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Δπραξηζηίεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαπνιηηηζκηθή πνηνηηθή κειέηε, απνηέιεζε γηα κέλα κία πξσηφγλσξε θαη 

εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα εκπεηξία.  Γε ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί αλ πξηλ απφ 6 

ρξφληα, δελ είρα ζπλαληήζεη ζην δξφκν κνπ ηελ θ. Αγαζή Μφξα, δαζθάια κνπ ζηε 

λνεκαηηθή γιψζζα, ε νπνία κε έθεξε ζε επαθή κε ηνλ ππέξνρν θφζκν ηεο θνπιηνχξαο ησλ 

Κσθψλ. Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ απφ θαξδηάο ηνλ Αιέμε, ηε Μαξγαξίηα, ηνλ 

Μπάκπε θαη ηνλ Κπξηάθν, πνπ κε ηίκεζαλ κε ηηο ηφζν πξνζσπηθέο αθεγήζεηο ηνπο θαη ηε 

πξνζπκία ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Θα ήζεια επίζεο λα πσ έλα κεγάιν επραξηζηψ 

ζηελ επφπηξηα κνπ θ. νθία Σξηιίβα θαη ζηνλ θ. Μαλψιε Σδαλάθε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα 

θαη ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε ηνπο, θαζψο θαη ζηνπο θαζεγεηέο κνπ θ. Εαραξνχια Καζζέξε 

θαη θ. Γηψξγν Σζηψιε, πνπ κε εηζήγαγαλ ζην πεδίν ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο. Σέινο, δελ ζα 

κπνξνχζα λα κελ επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, πνπ κνπ έκαζε πσο «ηά ἀγαζά θόπνηο 

θηῶληαη» θαη ηνλ παππνχ κνπ Νηθφια, ν νπνίνο φληαο ηπθιφο απφ λεαξή ειηθία, κε δίδαμε 

πσο ε ηδηφηεηα καο σο «Άλζξσπνη» είλαη πςειφηεξε θαη ηεξφηεξε φισλ. 
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1.ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, δηεξεπλψληαη ηα βηψκαηα ηεζζάξσλ Κσθψλ 

αηφκσλ πνπ απηνπξνζδηνξίδνληαη σο πξψελ ή λπλ ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ θαη 

εμππεξεηνχληαη ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο ηνπ ΟΚΑΝΑ, ζε δνκέο ηεο Αηηηθήο. 

ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαλνεζνχλ εηο βάζνο νη εκπεηξίεο ηεο Κψθσζεο, ηνπ 

παξάιιεινπ βηψκαηνο Κψθσζεο θαη ρξήζεο νπζηψλ αιιά θαη ηεο απεμάξηεζεο ζηηο δνκέο 

ηνπ ΟΚΑΝΑ. Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε ππφ ην πξίζκα ηεο Δξκελεπηηθήο Φαηλνκελνινγηθήο 

Αλάιπζεο (ΔΦΑ - IPA), ε νπνία κειεηά ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα βηψλνπλ θαη 

λνεκαηνδνηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 

ζπλεληεχμεηο ζε άηνκα κε Κψθσζε πνπ εμππεξεηνχληαη ζηηο δνκέο ηνπ ΟΚΑΝΑ. Οη 

ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα (Δ.Ν.Γ) θαη σο εθ ηνχηνπ 

βηληενζθνπήζεθαλ θαη ελ ζπλερεία κεηαγισηηίζηεθαλ ζε γξαπηφ ιφγν. Οη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ κέζσ ησλ αθεγήζεψλ ηνπο, πσο απφ ηελ κία πιεπξά βηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηεο 

Κψθσζεο κέζα ζε ζπλζήθεο κνλαμηάο, θαηαπίεζεο θαη ζηηγκαηηζκνχ, φκσο απφ ηελ άιιε 

πεξηέγξαςαλ κία ζπλερή πξνζπάζεηα αληίζηαζεο ζην ζηίγκα θαη ηηο πξαθηηθέο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. Σα άηνκα λνεκαηνδφηεζαλ ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο νπζηψλ, ζαλ έλα 

ηξφπν επνχισζεο ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ, έληαμήο ηνπο ζηε λφξκα θαη ηελ 

«αθνπνθαλνληθφηεηα». Σελ ίδηα ζηηγκή φκσο, ε εκπεηξία ηεο ρξήζεο θαίλεηαη πσο έθεξε 

ζηελ επηθάλεηα ηελ απνθνπή ηνπο απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ Κσθψλ, ηε κνλαδηθή ίζσο 

ζηαζεξά ηνπο σο ηελ εθεβεία. Σν βίσκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δνκέο απεμάξηεζεο, 

γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηνπο ίδηνπο σο έλαο επηπξφζζεηνο ηξφπνο αλαζπγγξαθήο ηεο 

θζαξκέλεο ηαπηφηεηαο. πλνπηηθά, κέζσ ηεο έξεπλαο, θαίλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο 

αθελφο πεξηγξάθνπλ ην βίσκα κίαο δσήο ελ κέζσ πνιιαπιψλ ζηηγκαηηζκέλσλ 

ηαπηνηήησλ, αθεηέξνπ αλαθέξνπλ ηνπο ηξφπνπο πνπ ζε θάζε αληίμνε θαη θαηαπηεζηηθή 

ζπλζήθε θαηαθέξλνπλ λα επηβηψζνπλ. Αληηζηέθνληαη, φπσο θαίλεηαη απφ ηα ιεγφκελά 

ηνπο, απέλαληη ζε φιεο ηηο πξαθηηθέο πεξηζσξηνπνίεζεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ έλαλ 

θφζκν «θνηλσληθά θσθφ», φπνπ ε ζησπή ζεσξείηαη ειάηησκα. 
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Λέμεηο θιεηδηά: Κψθσζε, Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα, ρξήζε νπζηψλ, ζηίγκα, 

εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε, δνκέο απεμάξηεζεο, ζεξαπεία απεμάξηεζεο 

 

 

ABSTRACT 

 

The research presented in this thesis focuses on the lived experience of four Deaf individuals 

who consider themselves to be or to have been substance users and who are currently being 

treated in recovery programs at OKANA‟s facilities in Athens. The qualitative research 

aimed to develop understandings of the participants‟ experiences of deafness, substance 

abuse, as well as the process of rehabilitation and recovery.  Interviews using Greek Sign 

Language were video-recorded, transcribed, and transliterated into electronic transcripts. 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) procedures were applied in analyzing how 

the participants made sense of their experiences. The participants' narratives characterized 

deafness as existential loneliness, oppression, and stigmatization.  The stories relayed 

continuous efforts to counteract stigmatization and marginalization. Participants attributed 

their history of substance abuse as being a part of an effort to respond to traumatic 

experiences, as well as a result of the tension they incurred by trying to follow society's 

norms. Moreover, they explained how their substance abuse, culminated in their separation 

from the Deaf society, which had been their only secure haven until adolescence. Participants 

construed their experiences during rehabilitation as being a steep path towards salvaging their 

spoiled identities. In summary, this research underscores how, on the one hand, the 

participants described their life experience with multiple stigmatized identities, and on the 

other hand, they reported how they manage to survive in very adverse and debilitating 

conditions. Their accounts highlight resistance efforts against all marginalization practices 

that come from a "socially deaf world" where silence is considered a defect. 

 

 

 

Key words: Deafness, Greek Sign Language, substance use, stigma, Interpretative 

Phenomenological Analysis, drug addiction, rehabilitation treatment 
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2. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξαγκαηεχεηαη ηηο εκπεηξίεο ηεο Κψθσζεο, ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ θαη ηνπ παξάιιεινπ βηψκαηνο ησλ παξαπάλσ απφ άηνκα πνπ θαηνηθνχλ ζηελ 

Διιάδα. χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ, έλα πνζνζηφ 8-10% ηνπ πιεζπζκνχ έρεη θάπνηαο κνξθήο αλαπεξία. Σν 2012, 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 42 εθαηνκκχξηα, ελψ ζηελ Διιάδα, ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ κε θάπνηαο κνξθήο αλαπεξία ππνινγίδεηαη γχξσ ζην έλα εθαηνκκχξην. Μέζσ 

κειέηεο έξεπλαο ηεο Δζληθήο Έξεπλαο πγείαο ππνινγίζηεθε φηη ην 2014 έλα ζηα είθνζη 

άηνκα (4,1%) ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ ρξεζηκνπνηνχζε αθνπζηηθά βαξεθνΐαο ή άιια 

βνεζεηηθά εμαξηήκαηα ιφγσ πξνβιεκάησλ αθνήο 

(http://www.statistics.gr/documents/20181/1845c3bc-b9d5-41f6-89df-a5436ad3dc23).  

χκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO) 328 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 

ζήκεξα, δειαδή πάλσ απφ ην 5% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, εκθαλίδνπλ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα αθνήο (απφ βαξεθνΐα έσο Κψθσζε) εθ ησλ νπνίσλ ηα 32 εθαηνκκχξηα είλαη 

παηδηά (WHO,2017). ηελ Διιάδα, ππνινγίδεηαη πσο πεξίπνπ 62.500 άλζξσπνη είλαη 

Κσθνί/έο ελψ ε θχξηα γιψζζα επηθνηλσλίαο ηνπο είλαη ε Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα 

(Δ.Ν.Γ.). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο ηα άηνκα κε 

θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κψθσζεο) έξρνληαη αληηκέησπα κε 

ζπλζήθεο πεξηζσξηνπνίεζεο απφ ην θξάηνο. πγθεθξηκέλα, ην 2002 θάλεθε φηη ε αλεξγία 

(18.3%), νη αλεπαξθείο θνηλσληθέο ππεξεζίεο (17.7%), ν θνηλσληθφο ζηηγκαηηζκφο (17.2%) 

θαη φρη ε ίδηα ε βιάβε απνηέιεζαλ ηηο θχξηεο αηηίεο γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηε ρψξα. Σα παξαπάλσ θξίλνπλ απαξαίηεηε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζή ηνπο αιιά θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ βησκάησλ ησλ αηφκσλ κε Κψθσζε, ζηελ 

Διιεληθή θνηλσλία. 

(http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/gr_disab_gr.pf).  

Ο φξνο «εμάξηεζε απφ νπζίεο», αθνξά, ζχκθσλα κε ηνλ ηαηξηθφ θαη ςπρηαηξηθφ 

ιφγν, ζηελ έληνλε αλαδήηεζε κίαο νπζίαο, ηελ αλάπηπμε αλνρήο ζηε ρξήζε ηεο θαη ηελ 

παξνρή ζηεξεηηθνχ ζπλδξφκνπ κε ηε κείσζε ή ηε δηαθνπή ηεο νπζίαο, ελψ νη επηδξάζεηο ηεο 

ρξήζεο εληνπίδνληαη ζε ζσκαηηθφ θαη ζε ςπρηθφ επίπεδν (Υαξαιακπίδεο, 2003). Κάπνηα απφ 

http://www.statistics.gr/documents/20181/1845c3bc-b9d5-41f6-89df-a5436ad3dc23
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/gr_disab_gr.pf
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ηα επηδεκηνινγηθά εγρψξηα ζηνηρεία δείρλνπλ πσο ην 1998πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ 

αλδξψλ θαη ην 17% ησλ γπλαηθψλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, έθαλε ζπρλή ρξήζε αιθννινχρσλ 

πνηψλ, ελψ ην 12.2% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ είρε θάλεη ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ θάπνηα 

ζηηγκή ζηε δσή ηνπ (Υαξαιακπίδεο, 2003). ε πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο ζε ζπλεξγαζία κε θέληξα πξφιεςεο ηνπ 

ΟΚΑΝΑ, βξέζεθε φηη ην 2011 ηα πνζνζηά ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο αιθνφι (θαηαλάισζε 

5 ή παξαπάλσ αιθννινχρσλ πνηψλ ζηε ζεηξά θαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά κέζα ζηνλ 

ηειεπηαίν κήλα) ζε άηνκα 15-19 εηψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα απμήζεθαλ ζεκαληηθά 

αγγίδνληαο ην πνζνζηφ ηνπ 41.5%. Δπίζεο, κέζα ζηελ εηθνζηπεληαεηεία 1984-2011 

αλαθέξεηαη ηξηπιαζηαζκφο ζηα πνζνζηά ρξήζεο παξάλνκσλ νπζηψλ απφ λένπο 15-19 εηψλ, 

κε ηελ θάλλαβε λα είλαη ε επηθξαηέζηεξε νπζία (13.3%). Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Δ.Π.Η.Φ.Τ 

ζε έξεπλα ηνπ 2015 ην 9.6% ησλ καζεηψλ ειηθίαο 15 εηψλ ηεο ρψξαο, έρεη θάλεη θάπνηα 

ζηηγκή ρξήζε θάλλαβεο, ελψ ην 2.8% ησλ αγνξηψλ θαη ην 3% ησλ θνξηηζηψλ έρεη δνθηκάζεη 

θαη άιιεο παξάλνκεο νπζίεο (Δ.Π.Η.Φ.Τ. 2015).  

Δίλαη εκθαλέο πσο ππάξρεη πιεζψξα ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά 

ρξήζεο νπζηψλ, ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα γηα αλζξψπνπο κε αλαπεξία θαη ηηο 

πξνεθηάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δληνχηνηο, απνπζηάδνπλ εγρψξηεο έξεπλεο πνπ λα 

κειεηνχλ ζπλζεηηθά ην ζέκα ηεο Κψθσζεο θαη ηεο ρξήζεο νπζηψλ, ελψ, αθφκα θαη κέζσ 

κίαο παξνπζίαζεο ησλ δηεζλψλ εξεπλψλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, πξνθχπηεη 

φηη νη κειέηεο είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πνζνηηθέο. 

Οη εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ φκσο γηα ηελ Κψθσζε, ηε ρξήζε νπζηψλ θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο ησλ δνκψλ απεμάξηεζεο, απνηεινχλ 

αξθεηά ζχλζεηεο ζεκαηηθέο γηα λα γηα λα θαηαλνεζνχλ κέζσ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ εμαγσγή θαζνιηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. Γηα λα θαηαλνεζεί εηο βάζνο ην λφεκα 

πνπ ηα άηνκα πξνζδίδνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, απαηηείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κία έξεπλα, ε 

νπνία ζα εζηηάζεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνηνηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ επξχηεηα ησλ 

εκπεηξηψλ ηεο Κψθσζεο θαη ηεο ρξήζεο νπζηψλ, κέζσ ηεο πξνζσπηθήο θαηαλφεζήο ηνπο 

απφ ηα ίδηα ηα άηνκα. θνπφο, επνκέλσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ε νπνία δηεμάγεηαη 

κέζσ ηεο θαηλνκελνινγηθήο ζθνπηάο, είλαη λα δνζεί «θσλή» ζηνλ ηξφπν πνπ ηα ίδηα ηα 

άηνκα εξκελεχνπλ ηα βηψκαηά ηνπο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ αθνξνχλ 

ζην πψο ηα άηνκα εξκελεχνπλ ηελ εκπεηξία ηεο Κψθσζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο απεμάξηεζεο, 

ζα ξίμνπλ θσο ζηελ πξνζσπηθή λνεκαηνδφηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ελψ ε δηεμαγσγή ησλ 
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ζπλεληεχμεσλ ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα, ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηα γισζζηθά εκπφδηα 

ζηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηελ εξεπλήηξηα. 

Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζεκαηηθψλ ηεο Κψθσζε θαη ηεο ρξήζεο εκπιέθεη παξάγνληεο πνπ 

αθνξνχλ ζηα κνληέια ζέαζεο ηεο αλαπεξίαο, ζηηο ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ 

Κψθσζε αιιά θαη ζηε κεηαηφπηζε ηνπ θαθνχ θαηαλφεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ Κσθψλ θαη 

ησλ ρξεζηψλ νπζηψλ απφ «απνθιίλνπζεο» θνηλσληθά νκάδεο ζε θνπιηνχξεο. Δπηπιένλ, γηα 

λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ην βίσκα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο δνκέο απεμάξηεζεο, θξίλεηαη 

ρξήζηκν λα γίλεη κία αλαδξνκή ζην αλαπεξηθφ θίλεκα θαη ην θίλεκα ησλ Κσθψλ, ψζηε λα 

θαηαλνεζνχλ νη ιφγνη πνπ νδήγεζαλ θαη νδεγνχλ έσο θαη ζήκεξα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζε 

ζπιινγηθέο δξάζεηο δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Σέινο, ε κειέηε ησλ εκπεηξηψλ 

αηφκσλ κε δηαθνξεηηθή γισζζηθή θνπιηνχξα, εκπιέθεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο θαη ζηε δηαζαθήληζε νξηζκψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ Κψθσζε. 

 

 

2.1. ηάζεηο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε Κώθσζε 

Ζ Κψθσζε νξίδεηαη απφ ηελ θνηλσλία σο κία κνξθή αλαπεξίαο, ελψ ν 

ζπγθεθξηκέλνο φξνο πξνέξρεηαη απφ ηελ πξφζεζε «αλά» θαη ην επίζεην «πεξφο» (ρσιφο) 

θαη ζεκαηνδνηεί εθείλνλ πνπ βηψλεη απψιεηα ηεο πγεία ηνπ ιφγσ βιάβεο ζε ζσκαηηθφ, 

ςπρηθφ ή πλεπκαηηθφ επίπεδν (Μπακπηληψηεο, 2002, ζ. 164).  

Απφ ηελ πεξίνδν ηεο αξραηφηεηαο, νη άλζξσπνη πξνζπαζνχζαλ φρη απιψο λα 

θαηαλνήζνπλ αιιά λα ζεξαπεχζνπλ ηελ Κψθσζε. Ο Ηππνθξάηεο, αλέθεξε φηη ε γιψζζα 

είλαη ην βαζηθφ φξγαλν ην νπνίν επεξεάδεη ηελ άξζξσζε θαη πσο αλ νη θηλήζεηο ηεο 

εκπνδίδνληαη γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, είλαη αδχλαην νη άλζξσπνη λα παξάγνπλ ήρνπο. Έηζη, 

εηζήρζε ζηελ θαηαλφεζε ηεο Κψθσζεο ν φξνο "θσθάιαινο" (Markides, 1982). 

Αληίζηνηρα ν Αξηζηνηέιεο, ζπλέδεζε ηελ Κψθσζε κε ηελ αιαιία θαη ππνζηήξημε πσο ε 

απψιεηα αθνήο, απνηεινχζε κία έλδεημε κεησκέλεο επθπΐαο. Χο εθ ηνχηνπ, αλέθεξε φηη ηα 

παηδηά κε Κψθσζε ζεσξνχληαλ αλίθαλα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

- πεπνίζεζε πνπ επηθξάηεζε γηα ηα επφκελα 200 ρξφληα (Moores, 2011, ζ. 81). 

Κάπνηεο απφ ηηο πξψηεο, επίζεο, αλαθνξέο γηα ηνπο Κσθνχο ήξζαλ κέζσ ηνπ 

Ζξνδφηνπ θαη ηνπ Πιάησλα. Πην ζπγθεθξηκέλα ε επηθνηλσλία ησλ Κσθψλ κέζσ ηεο 
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λνεκαηηθήο γιψζζαο πξσηνεκθαλίζηεθε ζην έξγν ηνπ Πιάησλα «Κξαηχινο», φπνπ ν 

σθξάηεο αλαθέξεηαη ζηε λνεκαηηθή σο ηε βαζηθή γιψζζα επηθνηλσλίαο ησλ Κσθψλ 

(Moores, 2011, ζ.81). ε γεληθέο γξακκέο, ε Κψθσζε ζεσξνχληαλ κία αλαπεξία πνπ 

έρξεδε ζεξαπείαο. ε αληίζεζε φκσο κε ηηο πξαθηηθέο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε Ρψκε, φπνπ ε 

θνηλσλία πξνζπαζνχζε λα ζεξαπεχζεη ηελ Κψθσζε κε πξνζεπρέο θαη ζπζίεο, νη Έιιελεο 

ηαηξνί θαηά ηνλ ηξίην αηψλα πξν Υξηζηνχ, εθάξκνδαλ πεξηζζφηεξν ζεξαπεπηηθέο 

πξαθηηθέο, φπσο ήηαλ ε ηνπνζέηεζε ιαδηνχ ζην αθηί θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ κε ζχξηγγα 

(Markides, 1982). 

Αθφκα θαη αλ ν Ηππνθξάηεο έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε ζέαζε ηεο Κψθσζεο σο 

αζζέλεηαο θαη φρη σο ζετθήο ηηκσξίαο, ε εθθιεζία θαηά ηνλ έλαην αηψλα κεηά Υξηζηφλ, 

εζηίαζε ζηε ζχλδεζε ηεο αλαπεξίαο κε ηελ ακαξηία θαη επηθέληξσζε ηε ζεξαπεία ηεο ζηελ 

πξνζπάζεηα απνκάθξπλζεο δαηκνληθψλ πλεπκάησλ απφ ηα άηνκα - άπνςε πνπ επηθξάηεζε 

κέρξη ηνλ 14
ν
 αηψλα (Markides, 1982). Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα, νη απφςεηο πεξί 

αλαπεξίαο βξίζθνληαλ ζηελ πην απάλζξσπε φςε ηνπο θαη δαηκνληθά πλεχκαηα ήηαλ 

ππαίηηα γηα νπνηαδήπνηε κνξθήο δηαθνξεηηθφηεηα. ζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

Κσθνχο, ε θνηλσλία ηνπο ζηεξνχζε ηα δηθαηψκαηά ηνπο γηα θιεξνλνκηά θάπνηαο 

πεξηνπζίαο, ηνπο ππνρξέσλε λα ιάβνπλ εηδηθή άδεηα απφ ηνλ Πάπα γηα λα λπκθεπζνχλ, 

ελψ γεληθφηεξα ηα άηνκα κε Κψθσζε αγλννχληαλ σο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο (Moores, 

2011, ζ. 85). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηδξχζεθαλ ηα πξψηα 

ηδξχκαηα γηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα άξρηζε λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνπ άηνκα κε μερσξηζηέο αλάγθεο. Δπίζεο ε 

Κψθσζε έρεη αλαθεξζεί θαηά ηνλ 19ν αηψλα (1854) θαη ζηε Βηθησξηαλή ινγνηερλία. 

πγθεθξηκέλα νη Willkie Collins θαη Charles Dikcens ηνικνχλ λα πξνζδίδνπλ ηαπηφηεηεο 

Κσθψλ ζε ήξσεο ηνπο (φπσο γηα παξάδεηγκα ζην έξγν Hide and Seek), ζέινληαο αθελφο 

λα δείμνπλ πσο δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζε άηνκα πγηή θαη 

αλάπεξα θαη αθεηέξνπ πσο είλαη αλαγθαίν λα αλαγλσξηζηεί ε Κσθή θνπιηνχξα ζηε 

Βηθησξηαλή Αγγιία θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή (Esmail, 2011).  

Καηά ηνλ 20
ν
 αηψλα, νη Κσθνί βξίζθνληαλ γηα αθφκα κία θνξά ζε δπζκελή 

θνηλσληθά ζέζε. Δπηθξάηεζε ε πξνθνξηθή γιψζζα θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

παηδηψλ κε Κψθσζε απαγνξεχνληαλ ε ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο. ινη νη θξαηηθνί θνξείο 

αιιά θαη ηα ζρνιεία Κσθψλ δηνηθνχληαλ απφ αθνχνληεο, κε εμαίξεζε ηελ ίδξπζε ηνπ 

πξψηνπ παλεπηζηεκίνπ Κσθψλ, ηνπ Gallaudet (Moore, 2011). ηε Γεξκαλία θαηά ηελ 
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επνρή ηνπ Ράηρ (1934-1945) εθαξκφζηεθαλ πνιηηηθέο γελνθηνλίαο, κε ηελ ηαθηηθή ηεο 

επζαλαζίαο ζηα παηδηά κε αλαπεξία, κε ζηφρν ηνλ αθαληζκφ ησλ αζζεληθψλ γνληδίσλ θαη 

ηελ επηθξάηεζε ηεο Άξηαο Φπιήο (Strous, 2007). ζνλ αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ζηα 

άηνκα κε Κψθσζε, ππνβάιινληαλ ζε ζηείξσζε ή δνινθνλνχληαλ απφ ηα λαδηζηηθά 

Γεξκαληθά θηλήκαηα απφ ην 1930 έσο ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. πλάκα, 

δνινθνλήζεθαλ καδηθά απφ ηνλ Υίηιεξ φζνη ζεσξήζεθαλ «θίλδπλνη γηα ηελ θνηλσλία» 

φπσο εθείλνη κε «θιεξνλνκηθή» θψθσζε, ζρηδνθξέλεηα, αιθννιηζκφ, ηχθισζε θαη 

καληνθαηάζιηςε (Moore, 2011, ζ. 110-112). Υαξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην απφζπαζκα ελφο 

θπιιαδίνπ απφ ηελ έλσζε παζηφξσλ ησλ Κσθψλ πξνηεζηαληψλ ηνπ Ράηρ ζηε Γεξκαλία 

«…θαη εζύ αγαπεηέ, θίιε, ππνθέξεηο από Κώθσζε… πόζν δπζηπρηζκέλνη ζα ήηαλ νη γνλείο 

ζνπ όηαλ  πξσηόκαζαλ όηη δε κπνξείο λα αθνύζεηο! Σώξα νη αξρέο ζέινπλ λα ζε βνεζήζνπλ. 

Θέινπλ λα ζε πξνζηαηεύζνπλ από ηε κεηαβίβαζε ηεο νδύλεο ζνπ ζε άιιεο γεληέο» (Moore, 

2011, ζ. 113-114). 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηα παξαπάλσ, φηη νη Κσθνί παξέκεηλαλ ζε 

πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθά ζέζεηο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο θαη ηνλ 20
ν
 αηψλα. Οη 

πξνθαηαιήςεηο, νη ζθιεξέο πξαθηηθέο θαη νη θνηλσληθέο αδηθίεο ζπληξφθεπζαλ ηα άηνκα 

κε Κψθσζε αλά ηνπο αηψλεο, ελψ θάπνηεο απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο πνπ ηαπηίδνπλ ηελ 

Κψθσζε κε αλεπάξθεηα, εληνπίδνληαη αθφκα θαη ζήκεξα. Ο αθαληζκφο ηνπο δελ αθνξά ζε 

θακία πεξίπησζε πξαθηηθέο «ζαλάησζεο», φπσο ζηελ επνρή ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

βηψλεηαη φκσο σο έλαο πνιηηηζκηθφο αθαληζκφο θαη κία ζπλερήο πεξηζσξηνπνίεζε ησλ 

αηφκσλ κε Κψθσζε απφ ηηο δνκέο ηνπ θξάηνπο θαη ηα φξγαλα εμνπζίαο. 

ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ε 

αλαπεξία θαη ζπγθεθξηκέλα ε Κψθσζε, ην ηαηξηθφ θαη κεηέπεηηα ην θνηλσληθφ απνηέιεζαλ 

δχν απφ ηα πην δηαδεδνκέλα κνληέια ζέαζεο ηεο αλαπεξίαο. Κάπνηεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

ηαηξηθνχ κνληέινπ πνπ ζα παξαηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα, φπσο ε αμία ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

βιάβεο (κε ηελ ηνπνζέηεζε αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο), θαίλεηαη λα είλαη αθφκα ξηδσκέλεο ζηηο 

αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνληαη δηεμνδηθά ζηελ πξνζπάζεηα 

ησλ γνληψλ ηνπο θαη ησλ ηαηξψλ λα ζεξαπεχζνπλ ηελ «πάζεζή» ηνπο. 

 

 

2.3.    Σν ηαηξηθό κνληέιν θαη ην κνληέιν «απνθαηάζηαζεο» γηα ηελ αλαπεξία 
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Καηά ηνλ 18
ν
αηψλα, ην ηαηξηθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, εκθαλίζηεθε ζηελ 

Αγγιία, κέζσ ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ζηα άηνκα πνπ ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο δελ εξγάδνληαλ 

(ζε απηνχο ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ηα άηνκα κε αλαπεξία). Σα άηνκα κε βιάβεο 

ζεσξνχληαλ απηφκαηα αλάπεξα ιφγσ ηεο αλεπάξθεηάο ηνπο λα εληαρζνχλ ζε θπζηνινγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ηαηξηθή εμνπζία έιαβε κεγάιε ηζρχ θαη επαγγεικαηίεο ηεο πγείαο 

εμνπζηνδνηήζεθαλ λα ζεξαπεχζνπλ ηνπο αλάπεξνπο θαη λα ηνπο πξνκεζεχζνπλ κε 

εμνπιηζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. Σα άηνκα κε αλαπεξία  

βξέζεθαλ ππφ ηνλ έιεγρν ησλ επαγγεικαηηψλ, νη νπνίνη δεκηνπξγνχζαλ θαηάιιεινπο 

ηξφπνπο δηαβίσζεο απνθαζίδνληαο γηα εθείλνπο ρσξίο εθείλνπο (Sullivan, 1991). Σν 

ηαηξηθφ κνληέιν ζέαζεο ηεο αλαπεξίαο, ην νπνίν θπξηαξρεί ζηε Γπηηθή επηζηεκνληθή 

ηαηξηθή, εζηηάδεη ζην έιιεηκκα, ηελ αλεπάξθεηα θαη ζηελ άπνςε φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία, 

ρξήδνπλ ζπλερνχο βνήζεηαο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο ιφγσ ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηεο 

αλεπάξθεηάο ηνπο (Sullivan, 1991).  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο ησλ αηφκσλ, 

δηαηεξψληαο ηελ άπνςε φηη ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε βιάβε θαη αλαπεξία. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα άηνκα «δηνξζψλνληαλ» κε ζθνπφ λα θαηαθέξνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ μαλά ζηνπο «θπζηνινγηθνχο» γηα ηελ θνηλσλία ξφινπο (Smeltzer, 2007. 

Hugles, 2009;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Barnes, Barton & Oliver, 2009, ζ. 109-114).Σν 

ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεσξεί πσο φιεο νη δπζθνιίεο θαη νη θνηλσληθνί απνθιεηζκνί κε 

ηνπο νπνίνπο έξρεηαη αληηκέησπνο έλαο άλζξσπνο κε αλαπεξία είλαη κελ ππαξθηνί αιιά 

νθείινληαη εμνινθιήξνπ ζηε θχζε ηεο βιάβεο (Thomas, 2009;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο 

Barnes, Barton & Oliver, 2009, ζ.109-114).   

Μέζσ κίαο θξηηηθήο καηηάο, ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζέαζεο ηεο αλαπεξίαο ελέρεη 

ηνλ θίλδπλν λα θαηαιήγνπλ ηα άηνκα λα δνπλ ηελ εκπεηξία ηεο βιάβεο, ζαλ θάηη μέλν πξνο 

ηε δσή, ην νπνίν είλαη δεδνκέλν πσο ζα  θαηαθεξκαηίζεη ην ζπλερέο ηνπ βίνπ ηνπο. 

Δμαλαγθάδεη θαηά θάπνην ηξφπν ηα άηνκα λα παξαδνζνχλ νινθιεξσηηθά ζηελ «επηζηήκε», 

λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο βιάβεο σο έλα δπζηχρεκα πνπ εηζέξρεηαη ζηελ δσή 

ηνπο θαη θαη‟ επέθηαζε λα πηνζεηήζνπλ ηε ηαπηφηεηα ηνπ αξξψζηνπ (Basaglia, 2008). ζνλ 

αθνξά ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κψθσζε, ν Higgins (1980) αλαθέξεη πσο ν ηαηξηθνθεληξηθφο 

ηξφπνο ζέαζεο ηεο Κψθσζεο ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ησλ αηφκσλ, θαζψο 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηνλ ηξφπν πνπ Κσθνί/έο λνεκαηνδνηνχλ ηελ Κψθσζε, ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, ηε δσή ησλ ίδησλ αιιά θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Senghas & Monaghan, 

2002).   
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2.4. Σν θνηλσληθό κνληέιν ηεο αλαπεξίαο θαη ε ζεκαληηθόηεηα ησλ αλαπεξηθώλ 

θηλεκάησλ 

Σν θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, ζε αληίζεζε κε ην ηαηξηθφ, επηθεληξψλεηαη 

ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο θνηλσλίαο πνπ αλαπεξηνπνηνχλ 

ηα άηνκα, κε ζθνπφ λα εμαιεηθζνχλ νη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ηνπο (Vaidya, 2015). 

Αλαπηχρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1970 απφ αθηηβηζηέο ηεο Έλσζεο ησλ σκαηηθά 

Μεηνλεθηνχλησλ Αηφκσλ Καηά Σνπ Γηαρσξηζκνχ (UPIAS) θαη αλαιχζεθε απφ ηνπο Vic 

Finkelstein (1980,1981), Colin Barnes (1991) θαη Mike Oliver (1990,1996) (;φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Shakespeare & Watson, 2001).  

Οη ππέξκαρνη ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ απνζπλέδεζαλ ηε βιάβε απφ ηελ 

αλαπεξία θαη κίιεζαλ γηα εθείλε σο έλα θαηλφκελν πνπ είλαη ρξνληθά, ρσξηθά θαη 

νηθνλνκηθά πεξηνξηζκέλν. Αλέθεξαλ πσο νη άλζξσπνη νλνκαηίδνληαη «αλάπεξνη», θαζψο 

θαηαπηέδνληαη ηφζν απφ ηηο ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο φζν θαη απφ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο (νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δνκέο) λα ηνπο πξνζθέξεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο θνηλσληθήο δσήο. Ο ζαθήο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε ηθαλά θαη κε ηθαλά 

ζψκαηα θαη κπαιά, θαηά ηελ θαπηηαιηζηηθή πεξίνδν, ηνπνζέηεζε απηφκαηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο πάληα θαη ηεο Κψθσζεο, ζην πεξηζψξην, αλαπαξάγνληαο 

ζεσξίεο «πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο». (Finkelstein, 1980. Oliver, 1990;φπσο αλαθέξεηαη ζε 

άξζξν ησλ Sullivan, 1991. Thomas, 2009;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Barnes, Barton & 

Oliver, 2009, ζ.107-109). Υαξαθηεξηζηηθά ε ηπθινθσθή Ακεξηθαλίδα ζπγγξαθέαο θαη 

αθηηβίζηξηα Helen Keller ζέινληαο λα ηνλίζεη ηελ θαηαζηξνθηθή θχζε ηεο Κψθσζεο -

άπνςε πνπ θπξηαξρνχζε κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970-αλέθεξε πσο «ε ηύθισζε απνθόβεη 

ηνπο αλζξώπνπο από ηα πξάγκαηα ελώ ε Κώθσζε απνθόβεη ηνπο αλζξώπνπο από ηνπο 

αλζξώπνπο» (Dolnick, 1993). Σν θνηλσληθφ κνληέιν ζπκθσλεί κε ην ηαηξηθφ ζην φηη ηα 

άηνκα κε αλαπεξία έξρνληαη αληηκέησπα κε θνηλσληθά εκπφδηα θαη έηζη δηακνξθψλνπλ 

κία αίζζεζε κε-πιεξφηεηαο. Κάπνηα απφ απηά, αθνξνχλ ζηηο ρακειέο πξνζδνθίεο πνπ 

έρνπλ νη άιινη απφ εθείλνπο αιιά θαη ζηηο πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο (Waugh, 2016). Ζ δηαθνξά ηνπ φκσο κε ην ηαηξηθφ κνληέιν 

έγθεηηαη ζην φηη νη ππνζηεξηρηέο ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ ζεσξνχλ ηηο αλεπαξθείο 
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θνηλσληθέο δνκέο θαη φρη ηελ θχζε ηεο βιάβεο ππαίηηεο απηψλ ησλ εκπνδίσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηεο κε-πιεξφηεηαο. 

Ο Mike Bury άζθεζε ηε βαζηθή θξηηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέινπ 

ππνζηεξίδνληαο φηη ζε απηφ απνπζηάδνπλ νη ζπλδέζεηο ησλ θπξίαξρσλ Λφγσλ ή ησλ 

νξγαληθψλ παξαγφλησλ γηα ηελ αλαπεξία, κε ηνλ θίλδπλν λα «ππεξθνηλσληθνπνηείηαη» θαη 

λα θαζίζηαηαη αλέθηθηε ε θνηλσληθή αιιαγή. Έηζη, ν νξηζκφο ηεο Έλσζεο Σσλ σκαηηθά 

Μεηνλεθηνχλησλ Δλάληηα ηνλ Γηαρσξηζκφ (UPIAS) ππνζηήξημε φηη νη πεξηνξηζκνί ζηελ 

επηηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνπλ ηα άηνκα δελ απνηεινχλ δπτζηηθά πξντφλ είηε 

ηεο βιάβεο είηε ηεο θνηλσλίαο, αιιά δξνπλ ζπλζεηηθά κε ην βάξνο λα έγθεηηαη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν πνπ νη θνηλσληθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζην βίσκα κίαο βιάβεο 

(Thomas, 2009;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Barnes, Barton & Oliver, 2009, ζ.128 ). Σν ίδην 

ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ην κνληέιν «δηεπαθήο» πνπ ηνπνζέηεζε ηελ αλαπεξία ζε εθείλν ην 

θνηλφ ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο βιάβεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο αληίδξαζεο ζε απηή. Σα 

άηνκα κε βιάβεο, ζχκθσλα κε ην κνληέιν «δηεπαθήο», έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαδεηνχλ 

ηηο ιχζεηο πνπ επηζπκνχλ, ρσξίο απαξαίηεηα απηφ λα ζπκβαίλεη κε έλαλ ηξφπν ν νπνίνο 

ηνπο θαζηζηά παξαδνκέλνπο ζην ζχζηεκα πγείαο (Smeltzer, 2007). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ίδηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαίλεηαη λα ηάζζνληαη εδψ 

θαη αξθεηέο δεθαεηίεο ππέξ ησλ απφςεσλ ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ θαη λα θαηαλννχλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δπζθνιίεο σο απνηέιεζκα ησλ πξνβιεκαηηθψλ θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ 

θξάηνπο. Έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κε αλαπεξία αιιά θαη νη 

νηθνγέλεηέο ηνπο αληέδξαζαλ ζηελ πιεζψξα ησλ θνηλσληθψλ εκπνδίσλ θαη δηεθδίθεζαλ 

ίζεο επθαηξίεο θαη παλαλζξψπηλα δηθαηψκαηα ήηαλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αλαπεξηθψλ 

θηλεκάησλ. Οη πξσηεξγάηεο ηνπ δηεζλνχο αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ππνζηήξημαλ, παξνκνίσο 

κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο, φηη ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία έξρνληαη 

αληηκέησπνη νθείινληαη θαηά βάζε ζηηο πξαθηηθέο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ θξάηνπο θαη φρη 

ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο βιάβεο. Απηνί νη θξαηηθνί πεξηνξηζκνί αιιά θαη νη ξηδσκέλεο 

απφςεηο ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ ζηε Γπηηθή θνηλσλία έλσζαλ νπζηαζηηθά ηα άηνκα 

σζψληαο ηα ζηελ νξγάλσζε ζπιινγηθψλ δξάζεσλ δηεθδίθεζεο κίαο δσήο ίζσλ επθαηξηψλ.  

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηηο Ζ.Π.Α, ηνλ Καλαδά αιιά θαη ηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, παξαηεξήζεθε κία πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κψθσζεο. Αθνξκή γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ήηαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλάγθε δηαζθάιηζεο δηθαησκάησλ 
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αιιά θαη ν έιεγρνο ηεο δσήο ησλ αηφκσλ απφ ηνπο ίδηνπο. Φηηάρηεθαλ πξνγξάκκαηα 

απνθαηάζηαζεο θαη ζηήξημεο, φκσο θαη πάιη δε ζπκπεξηειήθζεζαλ φια ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ζε απηέο ηηο πξνζπάζεηεο, νη νπνίεο είραλ πεξηζζφηεξν θηιαλζξσπηθή ρξνηά θαη 

δηαηψληδαλ ζηάζεηο νίθηνπ θαη ζπκπφληαο απέλαληη ζηα άηνκα κε βιάβεο. Σν θίλεκα ηεο 

αλαπεξίαο σο έλα θνηλσληθφ θίλεκα έρεη δηηηφ ραξαθηήξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε 

γλσζηή θξάζε «ηίπνηα ρσξίο εκάο, γηα εκάο», ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην αλαπεξηθφ 

θίλεκα ζηφρεπαλ αξρηθά ζην λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη ηνλ έιεγρν ηεο δσήο ηνπο, δεδνκέλνπ 

φηη δελ εμαξηψληαη απφ ηξίηνπο φληεο κε-εμαξηεκέλνη απφ ηξίηνπο, θαη θαηά δεχηεξνλ λα 

επαηζζεηνπνηεζεί ε θνηλσλία, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζή ηνπο, θαηαξγψληαο ηηο 

φπνηεο πξαθηηθέο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη θαηαπίεζεο (Winter, 2003).  

Σν αλαπεξηθφ θίλεκα δηαθξίλεηαη ζε ηξείο θάζεηο. Ζ πξψηε θάζε, πεξηιακβάλεη 

ηε ζπκθσλεκέλε νξνινγία θαη γιψζζα γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηεο βιάβεο θαη ηεο 

αλαπεξίαο. Οξίδεη νπζηαζηηθά ηηο πεγέο, ηηο θπξίαξρεο ηδέεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ην ηαηξνθεληηθφ κνληέιν ζέαζεο ηεο αλαπεξίαο. Ζ δεχηεξε θάζε, αθνξά 

ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξαγκάησζε ησλ απαξαίηεησλ ζπιινγηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο 

είλαη θαηά βάζε νξγαλσηηθέο, ηδενινγηθέο θαη λνκνζεηηθέο. Μέζα ζηηο δξάζεηο ηεο 

δεχηεξεο θάζεο, εληνπίδνληαη θαη ηα θέληξα «Independent Living Centers» ζηα νπνία 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη άηνκα κε αλαπεξία φηαλ ρξεηάδνληαη νπνηνπδήπνηε είδνπο 

ζηήξημε. Ζ ηξίηε θάζε, επέξρεηαη κεηά ηηο πξναλαθεξζείζεο αιιαγέο, εμαηηίαο ηνπ φηη 

πνιιά απφ ηα ζέκαηα πνπ δηεπζεηήζεθαλ ζηε δεχηεξε θάζε βειηηψζεθαλ αιιά δελ 

εμαιείθζεθαλ, ελψ αλαδχζεθαλ θαη λέα πξνβιήκαηα ζηελ επηθάλεηα. πγθεθξηκέλα, 

θάπνηνη απφ ηνπο λφκνπο πνπ ζεζπίζηεθαλ ζηε δεχηεξε θάζε, κπνξεί λα κελ 

εθαξκφζηεθαλ ζσζηά ή, παξά ηηο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηέο ηνπο, ζπρλά ηα άηνκα κε 

αλαπεξία παξέκελαλ ζην πεξηζψξην ζε δεηήκαηα ζεκαληηθά, φπσο ε πνηφηεηα ηεο 

πγεηνλνκηθήο ηνπο πεξίζαιςεο (Winter, 2003).  

Σν δηεζλέο αλαπεξηθφ θίλεκα, έρεη επηηχρεη θάπνηεο ζεκαληηθέο λίθεο ζηε 

δηεθδίθεζε δηθαησκάησλ θαη ίζσλ επθαηξηψλ, παξφηη ε πιήξεο θνηλσληθή έληαμε ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί αθφκα θαη ζήκεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1975, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.) ζπλέηαμε ηελ πξψηε 

δηαθήξπμε αηφκσλ κε αλαπεξία, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπο ζε φια ηα έζλε, ελψ ε 

δεθαεηία 1981 - 1991 νλνκάζηεθε σο «ε δεθαεηία αηόκσλ κε αλαπεξία» απφ ηνλ Ο.Ζ.Δ. 

Δθείλε ηελ πεξίνδν, αξθεηνί νξγαληζκνί πνπ εγνχληαλ άηνκα κε αλαπεξία έθεξαλ ζηελ 
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επηθάλεηα πνιηηηθέο ππνζηήξημεο (Chandler, 2016). Σν 2015, νη ρψξεο πνπ έρνπλ 

επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία είλαη 151, κε ηελ 

Διιάδα λα είλαη κία εμ‟ απηψλ (Chandler, 2016). ζνλ αθνξά πην ζπγθεθξηκέλα ζηα 

αλαπεξηθά θηλήκαηα ησλ Κσθψλ, ίζσο ην πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν ήηαλ εθείλν πνπ έγηλε 

απφ ηνπο θνηηεηέο ηνπ πξψηνπ παλεπηζηεκίνπ (Gallaudet) πνπ εθπαίδεπζε άηνκα κε 

Κψθσζε ζηελ Οπάζηλγθηνλ, ην 1988. Σφηε, πεξίπνπ 2.000 θνηηεηέο δηακαξηπξήζεθαλ κε 

ην ζχλζεκα «Κσθόο Πξόεδξνο Σώξα!» δεηψληαο λα θαζαηξεζεί ν ηίηινο πξνέδξνπ απφ 

ηελ λενεθιεγείζα - αθνχνπζα Elisabeth Zinser θαη λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε ηεο έλαο/κία 

Κσθφο/ή πξφεδξνο. Πξάγκαηη, κεηά απφ ηηο ζπιινγηθέο δηαδειψζεηο ησλ θνηηεηψλ, ν 

King Jordan έγηλε ν πξψηνο Κσθφο πξφεδξνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Gallaudet (Fleischer, 

2001).  

Μεηαθέξνληαο ην θαθφ ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, ε Δζληθή πλνκνζπνλδία 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία Δ..Α.κεΑ., ε νπνία ηδξχζεθε ην 1989, είλαη ε πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθή θαη αλαγλσξηζκέλε νξγάλσζε ηεο ρψξαο θαη απνηειεί ηνλ θχξην 

ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα. Δθπξνζσπεί ηε θσλή ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ζε ζέκαηα θξάηνπο θαη πξφλνηαο, ελψ αγσλίδεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Δπίζεο, κάρεηαη γηα ηελ πξνψζεζε πνιηηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ησλ αηφκσλ κε βιάβεο, 

δίλνληαο έκθαζε φρη ηφζν ζηελ ηαηξνθεληξηθή φζν ζηελ θνηλσληθνπνιηηηθή δηάζηαζε ηεο 

αλαπεξίαο (https://www.esamea.gr/). 

χκθσλα κε ην Άξζξν 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ..Α.κεΑ., ε Οκνζπνλδία 

Κσθψλ Διιάδνο (ΟΜ.Κ.Δ.), είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο Δ..Α.κεΑ. Δπίζεο, ε Ο.Μ.Κ.Δ. 

είλαη κέινο ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο Κσθψλ(World Federation of the Deaf - WFD) 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Κσθψλ (EUD). Ηδξχζεθε ην 1968 θαη έθηνηε αγσλίδεηαη γηα 

ηελ θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Κσθψλ θαη βαξήθνσλ ηεο ρψξαο θαη ηελ παξνρή 

ίζσλ επθαηξηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ εξγαζία θαη ηελ ςπραγσγία. ε απηήλ 

αλήθνπλ 19 επίζεκα ζσκαηεία ζηελ Αζήλα θαη ηελ επαξρία (https://www.omke.gr/). Έρεη 

επίζεο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαγλψξηζε ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο, απφ 

ην χληαγκα ηεο Διιάδνο. Μεηά απφ ζπιινγηθνχο αγψλεο ηεο Ο.Μ.Κ.Δ., ε Διιάδα 

απνηέιεζε ηελ 17
ε
 ρψξα ζηνλ θφζκν πνπ αλαγλψξηζε ηε λνεκαηηθή γιψζζα σο επίζεκε 

γιψζζα ην 2000 κε ην λφκν 2817/2000. Ζ ΟΜ.Κ.Δ. ζπλεηζθέξεη επίζεο ελεξγά ζηελ 

πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ κειψλ ηεο, ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο, κε κε 

https://www.esamea.gr/
https://www.omke.gr/
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θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο.) θαη κε δνκέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Απνηειεί κία 

ζεκαληηθή πεγή ζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε Κψθσζε θαη βαξεθνΐα, παξέρνληαο θάζε είδνπο 

ππνζηήξημε ζηα κέιε ηεο, ελψ ζηνρεχεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ θνπιηνχξα ηεο Κψθσζεο (Βαξδαθαζηάλεο θαη ζπλ., 2008, ζ.27). Οινθιεξψλνληαο, ε 

Ο.Μ.Κ.Δ. πξνζθέξεη δσξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε Κσθά θαη βαξήθνα άηνκα κε ηελ 

παξνρή δηεξκελέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο, ελψ είλαη αλνηρηή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ Κσθψλ – βαξήθνσλ αηφκσλ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ζε 

φινπο φζνη ελδηαθέξνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ θνπιηνχξα ησλ Κσθψλ. 

 

 

2.5. Ζ Κώθσζε θαη ε ρξήζε νπζηώλ από ηε ζθνπηά ηνπ Κνηλσληθνύ 

Κνλζηξνπμηνληζκνύ 

Απαληψληαο ζηηο θαζνιηθά ηαηξηθέο θαη θνηλσληθέο φςεηο ηεο αλαπεξίαο, έξρεηαη 

ν θνηλσληθφο θνλζηξνπμηνληζκφο, ν κεηακνληεξληζκφο θαη ν θεκηληζκφο λα κηιήζνπλ γηα 

ηε ζρέζε ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ θπξίαξρσλ ιφγσλ θαη ηεο εμνπζίαο κε έλλνηεο φπσο ε 

αλαπεξία θαη ε εμάξηεζε απφ νπζίεο. Ζ νπηηθή ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξηνπμηνληζκνχ 

επεξέαζε ηελ θαηαλφεζε ησλ ιεγνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

κε ηελ έλλνηα φηη ν ηξφπνο πνπ εμηζηφξεζαλ ηα βηψκαηά ηνπο, δελ εξκελεχζεθε 

ελδνςπρηθά, νχηε σο απνηέιεζκα ηεο «αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο», αιιά σο κηα 

ζεηξά απφ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο απηήο.  

Σα ηειεπηαία 60 ρξφληα, ην κνληέιν ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ αλαθέξεη 

φηη ηα θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα θαη νη αιιειεπηδξάζεηο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

θνηλσλίαο είλαη εθείλα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα αληηιεθζνχλ ηα άηνκα ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηελ εκπεηξία ηεο Κψθσζεο θαη ηεο 

ρξήζεο. Ο ίδηνο ν πνιηηηζκφο θαη νη Λφγνη, πνπ εληζρχνπλ ηηο αξλεηηθέο αληηιήςεηο γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία θαη ηνπο/ηηο ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ, δξνπλ πνιιάθηο επηβαξπληηθά ζηελ 

εζσηεξίθεπζε κίαο «θζαξκέλεο ηαπηφηεηαο» θαη ζηελ αίζζεζε ηεο απηαμίαο ησλ αηφκσλ 

(Thomas, 2009;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Barnes, Barton & Oliver, 2009, ζ.124-126 ). 

Ζ αλαπεξία, έρνληαο νξηζηεί απφ ηνπο Λφγνπο σο θάηη αξλεηηθφ πνπ απαηηεί 

δηφξζσζε (φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ), γίλεηαη 

αληηιεπηή κε εμίζνπ δπζκελείο λνεκαηνδνηήζεηο απφ ηα άηνκα πνπ ηε βηψλνπλ. Οη Λφγνη, 
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νη νπνίνη κεηαθέξνληαη κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο θαη άιισλ πιαηζίσλ, επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ ηα άηνκα κε Κψθσζε θαηαλννχλ ηνλ θφζκν θαη ηελ εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο (Blumer, 1966). ηελ πξνζπάζεηα λα αληεπεμέιζνπλ ζηνπο Λφγνπο, ηα 

άηνκα κε βιάβεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

πξνζαξκφδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο βάζεη απηνχ πνπ αλακέλεη ν πεξίγπξνο απφ εθείλνπο 

(Roe, Joseph&Middleton, 2010). 

Απφ ηε δηάγλσζε κίαο βιάβεο σο ηελ πηνζέηεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ «αλάπεξνπ» 

παξαηεξείηαη κία πιεζψξα απφ θνηλσληθέο θαηαζθεπέο, θαζψο νη ιέμεηο «αζζελήο» θαη 

«αλεπαξθήο» ζεκαηνδνηνχλ παξάιιεια ηελ θαηαζθεπή ηεο έλλνηαο ηνπ «επαξθνχο» θαη 

ηνπ «πγηνχο». Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ζπλζήθεο φπνπ έλαο άλζξσπνο είλαη 

αθνχνληαο, επνκέλσο ζεσξείηαη πσο έρεη «θπζηνινγηθή αθνή», θέξεη απηνκάησο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ είλαη Κσθνί/έο ζε κία ζέζε «κε-θπζηνινγηθνχ» (Davis, 1995). Ζ ηαχηηζε 

ησλ Κσθψλ αηφκσλ σο αλεπαξθψλ, θαιιηεξγεί επίζεο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηνπο φξνπο 

«βαξήθννο –Κσθφο» θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπάδνληαη ππφ – θαηεγνξίεο ηεο 

βιάβεο θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο επάξθεηαο ή ηεο αλεπάξθεηαο ησλ αηφκσλ (Freidson, 1970).  

χκθσλα κε ηνλ Michel Paul Foucault, ηε θεκηληζηηθή νπηηθή θαη ηε 

κεηακνληέξλα ζέαζε ηεο αλαπεξίαο(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κψθσζεο), ε αίζζεζε 

ππνηέιεηαο ησλ αηφκσλ απνηειεί κία κνξθή θαηαπίεζεο πνπ πεγάδεη απφ ηνπο θπξηάξρνπο 

ηαηξηθνχο ιφγνπο. Ζ βαζηθή κνξθή εμνπζίαο αθνξά ζηελ θαηνρή ηεο γλψζεο ηνπ 

«θαλνληθνχ πγηνχο ζψκαηνο», ην νπνίν δε δίλεηαη εθ θχζεσο αιιά θαηαζθεπάδεηαη κέζσ 

ηνπ ηαηξηθνχ θπξίαξρνπ ιφγνπ, εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο γλψζεο θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο 

(Vaidya, 2015). Βάζεη απηνχ, ηα άηνκα δηακνξθψλνπλ θζαξκέλεο ηαπηφηεηεο φπσο εθείλε 

ηνπ «αλάπεξνπ» θαη θαη‟ επέθηαζε επεξεάδεηαη ε ππνθεηκεληθά βησκέλε εκπεηξία ηεο 

Κψθσζεο γηα εθείλνπο. Ζ θεκηληζηηθή θαη ε αθεγεκαηηθή νπηηθή, επηρεηξνχλ λα 

αλαθηήζνπλ ηηο θσλέο ησλ αηφκσλ πνπ απηφ-πξνζδηνξίδνληαη σο αλάπεξνη - Κσθνί, 

κηιψληαο γηα ηε βιάβε, κε κία καηηά απνκαθξπζκέλε απφ ηηο θαηαζιηπηηθέο αθεγήζεηο. 

Σνπνζεηνχλ ηελ εκπεηξία ηεο αλαπεξίαο ζε πιαίζηα πξνλνκίσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ 

πξνέξρνληαη εθηφο ηνπ αηφκνπ, επεξεάδνληαο φκσο ην βίσκα αιιά θαη ηελ αίζζεζε 

ηαπηφηεηάο ηνπ (Vaidya, 2015). 

Απηνί νη πνηθίινη πεξηνξηζκνί ζε ζσκαηηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν 

πνιιέο θνξέο ηνπνζεηνχλ ηα άηνκα κε βιάβε ζε ζέζε ππεπζχλσλ (Lantz, Lichtenstein & 

Pollack, 2007). Σα εκπφδηα κε ηα νπνία έξρνληαη αληηκέησπνη, θαίλεηαη λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη αλάινγα κε ην θχιν ησλ αηφκσλ. πγθεθξηκέλα, κία κεηέξα πνπ 
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βηψλεη κία αλαπεξία ηνπνζεηείηαη ζε αθφκα δπζκελέζηεξεο θνηλσληθά θαηεγνξίεο 

(Vaidya, 2015). Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ηξφπνπο εμάιεηςεο απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ είλαη 

πηζαλά ε ξηδηθή αιιαγή ζηελ πνιηηηθή ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πγείαο κέζα απφ 

ζπιινγηθέο δξάζεηο (Lantz,  Lichtenstein & Pollack, 2007). 

Ζ θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ ηαπηίδεη ηελ Κψθσζε κε ηελ αλεπάξθεηα θαη ηελ 

πξνζσπηθή ηξαγσδία, έρεη κειεηεζεί επίζεο κέζσ εξεπλψλ ηνπ πεδίνπ ηεο θνηλσληθήο 

αλζξσπνινγίαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, αλαθέξζεθαλ ζηε ζπλζήθε ηεο Κψθσζεο σο 

κία πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε ηαπηφηεηα, ην βίσκα ηεο νπνίαο ζπλδέεηαη 

κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηεο λφξκαο γηα ηελ απψιεηα αθνήο (Reid-

Cunningham, 2009). Πην αλαιπηηθά, νη λφξκεο πεξί θαλνληθφηεηαο θαη ν ηξφπνο πνπ ε 

εθάζηνηε θνηλσλία αληηκεησπίδεη θάηη πνπ ζεσξεί «αλαπεξία» επεξεάδνπλ ην πψο απηή ζα 

εηδσζεί θαη ζα νξηζηεί απφ ηα άηνκα. Οη δηαθξίζεηο πνπ πθίζηαληαη ιφγσ απηψλ ησλ 

θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ηνπο ηνπνζεηνχλ ζπρλά ζην ξφιν ηνπ «Άιινπ» ζε 

ζρέζε κε ηνπο κε-αλάπεξνπο, νη νπνίνη φκσο είλαη εμίζνπ ελ δπλάκεη «Άιινη». 

πγθεθξηκέλα ν θάζε άλζξσπνο είλαη ελ δπλάκεη αλάπεξνο, θαζψο ην ελδερφκελν κίαο 

απξφζκελεο βιάβεο είλαη πάληα δσληαλφ. Σα κέιε κίαο θνηλσλίαο, ινηπφλ, είλαη πηζαλφ λα 

δπζαξεζηνχληαη, απφ ηα άηνκα κε Κψθσζε ελ πξνθεηκέλσ, θαη λα είλαη θνξείο ηνπ 

ζηίγκαηνο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, ιφγσ ηνπ θφβνπ φηη θαη νη ίδηνη κπνξεί λα βηψζνπλ 

κίαο κνξθήο αλαπεξία αλά πάζα ζηηγκή (Reid-Cunningham, 2009). 

Ο εληνπηζκφο θαη ε θαηαλφεζε ηνπ φξνπ «εμάξηεζε απφ νπζίεο» ελδνςπρηθά, 

ελνρνπνηεί ηα άηνκα θαζψο ππνλνεί πσο ε ζεξαπεία ηνπο πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηε 

δηφξζσζε ησλ δηθψλ ηνπο ςπρνινγηθψλ θαη βηνινγηθψλ ειιεηκκάησλ. κσο, πξνθχπηεη 

πιεζψξα θνηλσληθψλ δεηεκάησλ πνπ κεηαηνπίδνπλ ην θαηλφκελν ηεο ρξήζεο νπζηψλ απφ 

κία εθ θχζεσο πξνβιεκαηηθή ζε κία θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε ζπλζήθε. Πην αλαιπηηθά, 

ην πνιχ παξαγνληηθφ πεδίν ηεο εμάξηεζεο έρεη αξρίζεη λα απαζρνιεί ηελ θνηλσλία ηα 

ηειεπηαία 200 ρξφληα. Πξηλ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, ηα άηνκα αζρνινχληαλ θαηά βάζε 

κε ηελ γεσξγία, δνχζαλ ζηελ χπαηζξν θαη ε εμάξηεζε απφ νπζίεο δελ απαζρνινχζε ηελ 

θνηλσλία σο θαηλφκελν. κσο κε ηελ έλαξμε ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, ηα άηνκα 

ζπζπεηξψζεθαλ ζηηο πφιεηο ππφ άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν, ηφζν ελήιηθεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο φζν θαη παηδηά ηνπο έθαλαλ ρξήζε φπηνπ θαη 

άιισλ ζθεπαζκάησλ, σο ζεξαπεπηηθέο νπζίεο, αδπλαηψληαο λα αληεπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά 

ζην ζχζηεκα πγείαο (Τθαληήο, 2017, ζ.17-19). 
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πλάκα, θαηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε, άξρηζε λα εκθαλίδεηαη ε έλλνηα 

«εμάξηεζε απφ νπζίεο» σο έλα θαηλφκελν επηδεκίαο ζην γεληθφ πιεζπζκφ θαη νη ρξήζηεο λα 

ζηηγκαηίδνληαη σο θαηψηεξνη. Ζ ζπγθεθξηκέλε εμέιημε κπνξεί πηζαλά λα εμεγεζεί αλ θαλείο 

ιάβεη ππφςε ηνπ φηη ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν έγηλαλ επθνιφηεξεο νη κεηαθνξέο νπζηψλ απφ 

ρψξα ζε ρψξα, ελψ ζε ρψξεο ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο ηα ζθεπάζκαηα νπίνπ θαη θνθαΐλεο 

θπθινθνξνχζαλ ειεχζεξα ζηα θαξκαθεία (Τθαληήο, 2017, ζ. 47). Δπίζεο, εμαηηίαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ εκπνξίνπ ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, ζπλερψο 

επαλαπξνζδηνξίδεηαη αθφκα θαη ζήκεξα ην αλ κία νπζία ζεσξείηαη επεξγεηηθή, αβιαβήο ή 

επηβιαβήο. Ζ θνηλσληθή λνεκαηνδφηεζε ησλ νπζηψλ, πνπ πεγάδεη απφ ηηο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο, ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ηηο θπβεξλήζεηο, επεξεάδεη ην αλ κία 

νπζία ζα ζεσξεζεί απνδεθηή (φπσο ην αιθνφι θαη ην ηζηγάξν) ή αλήζηθε θαη πξνβιεκαηηθή. 

Καη‟ επέθηαζε επηδξά ζηνλ ηξφπν πνπ βηψλεηαη ε θαηαλάισζή ηεο απφ ηα άηνκα, ζηηο 

απφςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηνπο ρξήζηεο, αιιά θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ζα ζπληεζεί ε ηαπηφηεηά 

ηνπο σο ζηηγκαηηζκέλε ή κε θνηλσληθά (Hammersley, 2017. Τθαληήο, 2017, ζ. 20).  

Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ απμήζεθαλ ηα πνζνζηά ρξήζεο αιθνφι θαη έγηλε 

ην πέξαζκα απφ ηε ρξήζε ζηελ «εμάξηεζε» απφ αιθνφι, φπην θαη θάλλαβε. ζνλ αθνξά 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ θάλλαβε, απηή έσο ην 1922 ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο απφ άηνκα ζε 

θαηψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. ε απηφ πηζαλά ζπλεηέιεζε κεηαμχ άιισλ ε λνεκαηνδφηεζε 

ηεο θάλλαβεο κέζσ ησλ Κπξίαξρσλ Λφγσλ σο κίαο νπζίαο ζπλδεδεκέλεο κε ηελ παξαλνκία, 

ηνλ ππφθνζκν θαη ηε θπιαθή (Τθαληήο, 2017, ζ. 153, 179). Οπζηαζηηθά, ν κέρξη θαη ζήκεξα 

ρξεζηκνπνηνχκελνο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ρξήζηε νπζηψλ σο «ηνμηθνκαλή» [πνπ εηπκνινγηθά 

ζπγρέεη ηελ ρξήζε νπζηψλ κε ηε καλία (σο ςπρηαηξηθή πάζεζε) ζε θάηη ηνμηθφ] αιιά θαη ε 

αληηκεηψπηζή ηνπ σο ηέηνηνπ έδξαζαλ πξνο κία πνξεία δηαθξίζεσλ θαη απαμίσζεο ησλ 

αηφκσλ (Τθαληήο. 2017 ζ. 27,34). Οη ρξήζηεο νπζηψλ παξέκεηλαλ γηα ρξφληα «νη 

αιινηξησκέλνη Άιινη» ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο. Με ηελ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε 

ηαχηηζε ηνπ φξνπ «ρξήζηε» κε απηφλ ηνπ «αιήηε», ε αξρηθή ζεξαπεία ησλ αηφκσλ 

πεξηνξηδφηαλ ζην ζηνίβαγκά ηνπο ζε άζπια ηεο αζηπλνκίαο κε ην πξφζρεκα φηη 

απνηεινχζαλ «κνιπζκαηηθή πεγή» γηα ηελ θνηλσλία (Τθαληήο, 2017, ζ. 175).   

Ο φξνο «εμάξηεζε απφ νπζίεο» δελ κπνξεί επνκέλσο λα θαηαλνεζεί 

αηνκνθεληξηθά, ελψ ε άπνςε φηη νη ρξήζηεο νπζηψλ αθνξνχλ ζε κία παξεθθιίλνπζα 

νκάδα θαίλεηαη πσο δελ απνηειεί κία αληηθεηκεληθή αιήζεηα, αιιά κία θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλε, ρξνληθά θαη ηνπηθά πεξηνξηζκέλε αληίιεςε. Οη ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο 

γηα ηνπο ρξήζηεο νπζηψλ θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε λνεκαηνδφηεζε ηεο ρξήζεο απφ 



22 
 

ηνπο ίδηνπο σο κία «ληξνπηαζηηθή» εκπεηξία. Γεληθφηεξα ζηηο (φπσο νξίδεη ε θνηλσλία) 

«παξεθθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο», παξαηεξείηαη ν δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζε εθείλνλ πνπ 

θαηέρεη ηελ εμνπζία θαη ραξαθηεξίδεη κία ζπκπεξηθνξά σο παξέθθιηζε (γηα παξάδεηγκα 

ηνλ ςπρίαηξνο θαη ηνλ ςπρνιφγνο) θαη ζε εθείλνλ πνπ δέρεηαη ην ραξαθηεξηζκφ(δειαδή 

ηνλ ίδην ην ρξήζηε νπζηψλ). Δθείλνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο «απνθιίλσλ», φκσο, ζπρλά 

εζσηεξηθεχεη ηηο ζηηγκαηηζηηθέο αληηιήςεηο ησλ άιισλ θαη δξα κε έλαλ ηξφπν πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ ππνηειή ηαπηφηεηα πνπ ηνπ έρεη δνζεί (Thio, 2008,ζ. 80-105).  

 

 

 

2.7.Κώθσζε θαη ρξήζε. Αλαπεξία/παξέθθιηζε ή θνπιηνύξα; 

Δληζρχνληαο ηελ παξαπάλσ παξαδνρή, φηη νη ηαπηφηεηεο «Κσθφο/ή» θαη 

«ρξήζηεο/ηξηα» θαηαλννχληαη σο πξνβιεκαηηθέο κφλν ζηα πιαίζηα πνπ νη θνηλσληθνί 

ιφγνη ηηο νξίδνπλ έηζη, έρεη ζεκαζία λα κειεηεζεί ε Κψθσζε θαη ε ρξήζε νπζηψλ, σο 

θνπιηνχξεο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά.  

Ζ θνπιηνχξα, απνηειεί έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ κίαο νκάδαο. ε απηά 

πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ νη θνηλέο αμίεο, νη πεπνηζήζεηο, νη ηεξαξρίεο, νη 

ζπκπεξηθνξέο, ε ζξεζθεία αιιά θαη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Ζ 

θνπιηνχξα ηεο Κσθήο θνηλφηεηαο έρεη ην δηθφ ηεο κνλαδηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο θαη 

γιψζζαο, ηε λνεκαηηθή γιψζζα, ε νπνία δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαζψο είλαη 

πνιηηηζκηθά πιαζκέλε. ε αληίζεζε φκσο κε άιιεο θνπιηνχξεο, ε ζπγθεθξηκέλε είλαη 

ηδηαίηεξε θαη απηή ε κνλαδηθφηεηα ηελ θαζηζηά ζπρλά απνκνλσκέλε, θαζψο αθελφο είλαη 

κία γιψζζα πνπ δελ ππάξρεη ζε γξαπηή κνξθή θαη αθεηέξνπ ζπρλά έλα Κσθφ παηδί έρεη 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο απφ απηφλ ησλ γνλέσλ ηνπ (αλ δελ είλαη Κσθνί/έο) 

(Rendon, 1992).  

Σν 1972, o Woodward, κίιεζε γηα ηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην θεθαιαίν ή ην 

κηθξφ "Κ" (Κσθφο -θσθφο) ελψ επίζεο ν Baker (1999) έδσζε έκθαζε ζην δηαρσξηζκφ 

αλάκεζα ζηε ιέμε «θσθφο» πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αθνπζηηθή αλεπάξθεηα θαη ηε ιέμε 

«Κσθφο» πνπ κηιά γηα κία πνιηηηζκηθή ζπλζήθε θαη ελέρεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ Κσθψλ σο 

κέξνο κίαο θνπιηνχξαο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. Αληίζηνηρα, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα ε ιέμε Κσθφο/ε ζα αλαγξάθεηαη κε θεθαιαίν, εζηηάδνληαο ζε εθείλε φρη σο κία 



23 
 

ππνηειή, αιιά σο κία πνιηηηζηηθά ελδπλακσκέλε θνηλφηεηα (Wakeland, Austen & Rose, 

2018). Οη Κσθνί/έο κε θεθαιαίν «Κ» απνηεινχλ κέξνο κίαο θνηλφηεηαο, έρνπλ ην δηθφ 

ηνπο ηξφπν επηθνηλσλίαο, ηε λνεκαηηθή, πνπ πξφθεηηαη γηα κία νινθιεξσκέλε γιψζζα. 

Αλάπεξνη, είλαη κφλν ζην ζεκείν πνπ ε θνηλσλία ηνπνζεηεί εκπφδηα κε επηηξέπνληαο ηνπο 

λα εληαρζνχλ πιήξσο θνηλσληθά (Senghas & Monaghan, 2002).  Ζ Κψθσζε κπνξεί λα 

ζεσξεζεί «αλαπεξία» κφλν κε ηελ έλλνηα κίαο κεηνλνηηθήο γιψζζαο θαη θνπιηνχξαο, κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ έλαο άλζξσπνο δηαθνξεηηθήο απφ ηε λφξκα ζξεζθείαο ή θπιήο βηψλεη 

ηελ θαηάζηαζε απηή σο κέξνο κίαο κεηνλφηεηαο (Johnston, 2005). ζνη άλζξσπνη 

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο Κσθνί/έο (θαη φρη θσθνί/έο) ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ σο βαζηθή 

γιψζζα επηθνηλσλίαο ηνπο ηε λνεκαηηθή. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ Κσθά άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε λνεκαηηθή γηα λα επηθνηλσλήζνπλ αιιά δελ πξνζδηνξίδνληαη σο 

Κσθνί/έο αιιά θαη άηνκα πνπ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ησλ Κσθψλ 

αιιά δε κηινχλ ηελ λνεκαηηθή ή δελ είλαη Κσθνί - βαξήθννη (Tate, 2012). 

Οη κειέηεο γηα ηελ θνπιηνχξα ησλ Κσθψλ εθηφο ησλ Ζ.Π.Α είλαη πεξηνξηζκέλεο 

κε εμαίξεζε ηε δεθαεηία ηνπ 2000 κε κειέηεο ζηελ Σαυιάλδε θαη ην Βηεηλάκ. Απφ ην 1878 

έγηλαλ ζηελ Ακεξηθή νη πξψηεο αλζξσπνινγηθέο κειέηεο γηα ηνπο αλζξψπνπο κε Κψθσζε 

πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ σο γιψζζα επηθνηλσλίαο ηε λνεκαηηθή, αιιά ππάξρεη ε αλάγθε λα 

επεθηαζνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο θαη ζε άιιεο θνπιηνχξεο (Senghas & Monaghan, 

2002).   

χκθσλα κε θάπνηνπο αλζξσπνιφγνπο ηεο γισζζηθήο αλζξσπνινγίαο, νη ζηάζεηο 

ηεο θνηλσλίαο, επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν ζα βηψζεη ηελ 

εκπεηξία ηεο Κψθσζεο. ζν νη Κπξίαξρνη Λφγνη ηελ ηνπνζεηνχλ ζην πξίζκα ηεο 

αλαπεξίαο, ελέρεη ν θίλδπλνο λα αθαληζηεί σο γισζζηθή θαη πνιηηηζηηθή θνηλφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε Κψθσζε είλαη πηζαλφ λα πξνβαίλνπλ ζε ηερλνινγίεο πνπ 

δηνξζψλνπλ ή εμαιείθνπλ ηελ Κψθσζε, φπσο ε ηνπνζέηεζε θνριηαθψλ εκθπηεπκάησλ. 

Έλα άιιν κέξνο ηεο ίδηαο ηεο θνηλφηεηαο ησλ Κσθψλ φκσο ζεσξεί πσο κία ηέηνηα 

εκθχηεπζε ζα ππνλνκεχζεη ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπο σο Κσθνί/έο. Έλαο ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν ε Κσθή θνπιηνχξα αληηζηέθεηαη ζηηο πνιηηηθέο εμνπζίαο είλαη κε ην λα ζεσξεί 

πσο νη ηαηξηθέο ζεξαπείεο ηηο Κψθσζεο δελ είλαη εππξφζδεθηεο, θαζψο ζηνρεχνπλ ζηε 

δηφξζσζε θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ε ίδηα ε θνηλφηεηα ζεσξεί πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα 

(Dolnick, 1993).  

Καηά θαηξνχο, νη ηαηξηθνί ιφγνη, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο θνηλφηεηεο 

Κσθψλ αλά ηνλ θφζκν. πγθεθξηκέλα, παξαηεξείηαη ην παξάδεηγκα ηεο Απζηξαιηαλήο 
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θνηλφηεηαο Κσθψλ πνπ ην 2002-2003 κεηψζεθε εκθαλψο αξηζκεηηθά, φηαλ Κσθά 

δεπγάξηα, επέιεγαλ ηελ εμσζσκαηηθή ζπεξκαηέγρπζε γηα λα απνηξέςνπλ ηελ γέλλεζε 

ελφο θσθνχ παηδηνχ απφ ηνπο ίδηνπο. Αλ θαη σο γνλείο είλαη πηζαλφ λα επηζπκνχζαλ λα 

θάλνπλ έλα παηδί κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλνπο γηα λα κνηξαζηνχλ αμίεο θαη 

θνπιηνχξα, νη θπξίαξρνη ιφγνη ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηε Κψθσζε ελίζρπζαλ 

ειιφρεπζαλ ηνλ θίλδπλν ηνπ αθαληζκνχ – γελνθηνλίαο ηεο θνηλφηεηαο. Σνπνζέηεζαλ ηελ 

Κψθσζε ζηελ θαηεγνξία ηεο πάζεζεο θαη ηνπο γνλείο ζε ξφιν πξνζηαζίαο ηνπ αγέλλεηνπ 

παηδηνχ ηνπο απφ έλα «δεηλφ» (Fjord, 1996).   

ε κία πξφζθαηε αλζξσπνινγηθή κειέηε ζηε Νέα Εειαλδία (2015) ζρεηηθά κε ην 

αλ ζεσξείηαη ε Κψθσζε αλαπεξία απφ ηνπο Κσθνχο ηεο πεξηνρήο, ηα άηνκα αλέθεξαλ 

κεηαμχ άιισλ πσο ε Κψθσζε, ελψ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλαπεξία απφ ηνπο αθνχνληεο 

(εμαηηίαο ηνπ φηη δε γλψξηδαλ ηε λνεκαηηθή γιψζζα), δε λνεκαηνδνηείηαη έηζη απφ ηνπο 

ίδηνπο. Γηα άιινπο, ε Κψθσζε νξίζηεθε σο αλαπεξία φρη επεηδή δελ απνηειεί κία 

νινθιεξσκέλε πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα αιιά γηαηί είλαη αλαζηξέςηκε θαη κπνξεί λα 

δηνξζσζεί κέζσ ηεο επηζηήκεο (γηα παξάδεηγκα κε ηελ ηνπνζέηεζε θνριηαθνχ 

εκθπηεχκαηνο). Δπίζεο, νη πξαθηηθέο ηνπ θξάηνπο επεξέαζαλ ελεξγά ηνλ ηξφπν πνπ 

βηψζεθε ε Κψθσζε απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα, θάπνηνη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο, ηα βνεζήκαηα θαη ηα θνριηαθά 

εκθπηεχκαηα βνήζεζαλ ζην λα ληψζνπλ αζθαιείο θαη λα δηαηεξνχλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

ζρέζεηο, φκσο ην πςειφ θφζηνο ηεο αγνξάο θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπο ήηαλ αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα εθείλνπο. Παξαδφμσο, ζηε Νέα Εειαλδία παξαηεξείηαη έλαο δηαρσξηζκφο 

αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ είλαη Κσθνί/έο ιφγσ θάπνηαο αζζέλεηαο ή θάπνηνπ αηπρήκαηνο. 

Μφλν ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην θξάηνο παξέρεη θάπνηα ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, κε 

απνηέιεζκα ε βνήζεηα ζηελ πξφζβαζε ησλ Κσθψλ αηφκσλ λα κε ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αλάγθεο ηνπο αιιά κε ηελ αηηία εκθάληζεο ηεο (Park, Fitzgerald & Legge, 2015).  

Δλδηαθέξνλ απφ αλζξσπνινγηθήο ζθνπηάο -πνπ πηζηνπνηεί φηη ην βίσκα ηεο 

Κψθσζεο απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ κία θνηλσληθή θαηαζθεπή - είλαη ην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ «ρσξηά Κσθψλ» ή αιιηψο κέξε ζηα νπνία ε Κψθσζε θαη ε λνεκαηηθή γιψζζα 

είλαη πνιχ ελεξγά ζηελ θνηλφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ην λεζί ηεο 

Μάξζαο (MarthasVineyard) ζηε Μαζαρνπζέηε ησλ Ή.Π.Α. ζην νπνίνη νη πεξηζζφηεξνη 

θάηνηθνη ήηαλ Κσθνί ελψ φινη, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν αθνήο ηνπο, κηινχζαλ ηε 

λνεκαηηθή γιψζζα. Μάιηζηα, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1630, αξθεηνί Κσθνί/έο 

κεηαλάζηεπζαλ απφ ην Κελη ηεο Αγγιίαο, γηα λα δήζνπλ ζε έλαλ ηφπν φπνπ ε Κψθσζε 
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ζεσξνχληαλ κία θνηλσληθά απνδεθηή γισζζηθή θαη πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα. Μέζσ ηεο 

εζλν-ηζηνξηθήο έξεπλαο ηεο Nora Ellen Groce έγηλε γλσζηφ πσο γηα πεξηζζφηεξν απφ 300 

ρξφληα έλαο ζηνπο ηέζζεξηο θαηνίθνπο ήηαλ Κσθφο/ή θαη ε θιεξνλνκηθή Κψθσζε ήηαλ ζε 

εληππσζηαθά κεγάιν βαζκφ δηαδεδνκέλε ζην ζπγθεθξηκέλν λεζί. Οη ππάιιεινη ησλ 

ππεξεζηψλ κάζαηλαλ ηε λνεκαηηθή γιψζζα θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ζπλαλαζηξέθνληαλ θαζεκεξηλά ήηαλ Κσθνί (Globe, 1895;φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Fjord, 

1996). Σελ ίδηα επνρή πνπ ε θπξίαξρε άπνςε γηα ηνπο Κσθνχο ζηα ππφινηπα κέξε ηνπ 

θφζκνπ ήηαλ φηη δελ επξφθεηην γηα νινθιεξσκέλεο αλζξψπηλεο νληφηεηεο, ζην λεζί ηεο 

Μάξζαο νη θάηνηθνη δε δηαρψξηδαλ ηα άηνκα ζε Κσθά θαη κε Κσθά θαη ε λνεκαηηθή 

γιψζζα ζεσξνχληαλ κία γιψζζα νινθιεξσκέλε ζαλ φιεο ηηο άιιεο. Έηζη, ηα άηνκα κε 

Κψθσζε ζην ζπγθεθξηκέλν κέξνο βίσλαλ ηε ζπλζήθε σο θπζηνινγηθή θαη θνηλσληθά 

απνδεθηή, γεγνλφο πνπ θαζφξηζε ηηο εκπεηξίεο, ηε ζθέςε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο.  

Δπίζεο, ζε κία άιιε έξεπλα, ην 4% ησλ θαηνίθσλ ζην Yucatan ηνπ Μεμηθνχ 

αλαθέξεηαη πσο είλαη Κσθνί θαη πσο ε Κψθσζε, δηαπέξαζε ηηο γεληέο φρη σο θαηψηεξε, 

αιιά σο κία πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή νκάδα κε θνηλή γιψζζα θαη αμίεο (Kisch, 2008). 

ηελ θνηλφηεηα Chican, ε Κψθσζε αληηπξνζσπεχεη έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θνηλνηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ε λνεκαηηθή γιψζζα ζην Yucatec Mayan, είλαη αξθεηά 

δηαδεδνκέλε ηφζν αλάκεζα ζηνπο Κσθνχο φζν θαη ζηνπο αθνχνληεο ηεο πεξηνρήο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, νη Κσθνί, αληίζηνηρα κε ην λεζί ηεο Μάξζαο, δελ απνθιείνληαη απφ 

θακία θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε έληαμή ηνπο είλαη ηζάμηα κε εθείλε ησλ αθνπφλησλ 

(Macdougall, 2015).  

ζνλ αθνξά ζηε ζεκαηηθή ηεο ρξήζεο νπζηψλ, έξρεηαη πάιη ζην πξνζθήλην ην 

εξψηεκα ηνπ αλ ηα άηνκα πνπ απηφ-πξνζδηνξίδνληαη σο ρξήζηεο, ζπλζέηνπλ κία 

παξεθθιίλνπζα νκάδα ή ε ρξήζε απνηειεί έλα κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. Μειεηψληαο 

δηεμνδηθά ηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηε ρξήζε νπζηψλ θαηά ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ, 

θαίλεηαη πσο δε λνεκαηνδνηνχληαλ αλέθαζελ σο πξφβιεκα, αιιά πνιιάθηο αθνξνχζε ζε 

ραξαθηεξηζηηθή πξαθηηθή θάπνηαο θνπιηνχξαο.  

Ζ ρξήζε ησλ ςπρνηξφπσλ νπζηψλ ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη λα ήηαλ ππαξθηή απφ ηελ 

αξραηφηεηα, αιιά ηφηε λνεκαηνδνηνχληαλ κε ζεηηθή ρξνηά θαη νη νπζίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ 

γηα ιφγνπο ζξεζθεπηηθνχο ή ηειεηνπξγηθνχο (Bachman & Coppel, 1989;φπσο αλαθέξεηαη 

ζηνλ Michalareas, 2005). Καηά ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ε ρξήζε νπζηψλ, φκσο, άξρηζε λα 

πξνζδηνξίδεηαη σο αξλεηηθή θαη ηα άηνκα πνπ έθαλαλ ρξήζε ηηκσξνχληαλ απφ ηνπο θνξείο 

ηεο εμνπζίαο. Κάηη αληίζηνηρν ζπλέβε ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Δβξίδσλ, ζην νπνίν νη 
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θάηνηθνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ νπζία «kawa-kawa» γηα ιφγνπο ζπλδεδεκέλνπο κε ηελ 

θνπιηνχξα ηνπο. ηαλ φκσο ε ρξήζε λνεκαηνδνηήζεθε σο «πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά», 

νη ηεξαπφζηνινη Δπξσπαίνη άξρηζαλ λα ηηκσξνχλ ηνπο θαηνίθνπο πνπ θαηαλάισλαλ ηελ 

νπζία θαη απαγφξεπζαλ ηε ρξήζε ηεο, ζπκβάιινληαο ζην μεξίδσκα ησλ εζίκσλ ησλ 

ηζαγελψλ (Lewin,1970;φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Michalareas, 2005). 

Δπίζεο, ζηελ Διιάδα θαηά ηε πεξίνδν ηεο αξραηφηεηαο, νη πνιίηεο έθαλαλ 

ζπζηεκαηηθή ρξήζε θάλλαβεο εηδηθφηεξα ζε ζηηγκέο κεηαβάζεσλ ή ζε ηειεηέο θάζαξζεο. Οη 

ζηηγκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ θάλλαβε είραλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ θνπιηνχξα ηνπο, 

θαζψο γίλνληαλ ζπιινγηθά θαη απεπζχλνληαλ ζηελ θνηλφηεηα (Τθαληήο, 2017, ζ. 115).  

Αξγφηεξα (1870) ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο φπσο ζηελ Σξίπνιε θαη ηελ Αξθαδία, νη 

άλζξσπνη θαιιηεξγνχζαλ ηελ θάλλαβε, ε νπνία ήηαλ κέξνο ηεο δσήο θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

ρψξαο. Ζ απαγφξεπζε ηεο νπζίαο, πνπ ζπλδέζεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο θαπλνβηνκεραλίαο 

θαη κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, είρε σο απνηέιεζκα ηηο κεγάιεο αληηδξάζεηο 

ηνπ πιήζνπο, ην νπνίν δηεθδηθνχζε νηθνλνκηθέο απνδεκηψζεηο απφ ην θξάηνο (Τθαληήο, 

2017, ζ.77,78). πλάκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ ζηελ Διιάδα, ε ρξήζε νπζηψλ 

ήηαλ κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ. Οη ξεκπέηεο, κέζσ ησλ ζηίρσλ πνπ 

κηινχζαλ γηα ηελ θάλλαβε θαη ηελ εξσίλε, εμέθξαδαλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ ππνθξηζία ηεο 

θνηλσλίαο θαη ζπκβνιηθά κέζσ ησλ ζηίρσλ ηνπο αληηζηέθνληαλ ζηηο κνξθέο εμνπζίαο 

(Τθαληήο, 2017, ζ. 77 - 82). Αληηδξνχζαλ νπζηαζηηθά κέζσ ηεο ηέρλεο, ε νπνία εκπεξηείρε 

ηελ ελζψκαηε εκπεηξία ηεο θάλλαβεο θαη ηεο εξσίλεο, βηψλνληαο έηζη κία ζπιινγηθή 

ηαπηφηεηα, εθείλε ηνπ ξεκπέηε. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη, πσο ε λνεκαηνδφηεζε ησλ αηφκσλ κε Κψθσζε θαη 

εθείλσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ σο «αλεπαξθείο» ή «παξεθθιίλνληεο» ζε θακία 

πεξίπησζε δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ «πξαγκαηηθφηεηα», αιιά πξφθεηηαη γηα έλλνηεο 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο θαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλεο. Κξίλεηαη ζεκαληηθφ, ινηπφλ, ηφζν ε 

«εμάξηεζε» απφ νπζίεο, φζν θαη ε εκπεηξία ηεο θψθσζεο λα πξνζεγγίδνληαη ζπλζεηηθά, κε 

έλα θαθφ δηεπξπκέλν πνπ ζα παξαηεξεί ην βίσκα ησλ αηφκσλ εληφο ησλ νηθνλνκηθψλ, ησλ 

θνηλσληθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηα νπνία δνπλ.  

Αληηζηνίρσο, δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε αθνξά ζε άηνκα κε Κψθσζε πνπ 

κηινχλ ηελ λνεκαηηθή γιψζζα, έρεη ζεκαζία λα αλαθεξζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο, 

θαηαλνψληαο ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ φρη αηνκνθεληξηθά, αιιά εληφο ησλ 

γισζζηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο.  
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2.8.Ζ  Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα θαη νξνινγίεο γηα ηελ Κώθσζε 

Με νξγαληθνχο φξνπο ε πςεινχ βαζκνχ βαξεθνΐα παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρεη 

αθνπζηηθή απψιεηα απφ 25 – 69db,  ελψ ε Κψθσζε φηαλ ε απψιεηα αθνήο ηνπνζεηείηαη 

απφ 70dbθαη άλσ (Κνπξκπέηεο θαη Υαηδνπνχινπ, 2010 ζ. 28). Αξθεηνί Κσθνί/έο, δελ 

έρνπλ θαιή επαθή κε ην γξαπηφ ιφγν, θαζψο ην ζπληαθηηθφ ηεο ειιεληθήο γξαπηήο 

γιψζζαο δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα. Απηφ ζε 

θακία πεξίπησζε δε ραξαθηεξίδεη ηνπο Κσθνχο άηνκα «ρακειφηεξεο λνεκνζχλεο» απιψο 

θαζηζηά δηαθνξεηηθφ ηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηνπο (Guthmann & Graham, 2005).  

Πξηλ απφ ην 1960, νη ζπνπδέο γηα ηελ Κψθσζε θαη ηε λνεκαηηθή γιψζζα, ηελ 

αληηκεηψπηδαλ θαηαλννχζαλ σο κία γιψζζα ε νπνία βαζίδεηαη ζε πξσηφγνλεο ρεηξνλνκίεο 

θαη ηε ραξαθηήξηδαλ σο ζπκπιήξσκα ησλ πξνθνξηθψλ γισζζψλ. Σε δεθαεηία φκσο ηνπ 

1970, κεηά ηελ ζπκβνιή ζπκκεηνρή ηνπ William Stokoe, ε λνεκαηηθή γιψζζα, άξρηζε λα 

πηζηνπνηείηαη σο κία νινθιεξσκέλε γιψζζα κε ζχλζεην ζπληαθηηθφ θαη κνξθνινγηθφ 

ραξαθηήξα. Έηζη, νη Κσθνί/έο κεηαηξάπεθαλ απφ κία νκάδα λνζνχλησλ, ζε κία 

θνπιηνχξα κε δηαθνξεηηθά γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά. πλάκα, νη ζπνπδέο πεξί 

Κψθσζεο, άξρηζαλ λα αζθνχλ θξηηηθή ζηελ αμία ηεο αθνπζηηθήο, ηεο αλσηεξφηεηαο 

δειαδή θάπνηνπ εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα αθνχεη. Ο Jacques Derrida ζπγθεθξηκέλα, 

εζηίαζε ζηε βίαηα θχζε ηνπ θσλνθεληξηζκνχ θαη ζηα ζεκεία ππνηαγήο θαη θαηαπίεζεο 

ησλ Κσθψλ, κέζσ ηεο πξνθνξηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αθνπζηηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ 

αηφκσλ. Ζ δπηηθή αμία ηνπ θσλνθεληξηζκνχ ην  1700 παξνκνίαδε κεηαθνξηθά ηνπο 

Κσθνχο  αθφκα θαη κε δψα , αληίιεςε πνπ επηθξάηεζε γηα αξθεηνχο αηψλεο (Bauman, 

2008). 

ζνλ αθνξά ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα (Δ.Ν.Γ.) απηή ζε θακία 

πεξίπησζε δελ απνηειεί «παληνκίκα», αιιά είλαη κία νινθιεξσκέλε νπηηθνρσξηθή 

γιψζζα κε ηνπο δηθνχο ηεο θαλφλεο γξακκαηηθήο, κνξθνινγίαο θαη ζπληαθηηθνχ. Ζ 

εθπαίδεπζή ηεο ζεσξείηαη εμίζνπ δχζθνιε κε φιεο ηηο γιψζζεο θαη δηαξθεί ηέζζεξα έηε (8 

αθαδεκατθά εμάκελα). Τπνινγίδεηαη φηη ζηελ Διιάδα γλσξίδνπλ λα επηθνηλσλνχλ ζηελ 



28 
 

λνεκαηηθή γιψζζα πεξίπνπ 100.000 άηνκα (Κσθνί θαη αθνχνληεο) (Κνπξκπέηεο θαη 

Υαηδνπνχινπ, 2010, ζ. 56-80).Δπίζεο, ε Δ.Ν.Γ δελ είλαη δηεζλήο γιψζζα, ελψ απφ ην 

2000 έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ην χληαγκα σο ε «επίζεκε νινθιεξσκέλε ειιεληθή γιώζζα 

ησλ Κσθώλ»  (Berman θαη ζπλ., 2010. Κνπξκπέηεο & Υαηδνπνχινπ, 2010,ζ.55-80). 

ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ Κσθψλ, έλα απφ ηα παιαηφηεξα παλεπηζηήκηα θαη 

ην κνλαδηθφ παλεπηζηήκην γηα Κσθνχο θνηηεηέο είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην Gallaudet 

πνπ ηδξχζεθε ζηελ Οπάζηγθηνλ ην 1864. Δλψ πεξίπνπ ην 1/3 ησλ Κσθψλ καζεηψλ ζηηο 

Ζ.Π.Α. ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (Schein, 1995), ζηελ 

Διιάδα δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα αλαθέξνπλ ηα πνζνζηά ησλ Κσθψλ θνηηεηψλ ζηα 

Διιεληθά παλεπηζηήκηα. Σέινο, ε Κψθσζε δηαρσξίδεηαη ζε πξνγισζζηθή θαη 

κεηαγισζζηθή. Πξνγισζζηθή νλνκάδεηαη εθείλε φπνπ ε απψιεηα ηεο αθνήο εκθαλίδεηαη 

ρξνληθά πξηλ αλαπηπρζνχλ ν ιφγνο θαη ε γιψζζα, ελψ µεηαγισζζηθή Κψθσζε είλαη ε 

απψιεηα αθνήο πνπ εκθαλίδεηαη αθνχ αλαπηπρζνχλ ιφγνο θαη γιψζζα (Bishop & 

Mogford, 1993. Rathmann θαη ζπλ., 2007).  

 

 

2.10.Υξήζε νπζηώλ από άηνκα κε Κώθσζε. Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία θαη 

παξάγνληεο θηλδύλνπ 

 

Αθνχ αλαιχζεθαλ μερσξηζηά, νη ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ Κψθσζε θαη ηελ 

εμάξηεζε, νη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο γχξσ απφ απηέο ηηο έλλνηεο θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο εληφο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο, είλαη ζθφπηκν λα γίλεη κία 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ εξεπλψλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ζπλζεηηθά ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα. 

χκθσλα κε ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Καηάρξεζε Αιθνφι (NIAAA) ζηηο 

Ζ.Π.Α θαη ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Ακεξηθήο γηα ηελ θαηάρξεζε λαξθσηηθψλ (NIDA), ην 

1980ππνινγίδεηαη φηη ππήξραλ ζηελ Ακεξηθή 206.200 Κσθνί/έο ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ. 

πγθεθξηκέλα, 73.0000 Κσθνί/έο  ρξήζηεο/ηξηεο αιθνφι, 8.500 ρξήζηεο/ηξηεο εξσίλεο, θαη 

10.000 ρξήζηεο/ηξηεο θάλλαβεο (Lipton&Goldstein, 1997). ε πην πξφζθαηεο κειέηεο 

θάλεθε πσο ην 25.7% Κσθψλ αηφκσλ ζηε Νέα Τφξθε ήηαλ ρξήζηεο/ηξηεο θάλλαβεο, ελψ 

ην 4.7 ρξήζηεο/ηξηεο θνθαΐλεο. ηηο αξρέο ηνπ 1990, ππήξραλ ζηηο Ζ.Π.Α. 5,105 Κσθνί/έο 
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ρξήζηεο/ηξηεο θξαθ, 3,505 ρξήζηεο/ηξηεο εξσίλεο, 31,915 ρξήζηεο/ηξηεο θνθαΐλεο θαη 

97,745 ρξήζηεο/ηξηεο καξηρνπάλαο. Δπίζεο, ζε κειέηεο ζε θέληξα απεμάξηεζεο, 

αλαθέξζεθε πσο απφ ηα 4000 άηνκα, κφλν νη 118 ήηαλ Κσθνί/έο (Titus θαη ζπλ., 2008).  

Ζ ρξήζε νπζηψλ απφ ηα άηνκα κε θψθσζε αθνξά εμίζνπ θαη ηα δχν θχια. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζε έξεπλα ηνπ 1998, θάλεθε πσο απφ ηηο 880 γπλαίθεο κε αλαπεξία πνπ 

έθαλαλ ρξήζε νπζηψλ, νη 99 ήηαλ γπλαίθεο κε αηζζεηηθέο αλαπεξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Κψθσζεο (Li&Ford, 1998). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Kafer 

(1993) ππήξμε κία δηαθνξά σο πξνο ην θχιν θαη ηε ρξήζε, θαζψο αλέθεξε πσο νη Κσθέο 

καζήηξηεο έηεηλαλ λα θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξν αιθνφι απφ ηα αγφξηα. ε κειέηε ηνπ 

2006 θάλεθε επίζεο πσο πεξίπνπ ην έλα ηξίην (33%) ησλ Κσθψλ ηνπ δείγκαηνο είρε 

εληαρζεί δηαγλσζηηθά ζηελ θαηεγνξία ηεο «δηαηαξαρήο θαηάρξεζεο νπζηψλ» (Black, & 

Glickman, 2006). ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Καλαδά ην 2009, απφ ηα 3.4 

εθαηνκκχξηα ησλ αηφκσλ κε βιάβεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Κσθψλ) πνπ 

θαηνηθνχζαλ ζηε ρψξα ην 10%-50% έθαλε θαηάρξεζε νπζηψλ (West, Graham & Cifu, 

2009). 

ε έξεπλεο ησλ Moore θαηLi (1998), Whitehouse θαη ζπλ. (1991) θαη Moore θαη 

Mcaweeney (2006) θάλεθε πσο ηα πνζνζηά θαηάρξεζεο νπζηψλ ζηνλ Κσθφ πιεζπζκφ 

θαη ζηνπο εθήβνπο κε Κψθσζε είλαη πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ. πγθεθξηκέλα, ε ρξήζε αιθνφι θπκάλζεθε ζην 51.8% γηα ηα άηνκα κε 

πξνβιήκαηα αθνήο θαη ζην 43.5% γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ (Moore & Mcaweeney, 2006). 

χκθσλα κε ηνπο Titus, Schiller & Guthmann (2008), νη λένη πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο απφ ηε λφξκα θνηλφηεηεο, φπσο απηή ηελ Κσθψλ θαη ησλ βαξήθνσλ, έρνπλ 

πςειφηεξν θίλδπλν λα πξνβνχλ ζε ρξήζε αιθνφι θαη κεηέπεηηα λα αλαπηχμνπλ εμάξηεζε 

απφ απηφ. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ αθνξά, φπσο αλέθεξαλ, ζην ρακειφ 

θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν αιιά θαη ην θησρφ επίπεδν επηθνηλσλίαο ησλ αηφκσλ 

ζην γξαπηφ ιφγν (Moore & Mcaweeney, 2006). 

Αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηνπο Smedema & Ebener (2010), ζε κειέηε ζρεηηθά κε 

ηα πνζνζηά θαηάρξεζεο νπζηψλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, ηα άηνκα κε Κψθσζε παξνπζηάδνπλ δηπιά πνζνζηά θαηάρξεζεο αιθνφι θαη 

άιισλ νπζηψλ ζε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ. Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ 

απηφ ην εχξεκα είλαη φηη θαηαλαιψλνπλ αιθνφι, σο κέζσ απηφ-ζεξαπείαο, θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο αιιά θαη εμαηηίαο ηεο ειιηπνχο πξφζβαζήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο 

θαη ζεξαπείαο (Isaacsetal, 1979. Sabin, 1988).      
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο ε ρξήζε νπζηψλ απφ 

Κσθνχο/εο είλαη ην ίδην δηαδεδνκέλε κε ηνπο αθνχνληεο ηφζν θαηά ηελ εθεβεία φζν θαη 

ζηελ ελήιηθε δσή, φκσο Κσθνί/έο κε θάπνηα επηπιένλ αλαπεξία (γηα παξάδεηγκα 

δπζθνιία ζηελ φξαζε ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο) είλαη πην πηζαλφ λα μεθηλήζνπλ ηε ρξήζε 

αιθνφι ζηελ εθεβεία (Dick, 1996. Lane, 1989). Αληηζηνίρσο, ζε κία απφ ηηο πξψηεο 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ ζηε θνηλφηεηα ησλ Κσθψλ, θάλεθε πσο νη Κσθνί/έο 

δε ζεσξνχληαλ νκάδα κηθξφηεξνπ ή κεγαιχηεξνπ θηλδχλνπ, αιιά είραλ ηηο ίδηεο 

πηζαλφηεηεο κε ηνπο αθνχνληεο λα θάλνπλ ρξήζε θαη θαηάρξεζε αιθνφι (Isaacs θαη ζπλ., 

1979). 

Παιαηφηεξεο έξεπλεο, αλαθέξνπλ πσο ην 91% ησλ Κσθψλ καζεηψλ ιπθείνπ 

μεθίλεζαλ λα πίλνπλ αιθνφι πξηλ ηα 14 έηε ηνπο, ελψ ζε πην πξφζθαηεο κειέηεο 

αλαθέξεηαη πσο ε πιεηνςεθία ησλ Κσθψλ καζεηψλ είραλ έλαξμε απηήο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζηα 16 ηνπο έηε, ελψ νη Κσθνί/έο καζεηέο έηεηλαλ λα πίλνπλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηνπο αθνχνληεο πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ (Locke & Johnson, 1978. Berman 

θαη ζπλ., 2007. Titus θαη ζπλ., 2008). ε έξεπλα ηνπ Dickinson ζε 177 Κσθνχο 

καζεηέο/καζήηξηεο απφ 14-21 εηψλ ην 2000 (;φπσο αλαθέξεηαη ζε άξζξν ησλ Berman θαη 

ζπλ., 2010), ην 76.7% αλέθεξαλ φηη θάλνπλ ρξήζε αιθνφι ελψ επίζεο κεγάιν πνζνζηφ 

(51.1%) έθαλε ρξήζε ηζηγάξνπ.  

Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ επηβαξπληηθά ζηε ρξήζε νπζηψλ ησλ αηφκσλ κε 

Κψθσζε, ζχκθσλα κε πνζνηηθέο κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αθνξνχλ ζηα ρακειά 

επίπεδα θνηλσληθήο απνδνρήο, ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηνπο αθνχνληεο γνλείο, ηα 

πςειά επίπεδα απνκφλσζεο αιιά θαη ηελ αλάγθε γηα θνηλσληθή ελζσκάησζε ζε παξέεο 

αθνπφλησλ (Angelides & Aravi, 2006. Titus, Schiller, & Guthmann, 2008. Guthmann & 

Sandberg,1998). Δηδηθφηεξα, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο αλέθεξαλ πσο απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα λα αηζζαλζνχλ ηα άηνκα αλία, 

ςπρνινγηθή δπζθνξία θαη θαη‟ επέθηαζε λα θαηαθχγνπλ ζηε ρξήζε νπζηψλ (Berman, 

Streja & Guthmann, 2010. Hadjikakou & Papas, 2012).Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έξεπλεο 

έρνπλ δείμεη πσο ε αδπλακία θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ Κσθψλ ζε παξέεο 

ζπλνκήιηθσλ κπνξεί παξάιιεια λα δξάζεη θαη σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο θαζψο νη 

πηζαλφηεηεο λα βξεζνχλ ζε κέξε κε παξέεο πνπ θαηαλαιψλνπλ αιθνφι θαη άιιεο νπζίεο, 

είλαη κηθξφηεξεο (Wolters, θαη ζπλ., 2011).  

Ο Alexander θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2005) αλέθεξαλ φηη είλαη δχζθνιν λα 

θαηαγξαθνχλ ηα αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ρξήζεο νπζηψλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 
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πιεζπζκφ θαη λα δηεμαρζνχλ έξεπλεο ζην πεδίν ηεο εμάξηεζεο, εμαηηίαο ηεο 

δηζηαθηηθφηεηαο ησλ Κσθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζρεηηθέο έξεπλεο. Ζ Κσθή θνηλφηεηα, 

ζηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηηο Ζ.Π.Α. ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, δε κηινχζε 

αλνηρηά γηα ηελ χπαξμε αιθννιηζκνχ ή γηα πηζαλνχο Κσθνχο ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ κέζα 

ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο, θαζψο ην λνεκαηνδνηνχζαλ σο «εζηθή αδπλακία». Δπίζεο, ην 

γεγνλφο φηη ζπλήζσο ηα κέιε κίαο Κσθήο θνηλφηεηαο γλσξίδνληαλ κεηαμχ ηνπο ελίζρπε 

αθφκα πεξηζζφηεξν ηε δηζηαθηηθφηεηά ηνπο φζνλ αθνξά ζηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ. 

Καζπζηεξνχζαλ επνκέλσο λα αλαδεηήζνπλ ζεξαπεπηηθή βνήζεηα ή αξλνχληαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε έξεπλεο πνπ πηζαλά λα εμέζεηαλ πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο (Rendon. 

1992). Ζ απφθξπςε ηεο ρξήζεο θαη ε κε παξνρή ζεξαπείαο κπνξεί λα εηδσζεί, ινηπφλ, σο 

έλαο ηξφπνο πξνζηαζίαο ησλ Κσθψλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Παξάιιεια φκσο, ε άξλεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ, κε ζηφρν ηελ απνθπγή κίαο επηπξφζζεηεο ζηηγκαηνπνίεζεο, κπνξεί λα 

ζπλεηέιεζε ζην απμεκέλν πνζνζηφ ρξήζεο νπζηψλ αλάκεζα ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα 

αθνήο (Alexander θαη ζπλ., 2005. Guthmann & Graham, 2005).  

Έλαο αθφκα ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρνπλ αξθεηά εξεπλεηηθά ζηνηρεία 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε νπζηψλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ Κσθψλ ζρεηίδεηαη κε ην φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ δηεμάγνληαη κέζσ γξαπηψλ εξσηεκαηνινγίσλ, κίαο 

γιψζζαο δειαδή δηαθνξεηηθήο απφ ηε λνεκαηηθή. Δπίζεο, ε έιιεηςε πνηνηηθψλ εξεπλψλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ, ζπλδέεηαη κε ην φηη πεξίπνπ ην 26% κε 35% ηνπ δηαιφγνπ 

αλάκεζα ζηνπο ζπλεληεπθηέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο δε ζα γίλεη θαηαλνεηφ, αλ ε 

ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πξνθνξηθή γιψζζα. Οη πεξηζζφηεξνη αξηζκεηηθά 

εξεπλεηέο είλαη αθνχνληεο κε-γλψζηεο ηεο λνεκαηηθή γιψζζαο, ελψ ε πξφζιεςε 

δηεξκελέσλ απνηειεί κία ηδηαίηεξα δαπαλεξή πξαθηηθή. Αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

απνηειεί, επίζεο, ε δπζθνιία ηεο κεηαθνξάο ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο ζε γξαπηφ ιφγν 

φπσο θαη ε έιιεηςε ζηνηρείσλ ηνπ πνζνζηνχ ησλ Κσθψλ εμππεξεηνχκελσλ ζηηο ππεξεζίεο 

ηεο απεμάξηεζεο (επνκέλσο δελ είλαη ζαθέο ην πιαίζην ζην νπνίν  κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κία έξεπλα) (Lipton, & Goldstein, 1997. Wilson θαη ζπλ., 2015).  

Με βάζε ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ πιαίζην πνπ πεξηγξάθεθε ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, ε παξνχζα έξεπλα επηρεηξεί λα πξνζεγγίζεη πιεζπζκφ Κσθψλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ βηψζεη ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο θαη εμππεξεηνχληαη ζήκεξα ζηηο δνκέο 

απεμάξηεζεο ηεο ρψξαο. Αλ θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηεο 

πνζνηηθέο κειέηεο ζηε ρψξα νη νπνίεο επηθεληξψζεθαλ ζηα άηνκα κε Κψθσζε θαη ρξήζε 

νπζηψλ (Υξνλνπνχινπ, 2009) παξαηεξείηαη έλα ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ θελφ φζνλ αθνξά 
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ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ εηο βάζνο αλάιπζε ηεο βησκέλεο εκπεηξίαο 

ησλ αηφκσλ. πλάκα, ελψ ην πεδίν ησλ εμαξηήζεσλ είλαη αξθεηά δεκνθηιέο θαη έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί πιεζψξα (πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ) εξεπλψλ ζηα ειιεληθά θέληξα 

απεμάξηεζεο, δελ έρεη κειεηεζεί θαζφινπ πιεζπζκφο πνπ λα αθνξά ζε Κσθνχο ρξήζηεο 

νπζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ σο κεηξηθή γιψζζα ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα (Δ.Ν.Γ.). 

ηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δελ είλαη λα εμαρζνχλ γεληθεπκέλα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο πξνζηαηεπηηθνχο ή ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ 

νχηε λα αλαιπζνχλ νη γξακκηθέο αηηηψδεηο ζρέζεηο γχξσ απφ ηελ ρξήζε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

παξαηέζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Αληίζεηα, ε έξεπλα απηή ζα επηθεληξσζεί ζηε βαζχηεξε 

αλάδεημε ησλ βησκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, κε βαζηθά εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ην πψο 

βίσζαλ ηελ εκπεηξία ηεο Κψθσζεο, πψο εθείλε ηεο ρξήζεο νπζηψλ αιιά θαη ην πψο 

θαηαλφεζαλ ην παξάιιειν βίσκα ησλ παξαπάλσ. Δπηπξνζζέησο, ζα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο 

πνπ ηα άηνκα δηαθνξεηηθήο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θνπιηνχξαο βηψλνπλ ηελ 

απεμάξηεζε ζηηο δνκέο ηνπ ΟΚΑΝΑ θαη ηελ απνρή ηνπο απφ ηηο νπζίεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε ζα επηρεηξήζεη επνκέλσο λα ζπκβάιεη ζην εγρψξην εξεπλεηηθφ έιιεηκκα, 

αλαδεηθλχνληαο ηηο λνεκαηνδνηήζεηο θαη ηηο βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιεζπζκνχ. Σέινο, ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα, 

απεπζείαο απφ ηελ εξεπλήηξηα ρσξίο ηελ παξνπζία δηεξκελέσλ, ζα απνηειέζεη κία 

αζπλήζηζηε-πξσηφηππε εξεπλεηηθή πξαθηηθή. Μέζσ απηήο πξνζδνθάηαη κεηαμχ άιισλ λα 

αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ησλ κειινληηθψλ πνηνηηθψλ εξεπλψλ 

ζηηο γιψζζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ επηδεηθλχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεβαζκφ ζηελ 

θνπιηνχξα θάζε ζπκκεηέρνληα/νπζαο.  
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3. ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

3.1.Δξκελεπηηθή θαηλνκελνινγηθή αλάιπζε (ΔΦΑ - IPA) 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε Eξκελεπηηθή Φαηλνκελνινγηθή 

Aλάιπζε (ΔΦΑ - IPA) πνπ έρεη σο ζηφρν λα δηεξεπλά ιεπηνκεξψο ηηο πξνζσπηθά 

βησκέλεο εκπεηξίεο (Larkin, Watts&Clifton, 2006). Ζ βάζε ηεο θαηλνκελνινγίαο, εηζήρζε 

απφ ηνλ Edmund Husserl (1859-1938). Μειεηά ηηο εκπεηξίεο ησλ αλζξψπσλ, κέζσ ηεο 

απνδνρήο ηεο πεξηγξαθήο απηψλ, φπσο αθξηβψο εμηζηνξνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

(Phillips Pula, Strunk, & Pickler, 2011). 

πλνιηθά, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο απνηειεί κία ζχλζεζε ηεο θαηλνκελνινγηθήο, 

ηεο εξκελεπηηθήο θαη ηεο ηδηνγξαθηθήο ζθνπηάο. ζνλ αθνξά ζηε θαηλνκελνινγία 

(phenomenology), απηή ζρεηίδεηαη κε ηε ιεπηνκεξή κειέηε ηνπ πψο βηψλεηαη κία εκπεηξία, 

πνην είλαη ην πξνζσπηθφ λφεκα πνπ πξνζδίδεη ν θάζε ζπκκεηέρνληαο. αιιά θαη πνηα είλαη 

ε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ απφθξηζε ζε απηήλ ηελ εκπεηξία (Smith, 2011). Ζ εκπεηξία 

παξαηεξείηαη κε κία νιηζηηθή καηηά, εμεηάδνληαο παξάιιεια ην πιαίζην (θνηλσληθφ, 

πνιηηηθφ, ηζηνξηθφ) ζην νπνίν βηψλεηαη (Moustakas, 1994;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Phillip 

Pula θαη ζπλ., 2011). 

Ζ εξκελεπηηθή (hermeneutics) θχζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ζρεηίδεηαη 

κε ην φηη νη εξεπλεηέο, δελ πεξηγξάθνπλ απιψο, αιιά εξκελεχνπλ. πγθεθξηκέλα, 

εξκελεχνπλ ην λφεκα κίαο κε πξνζσπηθά βησκέλεο εκπεηξίαο, πνπ ζε πξψην επίπεδν έρεη 
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εξκελεπηεί απφ ην ζπκκεηέρνληα θαζψο ηελ εμηζηνξεί (Smith, 2011). Ζ εκπινθή θαη ε 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ ζπκκεηέρνληα απφ ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή 

κπνξεί λα ζεσξεζεί επνκέλσο «δηπιά εξκελεπηηθή – double hermeneutic» (Smith, 2011).  

Σέινο, ην ηδηνγξαθηθφ (idiographic) ζηνηρείν ηεο ΔΦΑ - IPA είλαη εκθαλέο, θαζψο 

αλαιχεη ιεπηνκεξψο ηελ εκπεηξία θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά, δηεξεπλψληαο κνηίβα 

ζχγθιηζεο ή απφθιηζεο ζηα λνήκαηα πνπ πξνζδίδνπλ ηα άηνκα ζηηο εκπεηξίεο ηνπο (Smith, 

2011. Larkin θαη ζπλ., 2006). 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πηνζεηήζεθε ε κέζνδνο ΔΦΑ - IPA, θαζψο κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ην εηο βάζνο βίσκα ησλ αηφκσλ θαη νη ηζηνξίεο 

ηνπ βίνπ ηνπο. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο θαηλνκελνινγίαο, επηρεηξήζεθε λα κειεηεζεί ην 

ιεπηνκεξέο βίσκα ησλ ζπκκεηερφλησλ φζνλ αθνξά ζηηο εκπεηξίεο ηεο Κψθσζεο ηεο 

ρξήζεο θαη ηεο απεμάξηεζεο, αλαιχνληαο ην πξνζσπηθφ λφεκα πνπ πξνζέδηδε ν θάζε 

ζπκκεηέρνληαο. Ζ εξκελεπηηθή ζθνπηά ήηαλ εμίζνπ παξνχζα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο, θαζψο ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ εξκελεχζεθαλ αθνχ πξσηίζησο είραλ 

εμηζηνξεζεί εηο βάζνο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ησλ εξσηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ζην 

«πψο» έρεη βησζεί θάηη. Σέινο, κέζσ ηνπ ηδηνγξαθηθνχ ζηνηρείνπ πνπ εκπεξηέρεη ελέρεη ε 

ΔΦΑ - IPA, έγηλε πξνζπάζεηα λα αλεπξεζνχλ φιεο νη ζπγθιίζεηο θαη νη απνθιίζεηο ζηηο 

αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δλψ φια ηα άηνκα κίιεζαλ γηα ην βίσκα ηεο θψθσζεο, 

ηεο ρξήζεο θαη ηεο απεμάξηεζεο σο κέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα θνπιηνχξα (ησλ 

Κσθψλ) θαη βξίζθνληαη ζε δνκέο απεμάξηεζεο ηεο ίδηαο θηινζνθίαο, εληνχηνηο, κε ηελ εηο 

βάζνο αλάιπζε πνπ επηηξέπεη ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, θάλεθαλ (εθηφο απφ ζπγθιίζεηο) 

αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηα ιφγηα θαη ηα βηψκαηά ηνπο.  

Απνηειεί κία ηδηαίηεξα ρξήζηκε κεζνδνινγία φζνλ αθνξά ζηελ δηεξεχλεζε 

ζεκάησλ ζχλζεησλ θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ. Γελ εζηηάδεη ζε πξνυπάξρνπζεο 

ζεσξεηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη ζηε κεηάβαζε ζε πην γεληθνχο ηζρπξηζκνχο, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν επηθεληξψλεηαη ζηηο ιεπηνκεξείο εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ θαη ζηελ εηο βάζνο 

αλάιπζή ηνπο (Pietkiewicz & Smith, 2014). Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επηιέρζεθε, επίζεο, 

είλαη δηφηη απνηειεί κία κε-θαηεπζπληηθή πξνζέγγηζε, ζηελ νπνία δελ επηβάιινληαη νη 

ηνκείο πνπ επηζπκνχλ νη εξεπλεηέο λα κειεηεζνχλ αιιά ππάξρεη αλνηρηφηεηα ζην λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζέκαηα ζεκαληηθά γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Smith, Flowers, & Larkin, 

2009,ζ. 80-103). πσο αθξηβψο αλαθέξνπλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο εξκελεπηηθήο 

θαηλνκελνινγηθήο αλάιπζεο, ε θάζε ζπλέληεπμε αθνχ κεηαγισηηίζηεθε, δηαβάζηεθε 

επαλαιακβαλφκελα ψζηε λα ππάξμεη εμνηθείσζε κε ην θείκελν.  
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Ζ ΔΦΑ - IPA, έρεη εθαξκνζηεί ζην πεδίν ηεο Κψθσζεο ζηε πξφζθαηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Δλδεηθηηθά, ζε κεηέξεο Κσθψλ αηφκσλ δηεξεπλψληαο ηηο ππνθεηκεληθέο 

εκπεηξίεο ηνπο αλαζξέθνληαο παηδία κε πξνβιήκαηα αθνήο θαη απηηζκφ, ζηα βηψκαηα 

Κσθψλ ζρεηηθά κε ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο κε αθνχνληα ςπρνζεξαπεπηή 

παξνπζία δηεξκελέα ή/θαη κε θάπνηνλ Κσθφ/ή ςπρνζεξαπεπηή αιιά θαη ζηελ εκπεηξία 

Κσθψλ αηφκσλ κε άλνηα (Zaidman-Zait & Curle, 2016 Celia, 2016).  

3.2. Γενληνινγία 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε κεηά απφ έγθξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηνλ 

ΟΚΑΝΑ, απφ ηνλ νπνίν ε εξεπλήηξηα παξέιαβε αξηζκφ πξσηνθφιινπ (Αξ.πξση. 11372) 

πνπ ηεο παξείρε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο δνκέο. Με ηνπο ζπκκεηέρνληεο έγηλε αξρηθά κία 

πξνπαξαζθεπαζηηθή ζπλάληεζε ζηε λνεκαηηθή γιψζζα, ζηελ νπνία επεμεγήζεθε ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη ε δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζεζεί. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλέρεηα 

έδσζαλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζή ηνπο κέζσ ελφο εληχπνπ πνπ ηνπο ελεκέξσλε γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο έξεπλαο, γηα ηελ αλσλπκία θαη ην απφξξεην ησλ πιεξνθνξηψλ θαη γηα ην 

αλαθαίξεην δηθαίσκά ηνπο λα απνρσξήζνπλ απφ ηε δηαδηθαζία φπνηε ην επηζπκνχζαλ. 

Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ πσο πξφζβαζε ζην πιηθφ ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα 

έρεη κφλν ε εξεπλήηξηα θαη νη επφπηεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη πσο αληί ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζα γηλφηαλ ρξήζε ςεπδσλχκσλ, ψζηε λα ηεξεζεί ε αλσλπκία 

ηνπο. ζνλ αθνξά ζηε βηληενζθφπεζε, ηα άηνκα ελεκεξψζεθαλ πσο ηα αξρεία ζα 

θαηαζηξαθνχλ κεηά ην πέξαο ησλ αλαιχζεσλ θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

χκθσλα κε ηνλ Belmont (1979;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Harris, Holmes, & 

Mertens, 2009) φζνλ αθνξά πην εμεηδηθεπκέλα ζηε δενληνινγία ησλ εξεπλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε λνεκαηηθή γιψζζα, είλαη απαξαίηεην νη αθεγήζεηο λα 

κεηαθξαζηνχλ ζε γξαπηφ ιφγν φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηε γιψζζα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαη λα δηαηεξεζεί έλα ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ κεηαμχ εξεπλεηψλ θαη 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ. Να εηδσζνχλ ηα ιεγφκελά ηνπο σο αθεγήζεηο αηφκσλ εληφο 

θνηλσληθψλ πιαηζίσλ, αηφκσλ πνπ ζπρλά ηνπνζεηνχληαη ζην πεξηζψξην. Δίλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο λα αλαγλσξηζηεί θαη λα ηηκεζεί ε πνιηηηζκηθή πνηθηινκνξθία, γη‟ απηφ ε 

εξεπλήηξηα ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε βξηζθφηαλ ζε έλαλ ζπλερφκελν εζσηεξηθφ δηάινγν 

ζρεηηθά κε ηηο δηθέο ηεο πξνθαηαιήςεηο απέλαληη ζηελ θνπιηνχξα ησλ Κσθψλ ψζηε λα 

εξκελεπζνχλ ηα βηψκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν ην δπλαηφλ εγγπηέξα ζηε δηθή ηνπο 
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νπηηθή (φξνο πνπ αλαθέξεηαη σο πνιππνιηηηζκηθή εγθπξφηεηα) (Kirkhart, 1995;φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο Harris, Holmes, & Mertens, 2009). 

 

 

3.4.Γηεμαγσγή ζπλεληεύμεσλ 

Οη ζπλεληεχμεηο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ρψξνπο ηνπ ΟΚΑΝΑ ελψ νη κέξεο θαη νη 

ψξεο δηεμαγσγήο πξνζαξκφζζεθαλ ζηηο κέξεο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο είραλ 

πξνγξακκαηηζκέλε παξνπζία ζηηο δνκέο. Δθηφο απφ ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αζελά», 

ε νπνία αθνξά ζε έλα ζηεγλφ ςπρνζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα απεμάξηεζεο, νη ππφινηπεο 

ηξείο αθνξνχλ ζε δνκέο ππνθαηάζηαζεο.  

Οη ζπλεληεχμεηο (νη νπνίεο δηήξθεζαλ απφ 45 – 50 ιεπηά) έγηλαλ ζηελ Διιεληθή 

Ννεκαηηθή Γιψζζα (Δ.Ν.Γ.), βηληενζθνπήζεθαλ - θαζψο αθνξνχζαλ ζε δηαιφγνπο ρσξίο 

ήρν - θαη κεηαγισηηίζηεθαλ ζηε γξαπηή ειιεληθή γιψζζα. Πξφθεηηαη γηα εκηδνκεκέλεο 

ζπλεληεχμεηο ζηηο νπνίεο ηα εξσηήκαηα ήηαλ κε-θαηεπζπληηθά, ρσξίο ππνδείμεηο θαη 

πεξηνξηζκφ. ηαλ κία εξψηεζε δε γίλνληαλ θαηαλνεηή απφ ην ζπκκεηέρνληα, 

ρξεζηκνπνηνχληαλ επεμεγεκαηηθά παξαδείγκαηα (θάηη ζχλεζεο ζην λνεκαηηθφ ιφγν). 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε «πώο ζα πεξηέγξαθεο ηνλ εαπηό ζνπ» εηπψζεθε «εγώ γηα 

παξάδεηγκα είκαη ε ηάδε, κνπ αξέζεη απηό θαη απηό…». Δπίζεο, ε εξεπλήηξηα, φηαλ δε 

θαηαλννχζε ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ, δεηνχζε λα επαλαιεθζεί κία ιέμε ή κία 

πξφηαζε ή λα εηπσζεί κε αξγφηεξν ξπζκφ, θαζψο παξά ηελ άξηζηε γλψζε ηεο λνεκαηηθήο 

γιψζζαο, γηα ηελ ίδηα παξακέλεη κία κε-κεηξηθή γιψζζα.  

Δπηιέρζεθε λα μεθηλήζνπλ νη ζπλεληεχμεηο κε εξσηήζεηο πνπ δελ 

επηθεληξψλνληαλ ζηε ρξήζε ή ηελ Κψθσζε, αιιά ζηε δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ σο άηνκα 

κίαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, απφ ηε γέλλεζή ηνπο έσο ην ζεκείν πνπ εθείλνη ζεσξνχζαλ 

ζεκαληηθφ. Οη ζπλεληεχμεηο μεθηλνχζαλ κε πιεξνθνξίεο γηα ηε γέλλεζε, ηελ θαηαγσγή θαη 

νηθνγελεηαθέο ηζηνξίεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν ζέκα ηεο Κψθσζεο, αλαθέξζεθε 

ζρεδφλ ακέζσο γηα θάπνηνπο απφ απηνχο αιιά λνεκαηνδνηήζεθε γηα ηνλ θαζέλα 

δηαθνξεηηθά. Ζ εκπεηξία ηεο ρξήζεο, εηζήιζε ζηελ θνπβέληα απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα 

ζρεδφλ θαηεπζείαλ θαη παξέκεηλε δσληαλφ ζέκα ζε φιε ηελ ζπλέληεπμε. Σα βαζηθά 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο ζπλέληεπμεο αθνξνχζαλ ζην «Πώο ζα πεξηέγξαθεο ηηο 

εκπεηξίεο ηεο δσή ζνπ σο παηδί θαη σο έθεβνο;», «Πώο ήηαλ ε δσή ζνπ πξηλ έξζεηο ζε 

επαθή κε ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο;», «Πώο βίσζεο ηελ αξρηθή επαθή κε ηελ νπζία;», «Πώο 
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βηώλεηο ή βίσζεο ζην παξειζόλ ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο νπζηώλ;», «Πώο ήηαλ γηα ζέλα ε 

αλαδήηεζε ηεο δνκήο απεμάξηεζεο θαη ε πξώηε επαθή ζνπ κε ην πξνζσπηθό;», «Πώο 

βηώλεηο ηελ εκπεηξία ηεο απεμάξηεζεο;» θαη ηέινο «Πώο ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα γηα ζέλα αλ ε 

εκπεηξία ηεο ρξήζεο ή απηή ηεο Κώθσζεο απνπζίαδε από ηε δσή ζνπ;».  

θνπφο ησλ εξσηεκάησλ, ήηαλ λα θαηαλνεζεί ην εάλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην πψο 

δεκηνπξγήζεθε κία ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα (εθείλε πνπ ηαπηίδεη ηνλ Κσθφ κε 

αλεπαξθή) θαη πψο ην βίσκα ηεο Κψθσζεο επεξεάδεηαη φηαλ ππάξρεη παξάιιεια κία 

επίζεο, φπσο αλαθέξνπλ, ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα (απηή ηνπ/ηεο ρξήζηε/ηαο). 

Δπηρεηξήζεθε ζπλάκα λα θαηαλνεζεί ν ηξφπνο πνπ ε Κψθσζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπεηξία 

ηεο ρξήζεο, ηεο απεμάξηεζεο θαη ηεο ζέζεο ησλ αηφκσλ ζηα θνηλσληθά ζχλνια, αιιά θαη 

ην πψο ηα παξαπάλσ, ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο ηαπηφηεηεο νη νπνίεο πξνέθπςαλ, ζπλζέηνπλ 

ηειηθά ην πεξηερφκελν ησλ αθεγήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

3.5.Βηληενζθόπεζε, κεηαγιώηηηζε θαη αληαλαθιάζεηο ηεο εξεπλήηξηαο από ηελ 

εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Ζ ρξήζε ηνπ βίληεν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ε κεηαγιψηηηζή ηνπο 

ζηε ζπλέρεηα θαζηζηά απαξαίηεην λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

κεζνδνινγίαο. Ζ βηληενζθφπεζε εμππεξεηεί αξρηθά ηελ άκεζε επηθνηλσλία ζηε λνεκαηηθή 

γιψζζα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί κία νπζηαζηηθή θαη εηο βάζνο ζπλνκηιία κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Δπίζεο, δίλεη ην πξνλφκην ηεο αλάιπζεο φρη κφλν ηνπ ιφγνπ αιιά θαη ηεο 

δπλακηθήο αλάκεζα ζηε ζπλεληεχθηξηα θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζψο θαη ηεο αλάιπζεο 

ησλ έμσ-ιεθηηθψλ κελπκάησλ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ. Δλψ ε κεηάθξαζε είλαη 

γεληθφηεξα κία εξκελεπηηθή πξαθηηθή, ε κεηαθνξά ηεο λνεκαηηθήο ζηε γξαπηή γιψζζα 

θαζηζηά αδχλαηε ηελ αθξηβή απνηχπσζε ηνπ ιφγνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο πξφθεηηαη 

γηα κία δηαγισζζηθή – δηαπνιηηηζκηθή κειέηε. Ζ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα είλαη κία 

δσληαλή νινθιεξσκέλε γιψζζα κε δηθή ηεο θσλνινγία, ζπληαθηηθφ θαη γξακκαηηθή θαη ε 

νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί κέζα ζε έλα πνιηηηζκηθφ – γισζζηθφ πιαίζην (Karpouzis θαη 

ζπλ., 2007).   

Πνιιέο απφ ηηο ιέμεηο ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιψζζαο, έρνπλ αλαπηπρζεί 

βάζεη ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, πνιηηηθήο θαη θνπιηνχξαο. Κάπνηεο ιέμεηο, δελ έρνπλ 

αθξηβή κεηάθξαζε ζηε λνεκαηηθή γιψζζα ή δελ αθνξνχλ απιά ζε κία ιέμε (παξάδεηγκα 

ε ιέμε «θνηλσληθφ ζηίγκα» ή ε ιέμε «εμάξηεζε»). Γη‟ απηφ ην ιφγν νη ιέμεηο 

κεηαηξάπεθαλ ζε πξνηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζνχλ απφιπηα απφ ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο. Γηα λα γίλεη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαηξνπή, απαηηνχληαλ κεγάιε πξνζνρή θαη 

επειημία, ελψ πνιιέο θνξέο ηξνπνπνηνχληαλ νη εξσηήζεηο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

παξεξκελείεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αιιά θαη απφ ηελ εξεπλήηξηα. Δμαηηίαο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ηεο γιψζζαο, ζπρλά γίλνληαλ εξσηήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο κε ηξφπν ψζηε 

λα δηαζθαιηζηεί πσο ππάξρεη ακθφηεξε θαηαλφεζε θαη νκαιή ξνή ηεο ζπδήηεζεο.   

Ζ πεξηγξαθή κίαο εκπεηξίαο θαηαζθεπάδεηαη απφ ηα θνηλσληθά πιαίζηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη πνηέ δελ κπνξεί λα ππάξμεη αθξηβήο απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο θάπνηνπ 

άιινπ. Αθφκα εληνλφηεξα ζε κία ηέηνηα δηαγισζζηθή κειέηε, ζε δεχηεξν επίπεδν ε 

απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο θαηαζθεπάδεηαη θαη απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εξεπλεηή 

πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί εμίζνπ απφ ηα δηθά ηνπ θνηλσληθά πιαίζηα κε απνηέιεζκα λα 

απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε κεηαγιψηηηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο εκπεηξίαο φπσο 

αθξηβψο έρεη ιερζεί απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα (Hole, 2007).  

Γεδνκέλνπ ηνπ φηη ε Δ.Ν.Γ. είλαη κία γιψζζα πξνθνξηθή, ρσξίο γξαπηφ ιφγν, ε 

κεηαγιψηηηζε είλαη αθφκα πην δχζθνιε. Ζ λνεκαηηθή κπνξεί λα εθθξαζηεί 

ρξεζηκνπνηψληαο ην έλα ή θαη ηα δχν ρέξηα θαη απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ απφ εθθξάζεηο 

ησλ ρεξηψλ (ζέζε, ζρήκα θαη θίλεζε ρεξηψλ) φζν θαη ηνπ ππφινηπνπ ζψκαηνο (έθθξαζε 

ηνπ πξνζψπνπ, θηλήζεηο ηνπ θεθαιηνχ, ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη εθθξάζεηο ηνπ ζηφκαηνο). 

ην γξαπηφ ιφγν απνηππψζεθαλ φιεο απηέο νη εθθξάζεηο πνπ δελ αθνξνχζαλ κφλν ζηελ 

αλάιπζε ησλ ρεξηψλ θαζαπηψλ αιιά θαη φινπ ηνπ ζψκαηνο.   

Δπηπιένλ, ππήξμαλ δπζθνιίεο ζηελ απνηχπσζε ηνπ ζπληαθηηθνχ. πγθεθξηκέλα, 

ε δνκή ηεο ειιεληθήο λνεκαηηθήο γιψζζαο, δηαθέξεη απφ ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή 

ειιεληθή γιψζζα πνπ έρεη σο ζπληαθηηθή ζεηξά ηελ «ππνθείκελν - ξήκα – αληηθείκελν». 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζπρλά ζηελ Δ.Ν.Γ. απνπζηάδνπλ ηα άξζξα (γξαπηή γιψζζα: «θαη 

πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα;» λνεκαηηθή γιψζζα: «απνηέιεζκα;;», γξαπηή γιψζζα: «όινη νη 

Κσθνί είλαη ερζξνί κνπ. Έρσ κεγάιε έρζξα κε ηνπο Κσθνύο», λνεκαηηθή γιψζζα «όινη 

Κσθνί ερζξνί. Έρζξα κεγάιε εγώ Κσθνί». Ζ άξλεζε ηνπνζεηείηαη πάληα ζην ηέινο ηεο 

πξφηαζεο (λνεκαηηθή γιψζζα: «κνπ έδσζε δελ», γξαπηή γιψζζα «δελ κνπ έδσζε») ελψ 

θάπνηεο θηλήζεηο ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο αθνξνχλ ζε κία κφλν θίλεζε (φπσο ε έθθξαζε 

«ζε ηζάθσζα επ’ απηνθώξσ»), θαη ζηε γξαπηή γιψζζα κεηαγισηηίδνληαη ζε κεγάιεο 

πξνηάζεηο. Ζ αθξηβήο γξαπηή απνηχπσζε ηεο λνεκαηηθήο, φπσο απηή εηπψζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, δε ζα ήηαλ θαηαλνεηή απφ θάπνηνλ κε-γλψζηε λνεκαηηθήο, επνκέλσο 

κεηαηξάπεθε ζε γξαπηφ ειιεληθφ ιφγν κεηά απφ αξθεηή ζθέςε θαη επεμεξγαζία ψζηε ην 

απνηέιεζκα λα παξακείλεη φζν ηνλ δπλαηφλ αλαιινίσην.  
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Έλαο ηξφπνο γηα λα κεησζνχλ πηζαλά κεζνδνινγηθά ζθάικαηα ζε πξψην επίπεδν 

ήηαλ λα κειεηεζνχλ πνιιέο θνξέο νη ζπλεληεχμεηο. ηε ζπλέρεηα λα κεηαθξαζηνχλ ζηελ 

πξνθνξηθή ειιεληθή γιψζζα ψζηε λα απνηππσζεί ην λφεκα θαη θαη‟ επέθηαζε ζηε 

γξαπηή ειιεληθή γιψζζα. ην ηειηθφ γξαπηφ θείκελν απνηππψζεθαλ ηφζν νη ιεθηηθέο 

εθθξάζεηο φζν θαη φια εθείλα ηα κε ιεθηηθά ζεκεία ηνπ βίληεν κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί ε 

πνιππινθφηεηα θαη ν πινχηνο ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο. Απνηππψζεθαλ επίζεο ζεκεία 

πνπ ππήξρε επαλάιεςε (ζπιιαβηζηά) φζσλ έιεγε ε εξεπλήηξηα παξάιιεια κε εθείλε, 

ψζηε λα ζηγνπξεπηεί ν ζπλεληεπμηαδφκελνο φηη θαηαλνεί ηελ εξψηεζε, πξνθνξηθέο ιέμεηο 

απφ ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν κε παξάιιεια «θξπθή» λνεκαηηθή θάησ απφ ην ηξαπέδη ηεο 

αίζνπζαο (ην νπνίν ζα αλαιπζεί παξαθάησ πεξαηηέξσ), λεπξηθέο θηλήζεηο ηνπ πνδηνχ, 

ρηχπεκα μχινπ ζην ηξαπέδη πνπ ήηαλ ζηελ αίζνπζα θαη άιια.  

Λφγσ ηεο ρξήζεο βίληεν πξνέθπςαλ δηάθνξα κεζνδνινγηθά δηιιήκαηα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, φηαλ ζηηο έξεπλεο ζπκπεξηιακβάλνληαη εππαζείο πιεζπζκνί ή θνηλφηεηεο 

ησλ νπνίσλ ε γιψζζα νκηιίαο είλαη ε λνεκαηηθή, έξρεηαη ην δίιεκκα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ, αθνχ κέζσ ηεο βηληενζθφπεζεο, θαηαγξάθνληαη φρη 

κφλν ηα ιεγφκελα αιιά θαη φια εθείλα ηα κε ιεθηηθά ζεκεία ησλ ζπλεληεχμεσλ, 

θαζηζηψληαο πηζαλφηεξν  λα παξαβηαζηεί ην ηδησηηθφ απφξξεην θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δφζεθε κεγάιε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ πξνζηαζία 

πιεξνθνξηψλ πνπ ειέρζεζαλ κελ ζηε ζπλέληεπμε αιιά ελ ηέιεη ηα άηνκα δελ επηζπκνχζαλ 

λα γλσζηνπνηεζνχλ (Liamputtong, 2008). Απαηηνχληαλ ζπλερήο αληαλάθιαζε θαη επειημία 

ηεο εξεπλήηξηαο, θαζψο απφ ηε κία πιεπξά, ηα νπηηθά κέζα ζηελ έξεπλα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απηά ζηνηρεία ησλ ιεγνκέλσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, φκσο απφ ηελ 

άιιε, πεξλψληαο κία ιεπηή δηαρσξηζηηθή γξακκή, ε εξκελεία θάζε επαίζζεηνπ γεγνλφηνο 

ή κε ιεθηηθνχ ζεκείνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζεκείν ηα ίδηα νπηηθά κέζα λα απνβνχλ 

επηβαξπληηθά βιάπηνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Δπηπξνζζέησο, είλαη γλσζηφ απφ ηε βηβιηνγξαθία πσο έλαο γλψζηεο λνεκαηηθήο 

γιψζζαο, φζν έκπεηξνο θαη αλ είλαη, δε παχεη λα κελ ηελ θαηαλνεί σο κεηξηθή γιψζζα 

(Agrafiotis θαη ζπλ., 2003). Αληίζηνηρα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε εξεπλήηξηα σο 

απιψο έκπεηξε γλψζηξηα, ζπλήζσο θνίηαδε ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη φρη ηα ρέξηα 

ησλ αηφκσλ (φπσο θάλεη έλαο/κία Κσθφο/ε), γεγνλφο πνπ κπνξεί λα αιινίσζε ηελ 

απνηχπσζε θάπνησλ ιέμεσλ-θξάζεσλ.  
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Μέζσ ελφο θαθνχ κεηαζρεκαηηζηηθνχ, δε κειεηήζεθε ε θχζε ηεο 

«Πξαγκαηηθφηεηαο», αιιά αλαγλσξίζηεθε ν πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο, θαζψο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε εξεπλήηξηα αλέιπζε ηηο αθεγήζεηο έρνληαο θαηά λνπ φηη είλαη 

επεξεαζκέλεο απφ ηηο δνκέο ησλ θνηλσληθψλ ιφγσλ εμνπζίαο πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε ηνλ 

ηξφπν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αθεγνχληαη ηε δσή ηνπο, φζν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ε 

εξεπλήηξηα εξκήλεπζε ηηο ζπλεληεχμεηο. Γφζεθε αμία ζηε ζπλερή πνιηηηζκηθή επαηζζεζία, 

ζε κία πξνζπάζεηα απνθπγήο ησλ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ ηεο εξεπλήηξηαο γηα ηελ 

θνπιηνχξα ηελ νπνία κειέηεζε. Απηή ε πνιηηηζκηθή επαηζζεζία - επειημία ησλ εξεπλεηψλ, 

είλαη κία ελεξγή δηαδηθαζία, πνπ απαηηεί ηελ απην-αληαλάθιαζή ηνπο, φηαλ έξρνληαη ζην 

πξνζθήλην δεηήκαηα πξνλνκίσλ θαη εμνπζίαο αθφκα θαη κέζα ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη απαηηεί ηελ πξνζαξκνγή ηεο ζπλέληεπμεο απεπζείαο ζηε λνεκαηηθή 

γιψζζα ή ζηε γιψζζα ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο ληψζνπλ πην άλεηα λα επηθνηλσλνχλ 

(Harris, Holmes, & Mertens, 2009). 

Κάπνηα βαζηθά ζεκεία πνπ πξνέθπςαλ ζηνλ ηφπν ηεο ζπλέληεπμεο αλάκεζα 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ζηελ εξεπλήηξηα ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ θαη αθνξνχλ ζηελ 

πνηφηεηα ηεο ζπλδηαιιαγήο θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζε κειέηε πιεζπζκνχ 

δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο.  

 

3.6.Σν «πξσηόγλσξν βίσκα» ηεο επαθήο κε κία αθνύνπζα ζπλεληεύθηξηα θαη 

ην θάιεζκα ζηε γεθύξσζε ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

Ζ δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ απνηέιεζε κία πξσηφγλσξε εκπεηξία ηφζν γηα 

ηελ εξεπλήηξηα (δνπιεχνληαο κέζσ πνηνηηθήο έξεπλαο κε άηνκα δηαθνξεηηθήο γισζζηθά 

θνπιηνχξαο) φζν θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη σο επί ην πιείζην πξνζαξκφδνπλ 

θαζεκεξηλά ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζηε πξνθνξηθή γιψζζα. Αληαλαθιψληαο ηελ αίζζεζε 

απφ ην ζχλνιν ησλ ζπλαληήζεσλ, φκσο, απηφ δε ιεηηνχξγεζε αλαζηαιηηθά ζηελ πνηφηεηα 

ησλ αθεγήζεσλ, αληηζέησο έδσζε ρψξν ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.  

πγθεθξηκέλα θαη ηα ηέζζεξα άηνκα, κίιεζαλ αλνηρηά γηα ηε δπζαξέζθεηά ηνπο 

ζην φηη ε ζρέζε κε ηε ζπλεληεχθηξηα ζα ιάβεη ηέινο κεηά ην πέξαο ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, δεδνκέλνπ φηη απνηέιεζε ηνλ πξψην άλζξσπν πνπ ζπλνκίιεζαλ ζηε 

λνεκαηηθή γιψζζα γηα φια φζα ηνπο απαζρνινχλ. Σελ πξνζθάιεζαλ έηζη, ζε κία λένπ 

είδνπο ζρέζε, ηελ νπνία κεηά απφ ζθέςε ε εξεπλήηξηα απνδέρζεθε. Ο ξφινο ηεο 
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ζπλεληεχθηξηαο έγηλε δηπιφο, θαζψο, πέξαλ ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, δηαηεξήζεθε ε 

επαθή κε θάπνηνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηφζν ζε επίπεδν ζπκβνπιεπηηθφ (κε ηελ 

ηδηφηεηά ηεο σο εθπαηδεπφκελε ςπρνιφγνο ζηε δνκή απεμάξηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Αζελά»)φζν θαη ζε επίπεδν δηακεζνιαβεηηθφ, σο δηεξκελείαο ζηηο ζπλεδξίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ κε ηνπο ςπρνιφγνπο ησλ δνκψλ. 

Οη ζνβαξέο ειιείςεηο πνπ δηαθαίλνληαη ζηελ επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ κε 

ην πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ απεμάξηεζεο ζπλέβαιαλ ζην λα απνδερζεί ηειηθά ε 

ζπλεληεχθηξηα ην θάιεζκα ζηε δηαηήξεζε ηεο επαθήο ηεο κε ηα άηνκα, θαζψο 

πξσηεχνληαο ζηφρνο ηεο ήηαλ ε νπζηαζηηθή δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ θαη ε θαη‟ νπζία 

παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ θαη φρη απιψο ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. 

Ζ εηιηθξίλεηα, ε έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο αιήζεηαο ησλ αηφκσλ θαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ 

ηξφπν πνπ εθείλνη επηζπκνχζαλ (είηε πξνθνξηθά είηε λνεκαηηθά), ππνδειψλεη πσο 

νηθνδνκήζεθε απφ θνηλνχ έλα αζθαιέο κε – απεηιεηηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Δλδεηθηηθφο είλαη ν ηξφπνο πνπ ε ζπκκεηέρνπζα δεηά λα δηαηεξεζεί ε 

ζρέζεο ηεο κε ηελ εξεπλήηξηα κεηά ην πέξαο ηηο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, σο ην κνλαδηθφ 

άλζξσπν κε ηνλ νπνίν κηιά ζηε λνεκαηηθή γιψζζα.
1
Σα άηνκα, επίζεο, αλαθέξνπλ φηη 

βηψλνπλ θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, κία ζπλζήθε επράξηζηε πνπ κνηάδεη κε ζαχκα
2
.  

χκθσλα κε ηνλ Gee (2000-2001;φπσο αλαθέξεηαη ζε άξζξν ησλ Machado & Gil, 

2017) ε ηαπηφηεηα πιάζεηαη απφ ηηο εκπεηξίεο ελφο αηφκνπ, νη νπνίεο είλαη ρηηζκέλεο κέζα 

ζε ζπγθεθξηκέλνπο Λφγνπο θαη κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηνλ ηφπν, ην ρξφλν, ην 

πιαίζην θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ησλ αηφκσλ. Αληαλαθιψληαο θάπνηα 

κε-ιεθηηθά κελχκαηα θαη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηελ εξεπλήηξηα θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, παξαηεξείηαη πσο ηα άηνκα επηρείξεζαλ κε ελεξγφ ηξφπν, λα 

θαηαζθεπάζνπλ κέζα ζηε ζπλέληεπμε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ «θαλνληθνχ» θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηνπ νκηινχληα. Πην αλαιπηηθά, έλαο ζπκκεηέρνληαο, ελψ λνεκαηίδεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλέληεπμεο, φηαλ πξνθέξεη ηε ιέμε «θαλνληθά» επηιέγεη λα ηελ εθθέξεη κε θσλή, 

βηψλνληαο ελζψκαηα ηελ εκπεηξία ηεο θαλνληθφηεηαο.  

                                                           
1. Ννεκαηηθή εδώ δελ είρα πνηέ!! Δζύ ήξζεο πξώηε θνξά εδώ θαη έλησζα αλαθνύθηζε....Σώξα ηί λα πσ;;… Έπξεπε λα είρεο 

έξζεη πην πξηλ…. Έπξεπε πην πξηλ (…) ηί εζύ δε ζα δνπιεύεηο ηώξα εδώ;;;; Πξέπεη λα έξζεηο εδώ ζηνλ ΟΚΑΝΑ.  Εήηα ην!  Δζύ κηιάο  
λνεκαηηθή. Δίλαη Δπθαηξία!! Δδώ ππάξρνπλ Κσθνί!! Σί ; κία θνξά ήξζεο κόλν; Μεηά;;; ηί ζα γίλεη κεηά;;  

Δ. Όρη, κπνξώ λα έξρνκαη αλ ζέιεηο. Μπνξώ λα δεηήζσ εζεινληηθά λα έξρνκαη. 

 σζηό!(…) Απηό πξέπεη λα γίλεη! 
 

 
2
. ε όια ηα πέληε ρξόληα πνπ είκαη ζηηο δνκέο απεμάξηεζεο, από ην πξόγξακκα ζηελ Κεθηζηά κέρξη εδώ, δελ ην έρεη μαλαθάλεη θαλέλαο απηό. 

Πξώηε θνξά. Ννεκαηηθή πξώηε θνξά. Μνπ έθαλε εληύπσζε (…) Δίλαη ζεηηθό γηα κέλα. Δπραξηζηώ ην Θεό πνπ έγηλε ζαύκα γηα λα έξζεηο εζύ. 
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Έλαο άιινο ζπκκεηέρνληαο, επηιέγεη λα ζπκίδεη ζηε ζπλεληεχθηξηα, πσο φιε ε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο απνηειεί έλα «δνχλαη θαη ιαβείλ». Σνλίδεη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν, πσο έλα άηνκν κε Κψθσζε είλαη ηθαλφ λα ζπλεηζθέξεη ζε κία εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία, αληηζηεθφκελνο έηζη ζηελ θπξίαξρε άπνςε πνπ ηνπνζεηεί ηνπο Κσθνχο σο 

αλεπαξθείο. 

Βάζεη ησλ Κπξίαξρσλ Λφγσλ γηα ηελ Κψθσζε, ε αμία ηνπ θσλνθεληξηζκνχ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη νη ζπκκεηέρνληεο, βξίζθνληαη απφ πνιχ κηθξή ειηθία ζε κία 

εθζηξαηεία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αθνήο θαη ηεο νκηιίαο ηνπο (Bauman, 2008). 

Έρνληαο θαηά λνπ ην παξαπάλσ, έλαο ζπκκεηέρνληαο επηιέγεη αθφκα θαη ζηε ζπλέληεπμε 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνθνξηθή γιψζζα. Παξαδφμσο φκσο, ν ζπκκεηέρνληαο κηιά κε ην 

ζηφκα θαη παξάιιεια, λνεκαηίδεη θάησ απφ ην ηξαπέδη θξπθά, ππφ ην βιέκκα ηεο 

«εμνπζίαο» ηεο εξεπλήηξηαο πνπ ίζσο ζεσξεί πσο ζα ηνλ αμηνινγήζεη ζεηηθά αλ κηιά ζηελ 

θπξίαξρε πξνθνξηθή γιψζζα.
3
 

 

Ζ επηζπκία ελφο ζπκκεηέρνληα λα απνβάιεη ην ζηίγκα ηνπ «αλεπαξθή» αθφκα θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνπβέληαο θαη λα κεηψζεη ην ράζκα αλάκεζα ζηελ αθνχνπζα 

εξεπλήηξηα θαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο Κσθφ ηνλ θάλεη λα δεηά ηε ρξήζε ηεο πξνθνξηθήο 

γιψζζαο. ε κία θαηάζηαζε φρη θαη ηφζν πξαθηηθή γηα εθείλνλ - θαζψο έξεπλεο δείρλνπλ 

πσο κέζσ ηεο ρεηιαλάγλσζεο δελ θαηαλνείηαη παξαπάλσ απφ ην 26% κίαο ζπδήηεζεο, 

(Rendon, 1992) επηθξαηεί ε δηθή ηνπ πξνζαξκνγή ζην κεηξηθφ ηξφπν επηθνηλσλίαο ηεο 

εξεπλήηξηαο πξνθεηκέλνπ λα κηιήζεη κε φξνπο θαλνληθφηεηαο. Αληίζηνηρα, έλαο 

ζπκκεηέρνληαο, ζε κία πξνζπάζεηα λα βηψζεη ελζψκαηα «θαλνληθνχο ξφινπο», εμεγεί φηη 

έλησζε ζαλ δεκνζηνγξάθνο φηαλ ήηαλ παηδί θαη ηνπνζεηήζεθε ζην αθηί ηνπ έλα κεγάιν 

αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο. Σν πεξηγξάθεη, ηξαβψληαο απφ ην ζηέξλν ην ππνηηζέκελν 

κηθξφθσλν θαη βάδνληαο ην ζε έλα αληηθείκελν ζα λα είλαη απηφ ην ερείν ηνπ ξαδηνθψλνπ, 

δείρλνληαο ζηελ εξεπλήηξηα παξαζηαηηθά ηνλ ηξφπν πνπ «άθνπγε» ηηο ζπρλφηεηεο 

αλαβηψλνληαο ην ξφιν ηνπο «σο αθνχνληαο δεκνζηνγξάθνο». 

                                                           
3Σ.. Δκέλα κνπ αξέζεη πην πνιύ λα κηιάσ κε ην ζηόκα (…) Θέισ λα κηιάσ κε ην ζηόκα. Αιιά εζύ ζεο λα κηιάκε ζηε 

λνεκαηηθή..όπνηε θαη εγώ ζέισ λα κηιάσ ζηε λνεκαηηθή.  

      Δ. Όρη, όπσο ζέιεηο εζύ, κπνξνύκε λα κηιάκε. 
. Αθνύ ην βίληεν δε ζα κε θαηαιαβαίλεη...νπόηε ζα ην θάλσ ζηε λνεκαηηθή 

 Δ. ‘Ορη , άκα ζεο ζα κηιάκε πξνθνξηθά  

. Μαθάξη λα ηα θαηαθέξνπκε....γηα λα δνύκε...Χξαία....αιιά απνξώ έρεη θαη ήρν ην βίληεν; γξάθεη ηε θσλή; (…) α εληάμεη,  
εγώ λόκηδα είλαη ρσξίο θσλή...  

Δ. Οθ...εγώ ζέιεηο λα ζνπ κηιάσ ζηε λνεκαηηθή ή πξνθνξηθά;  

. Καη ηα δύν… κηζό - κηζό είλαη θαιύηεξα. 50 %, 50 %. (…) Άκα ζεο, κίια κε ην ζηόκα, λα ην δνθηκάζνπκε! 
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Δπηπξφζζεηα, ε θξάζε «άζ’ ηα λα πάλε» είλαη επαλαιακβαλφκελε απφ φια ηα 

άηνκα, ζε ζηηγκέο πνπ επηζπκνχλ λα βάινπλ «ηειεία» ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζπδήηεζεο. 

Σηο ζηηγκέο πνπ θαίλνληαη θνξηηζκέλνη ζπλαηζζεκαηηθά, επηιέγνπλ λα εηζάγνπλ ηελ 

πξνθνξηθή γιψζζα, κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθθξαζεο, δειψλνληαο πηζαλά κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν έλα θάιεζκα ζε κία ζρέζε ηζφηηκε, ζηελ νπνία εθείλνη νξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο 

θνπβέληαο, ελψ φινη επηιέγνπλ λα εθθέξνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θξάζε ζηε κεηξηθή γιψζζα 

ηεο ζπλεληεχθξηαο.  

ιεο νη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ζρεηηθά κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο εξεπλήηξηαο θαη ζπκκεηερφλησλ, φπσο ε δηαηήξεζε ηεο επαθήο ηνπο κε 

ηε ζπλεληεχθηξηα κεηά ηε ιήμε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ην θάιεζκα ζηελ απηφ-

απνθάιπςε, ε ρξήζε ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο ζε θνκβηθά ζεκεία ηεο αθήγεζεο, αιιά 

θαη ε αλαβίσζε αλακλήζεσλ κε έλαλ ηξφπν πνπ ηαηξηάδεη ζηνλ ηξφπν έθθξαζεο ησλ 

αθνπφλησλ θαίλεηαη φηη έρνπλ σο θνηλφ κνηίβν ηελ πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ πξνηηκψκελε ηαπηφηεηά ηνπο θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία αιιά θαη 

λα ρηίζνπλ κία ζηελή θαη ηζφηηκε ζρέζε κε ηελ εξεπλήηξηα.   

3.7. Αλάιπζε δεδνκέλσλ 

Αξρηθά κεηαγισηηίζηεθε πνιχ πξνζεθηηθά ην πιηθφ ηνπ βίληεν ζε γξαπηφ θείκελν 

θαη απνηππψζεθαλ κε ιεθηηθά κελχκαηα θαη εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Μία απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο (ΔΦΑ - IPA) 

ζηε λνεκαηηθή γιψζζα ήηαλ φηη ζηελ αλάιπζε θεηκέλνπ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ακηγψο απηφ 

πνπ νλνκάδεηαη θνηλψο «θείκελν», θαζψο αθελφο πξφθεηηαη γηα έλαλ πξνθνξηθφ ιφγν, 

αθεηέξνπ, γηα έλα ιφγν πνπ δίδεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πιεζψξα ησλ κε ιεθηηθψλ 

ηκεκάησλ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο θαη ζηε κε-ιεθηηθή 

δηάδξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηεο ζπλεληεχθηξηαο. Γφζεθε ζπγθεθξηκέλα έκθαζε ζε 

ζεκεία πνπ ππήξρε ακεραλία, πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε πξσηνβνπιία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ε λνεκαηηθή κε ηελ πξνθνξηθή γιψζζα, ζε ζεκεία γέιηνπ θαη ζπγθίλεζεο.  

ηε ζπλέρεηα ην θάζε θείκελν δηαβάζηεθε πνιιάθηο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθε 

ζεηξά - ζεηξά, ηφζν κε αξρηθά ζρφιηα, φζν κε ζρφιηα πην εξκελεπηηθά. Ζ θσδηθνπνίεζε 

ηνπ θάζε θεηκέλνπ, έγηλε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ επφπηξηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη απηή 

πεξηείρε ιεπηνκεξή αλάιπζε θάζε ζεηξάο ησλ αθεγήζεσλ ζε ζρφιηα έθθξαζεο, γιψζζαο, 

πεξηερνκέλνπ θαη εξκελεπηηθά. ηε ζπλέρεηα, ηαπηνπνηήζεθαλ θάπνηα ζέκαηα ηα νπνία 

επαλαιακβάλνληαλ ζηελ θάζε ζπλέληεπμε μερσξηζηά θαζψο θαη ζεκεία πνπ ππήξραλ 
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ζπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο αλάκεζα ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο. Δλ ηέιεη δεκηνπξγήζεθαλ 

απφ θνηλνχ καδί ηελ επφπηξηα θαη ηνλ ζπλ-επφπηε ηεο έξεπλαο 4 βαζηθέο ζεκαηηθέο νη 

νπνίεο απνηεινχληαη απφ ππν-ζεκαηηθέο.  

Ζ ηειηθή δνκή απεηθφληζε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ζεκάησλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έγηλε πξνζπάζεηα νη θαηαιεθηηθέο ζεκαηηθέο λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(Hilton,Jones, Harmon&Cropper, 2013. Smith, Flowers, & Larkin, 2009, ζ.103).  

 

3.3. πκκεηέρνληεο 

ηε παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 4 άηνκα κε Κψθσζε πνπ εμππεξεηνχληαη ζε 

δνκέο ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηελ Αηηηθή, ηα νπνία έρνπλ απψιεηα αθνήο 61Bbθαη άλσ (Κψθσζε). 

Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα Κσθά άηνκα πνπ 

εμππεξεηνχληαη απηή ηε ζηηγκή ζε δνκέο ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηελ Αηηηθή είλαη πέληε, φκσο ζηελ 

έξεπλα δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ νη ηέζζεξηο εμ΄ απηψλ. Πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ήηαλ, εθηφο ηεο Κψθσζεο, λα γλσξίδνπλ ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα (Δ.Γ.Ν) θαη λα 

απηνπξνζδηνξίδνληαη σο πξψελ ή λπλ ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ. Ζ αλαδήηεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έγηλε κεηά απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε φιεο ηηο δνκέο ηνπ ΟΚΑΝΑ 

ζηελ Αζήλα θαη ηελ επαξρία. Δλψ νη δνκέο ηνπ ΟΚΑΝΑ πνπ εμππεξεηνχζαλ θάπνην 

Κσθφ άηνκν ήηαλ ηα λνζνθνκεία «Αιεμάλδξα», «σηεξία», «Έιελα», «Αηηηθφ», ε 

«κνλάδα θνηλσληθήο επαλέληαμεο» θαη ην «Πξφγξακκα Αζελά» ε έξεπλα δηεμήρζε ζηα 

λνζνθνκεία «Αιεμάλδξα», «σηεξία», «Αηηηθφ», θαη «Πξφγξακκα Αζελά ηνπ 

Αηγηλήηεηνπ  λνζνθνκείνπ». 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 ζπλεληεχμεηο, νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζε δχν δηαθνξεηηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ην θάζε άηνκν. πκκεηείραλ ηξεηο άλδξεο θαη κία γπλαίθα νη νπνίνη ζα 

αλαθέξνληαη ζην θείκελν κε ςεπδψλπκα. Οη ζπκκεηέρνληεο θάιππηαλ κεγάιν ειηθηαθφ 

θάζκα, ζπγθεθξηκέλα απφ 29 έσο 61 εηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείρε κία 

γπλαίθα 46 εηψλ απφ ην πξφγξακκα ππνθαηάζηαζεο ηνπ λνζνθνκείνπ «Αιεμάλδξα» θαη 

δχν άλδξεο 29 θαη 61 εηψλ απφ ηα πξνγξάκκαηα «Αηηηθφ» θαη «σηεξία», αληίζηνηρα νη 

νπνίνη έθαλαλ θαηά βάζε ρξήζε εξσίλεο θαη έλαο άλδξαο 56 εηψλ απφ ην πξφγξακκα 

«Αζελά» ν νπνίνο έθαλε ρξήζε αιθνφι θαη θάλλαβεο.  
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Αιέμεο, πξφγξακκα Αζελά 

Ο Αιέμεο είλαη 56 εηψλ, θαηάγεηαη απφ έλα ρσξηφ ηεο Κξήηεο θαη είλαη ν 

κεγαιχηεξνο απφ ηα ηξία αδέιθηα ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ αδειθή ηνπ είλαη έμη ρξφληα 

κηθξφηεξε θαη ν αδειθφο ηνπ 16 ρξφληα κηθξφηεξνο. Καη νη δχν γνλείο αξρηθά ήηαλ 

αγξφηεο, ελψ φηαλ εθείλνο ήηαλ 5 εηψλ, νη γνλείο ηνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηε Γεξκαλία θαη 

δνχιεπαλ σο εξγάηεο. Δθείλνο παξέκεηλε ζηελ Διιάδα, σο νηθφηξνθνο ζε έλα νηθνηξνθείν 

Κσθψλ θαη βαξήθνσλ απφ 6 έσο 11 εηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα θηινμελνχληαλ απφ ζπγγελείο 

ελψ ε επαθή κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηα αδέιθηα ηνπ πεξηνξηδφηαλ ζηελ επίζθεςή ηνπ ζηε 

Γεξκαλία ηα θαινθαίξηα. πσο αλαθέξεη ν Αιέμεο, θσθάζεθε ζε ειηθία δχν εηψλ, φηαλ 

απφ «ηελ παγσληά» έπαζε σηίηηδα θαη θαη‟ επέθηαζε Κψθσζε. Ζ νηθνγέλεηα ηνπ, 

αληηιήθζεθε ηελ Κψθσζή ηνπ φηαλ εθείλνο ήηαλ 5-6 εηψλ κέζσ κίαο γεηηφληζζαο πνπ 

αλέθεξε ζηνπο γνλείο φηη ην παηδί δελ αληαπνθξίλεηαη ζε ήρνπο.  

ηα 8 ηνπ έηε θφξεζε αθνπζηηθφ γηα πξψηε θνξά θαη ην πεξηγξάθεη σο κία 

φκνξθε εκπεηξία παξνκνηάδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κε δεκνζηνγξάθν (αθνχ ην αθνπζηηθφ 

ήηαλ κεγάιν ζαλ κηθξφθσλν). ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ θαη άιιεο εκπεηξίεο 

αθνπζηηθψλ, φκσο φρη ην ίδην βνεζεηηθέο φπσο ην πξψην. Νεπηαγσγείν θαη δεκνηηθφ πήγε 

ζηε ζρνιή «Μαξηίιινπ», έλα νηθνηξνθείν ζηελ Καιιηζέα ζην νπνίν απαγνξεχνληαλ ε 

ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο θαη ππήξρε ζσκαηηθή ηηκσξία αλ νη Κσθνί/έο δε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη λνεκάηηδαλ «θξπθά» κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

πίζσ απφ θνξκνχο δέληξσλ. Έσο ηελ ειηθία ησλ ελλέα εηψλ δελ είρε θακία επηθνηλσλία κε 

ηνπο αθνχνληεο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ. Απφ ηελ ειηθία ησλ δέθα εηψλ άξρηζε λα 

επηθνηλσλεί πξνθνξηθά, θαζψο ζην νηθνηξνθείν παξερφηαλ ινγνζεξαπεία ζηνπο καζεηέο.  

ηελ ειηθία ησλ 16 εηψλ, ηειείσζε ηελ έθηε δεκνηηθνχ ζην εηδηθφ ζρνιείν θαη νη 

γνλείο ηνπ επέζηξεςαλ απφ ηελ Γεξκαλία. Μεηαθφκηζαλ νηθνγελεηαθψο ζηελ Κξήηε φπνπ 

είρε ηελ πξψηε ηνπ επαθή κε ζρνιείν αθνπφλησλ ζην νπνίν θνίηεζε σο ηελ πξψηε 

ιπθείνπ. ηα 22 ηνπ έηε γλψξηζε κία γπλαίθα απφ ηελ Διβεηία κε ηελ νπνία 

επηθνηλσλνχζαλ πξνθνξηθά Αγγιηθά θαη Γεξκαληθά (πνπ δηδάρζεθε ζην γπκλάζην 

αθνπφλησλ ζηελ Κξήηε). Μεηαθφκηζαλ ζηελ Διβεηία, εθείλνο εξγάζηεθε ζε θάπνην 

εξγνζηάζην, παληξεχηεθαλ, έθαλαλ δχν παηδηά θαη ζηε ζπλέρεηα ρψξηζαλ θαη εθείλνο 

επέηξεςε ζηελ Κξήηε φπνπ έθηνηε έραζε επαθή κε ηα παηδηά θαη κε ηελ πξψελ ζχδπγν. 

ήκεξα, ν Αιέμεο δελ εξγάδεηαη θαη ιακβάλεη ην κεληαίν επίδνκα αλαπεξίαο.  
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Ζ πξψηε ηνπ επαθή ηνπ κε ηηο νπζίεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ θάλλαβε, άξρηζε 

ζε ειηθία νθηψ εηψλ, φηαλ είρε πάεη ην θαινθαίξη δηαθνπέο γηα λα δεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 

ζηε Γεξκαλία. Ζ δεχηεξε επαθή κε ηελ θάλλαβε ήηαλ ζε ειηθία δεθαέμη εηψλ, ζηελ 

Ηεξάπεηξα κε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπ θαη ε επαθή απηή δηήξθεζε θάπνηα ρξφληα. ηαλ, 

κεηά ην ρσξηζκφ, επέζηξεςε ζηελ Ηεξάπεηξα, έθαλε θαζεκεξηλή ρξήζε αιθνφι, θαη ζπρλή 

ρξήζε θάλλαβεο.  Ζ ζηελή ζρέζε ηνπ κε ην αιθνφι, ζπλερίζηεθε γηα 15 ρξφληα.«Σν 2009 

είρα πάεη ζην λνζνθνκείν γηα ην ζηνκάρη κνπ από ην πνιύ αιθνόι. δελ έηξσγα 

θαζόινπ...ήκνπλ πνιύ αδύλαηνο (…)ιόγσ ηνπ όηη είρα θαηάζιηςε. Δίρα θηάζεη ζην όξην». 

Απφ ηφηε, άξρηζε λα παξαθνινπζείηαη απφ ςπρίαηξν θαη λα ιακβάλεη αληηθαηαζιηπηηθή 

αγσγή.  

Μεηά απφ θάπνηα πεξίνδν απνρήο, άξρηζε πάιη λα θαηαλαιψλεη αιθνφι, θαη ην 

θαινθαίξη ηνπ 2017, επηζθέθηεθε θάπνην ςπρίαηξν ν νπνίνο ξχζκηδε ηελ θαηαζιηπηηθή ηνπ 

αγσγή θαη ηνπ ζχζηεζε ην ζηεγλφ ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα «Αζελά». ε απηφ, 

απεπζχλζεθε ηνλ Ηνχιην, φκσο ην πξψην ηνπ ξαληεβνχ έγηλε πεξίπνπ δχν κήλεο αξγφηεξα, 

θαζψο αλέκελε ηελ εξεπλήηξηα (γλψζηξηα ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο) λα μεθηλήζεη ηελ 

πξαθηηθή ηεο σο εθπαηδεπφκελε ςπρνιφγνο ζην θνξέα.  

Σέινο, αλαθέξεη πσο ην 2013, ζε ειηθία 52 εηψλ, είρε ηελ πξψηε ηνπ ζρέζε κε 

Κσθή ζχληξνθν θαη απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη ζε κία ζρέζε κε κία Κσθή γπλαίθα, κε ηελ 

νπνία απνιακβάλεη ηελ επηθνηλσλία ζηε λνεκαηηθή γιψζζα. Βξίζθεηαη σο 

εμππεξεηνχκελνο ζην δνκή «Αζελά» εδψ θαη επηά κήλεο, ελψ έρεη δηαθφςεη ηελ 

αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή, ηε ρξήζε αιθνφι αιιά θαη ηε ρξήζε θάλλαβεο απφ ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2017.  

 

Μαξγαξίηα, λνζνθνκείν «Αιεμάλδξα» 

Ζ Μαξγαξίηα είλαη 46 εηψλ, δεη ζηελ Αζήλα, θαηάγεηαη απφ ηελ Καξδίηζα θαη 

έρεη έλαλ αδειθφ κεγαιχηεξν πνπ πξνζδηνξίδεη ακέζσο πσο είλαη βαξήθννο. Δίλαη ζε 

ζρέζε κε έλαλ άλδξα (αθνχνληα) κε ηνλ νπνίν έρνπλ δχν παηδηά ελλέα θαη έληεθα εηψλ. Σν 

πξψην παηδί είλαη Κσθφο, θαη ην δεχηεξν αθνχνληαο. Δθείλε είλαη Κσθή εθ γελεηήο, 

θαζψο αλαθέξεη πσο γελλήζεθε πξφσξα (επηακελίηηθν). Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αθνή ησλ 

παηδηψλ, ηνπ αδειθνχ θαη ηνπ ζπληξφθνπ αλαθέξνληαη θαζψο ε Μαξγαξίηα επηιέγεη λα ηηο 

κνηξαζηεί εμαξρήο ζηε ζπλέληεπμε.  
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Νεπηαγσγείν θαη δεκνηηθφ πήγε ζηε ζρνιή Μαξηίιινπ, ζην νπνίν 

απαγνξεχνληαλ ε ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο, φκσο ζηελ πνξεία άιιαμε ζρνιείν θαη 

θνίηεζε ζην εηδηθφ ζρνιείν Κσθψλ θαη βαξήθνσλ ζηελ Αξγπξνχπνιε. Μεηά ην ζρνιείν 

μεθίλεζε λα ζπνπδάδεη παηδαγσγηθά, φκσο ζχληνκα έθπγε ιφγσ έιιεηςεο παξνρήο 

δηεξκελέα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ. Ζ εξγαζία, ήξζε ακέζσο κεηά ζηε δσή ηεο, 

αθνχ ηα ηειεπηαία εηθνζηέλα ρξφληα, έσο θαη ζήκεξα, εξγάδεηαη σο δεκφζηα ππάιιεινο ζε 

ππεξεζία ζηελ Αζήλα. Ο άλδξαο ηεο είλαη θαηά βάζε άλεξγνο φκσο δνπιεχεη 

πεξηζηαζηαθά, ελψ αλαθέξεη πσο νπζηαζηηθά εθείλε ζπληεξεί νηθνλνκηθά ηελ νηθνγέλεηα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο θαη ηεο κεηεθεβείαο αζρνινχληαλ κε ηνλ 

αζιεηηζκφ (βφιετ) αιιά θαη κε ην ζέαηξν Κσθψλ. ε ειηθία 25 εηψλ ήξζε γηα πξψηε θνξά 

ζε επαθή κε ηελ θάλλαβε. Μεηά απφ θάπνην δηάζηεκα είρε ηελ πξψηε ηεο επαθή κε ηελ 

εηζπλεφκελε ρξήζε εξσίλεο. Ζ ρξήζε εξσίλεο δηήξθεζε ελλέα θαη κηζφ έηε, ζηε ζπλέρεηα 

έθαλε θάπνηεο πξνζπάζεηεο απεμάξηεζεο κφλε ηεο θαη κεηά απφ ηελ πξνηξνπή κίαο θίιεο 

ηεο απεπζχλζεθε ζηελ ππεξεζία ηνπ ΟΚΑΝΑ. Ζ πξψηε ηεο επαθή κε ηε δνκή ζην 

Ηππνθξάηεην, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα βνεζεηηθή «Με θνηηνύζαλ παξάμελα. Απνηέιεζκα; Γελ 

έγηλε ηίπνηα.. Δγώ έγηλα ξεδίιη.... ληξάπεθα (…) Δγώ έθπγα. ην Ηππνθξάηεην δελ ηαηξηάδσ. 

Γελ θαηαιάβαηλαλ ηελ επηθνηλσλία. Νόκηδαλ όηη εγώ είκαη ηξειή». 

ηε ζπλέρεηα παξαθνινχζεζε ην πξφγξακκα ππνθαηαζηάηνπ ζηνλ Πεηξαηά, θαη 

ηα ηειεπηαία νθηψ έηε (2010) βξίζθεηαη ζηε κνλάδα ππνθαηάζηαζεο ΟΚΑΝΑ ηνπ 

λνζνθνκείνπ Αιεμάλδξα. 

 

Κπξηάθνο, λνζνθνκείν «σηεξία» 

Ο Κπξηάθνο, είλαη 61 εηψλ, δεη ζηελ Αζήλα θαη ε θαηαγσγή ηνπ είλαη απφ ηελ 

Κξήηε. Δίρε δχν αδέιθηα, φκσο ε αδειθή ηνπ πέζαλε, απφ αζζέλεηα, φπσο θαη νη γνλείο 

ηνπ. Εεη θνληά ζηνλ αδειθφ ηνπ, ην κνλαδηθφ ζπγγελή ελ δσή κε ηνλ νπνίν έρεη ζρέζεηο. 

Γελλήζεθε φληαο Κσθφο, φκσο δε γλσξίδεη ηίπνηα παξαπάλσ γη‟ απηφ εθηφο ηνπ φηη είλαη ν 

κνλαδηθφο Κσθφο ζηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο ηνπ «Γελλήζεθα Κσθόο. Ζ κακά αθνύεη, 

όινη είλαη αθννύνληεο. Δγώ είκαη ν κνλαδηθόο Κσθόο. Έλαο. Όινη είλαη αθννύνληεο. Δγώ 

κόλν είκαη Κσθόο». Γελ εξγάδεηαη, δεη ζε έλα ζπίηη πνπ είλαη θιεξνλνκηά απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, ελψ ιακβάλεη ην κεληαίν επίδνκα αλαπεξίαο.  

Ζ πξψηε ηνπ επαθή κε ηηο νπζίεο έγηλε ζε ειηθία 20 εηψλ κε ρξήζε θάλλαβεο, 

ελψ πνιχ γξήγνξα έθαλε παξάιιειε ρξήζε ραπηψλ, θάλλαβεο θαη εξσίλεο. Υξήζε 
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εξσίλεο θάλεη ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα, ελψ κεηά ην ζάλαην ησλ γνληψλ θαη ηεο 

αδειθήο ηνπ θάλεη θαη ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ. Απηή ηε ζηηγκή, κεηψλεη 

ζηαδηαθά ηε ρξήζε εξσίλεο θαη ραπηψλ, ελψ έρεη δηαθφςεη ηε ρξήζε θάλλαβεο. 

ην πξφγξακκα κεζαδφλεο ηνπ ΟΚΑΝΑ, ζπλνιηθά βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία έμη 

ρξφληα. Σνλ πξψην ρξφλν εμππεξεηνχληαλ ζηνλ Πεηξαηά, ηα επφκελα δχν ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο θαη απφ ην 2014 έσο ζήκεξα εμππεξεηείηαη ζην λνζνθνκείν σηεξία.  

 

Μπάκπεο, λνζνθνκείν «Αηηηθφ» 

Ο Μπάκπεο, είλαη 29 εηψλ θαη δεη ζηελ Αζήλα. Ζ κεηέξα ηνπ έρεη θαηαγσγή απφ 

ηελ Κέξθπξα θαη ν παηέξαο ηνπ απφ ηε Μπηηιήλε. Δίρε έλαλ αδειθφ πνπ δε ηνλ γλψξηζε 

πνηέ, θαζψο ζθνηψζεθε ζε ειηθία ελφο έηνπο ζε απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα καδί κε ηνλ 

παηέξα ηνπ, φηαλ ε κεηέξα ηνπ ήηαλ έγθπνο ζε εθείλνλ. Ζ κεηέξα ηνπ έρεη μαλαπαληξεπηεί 

θαη κέλεη κε ηνλ παηξηφ θαη ηα παηδηά ηνπ παηξηνχ ηνπ ζε άιιε πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Ο 

Μπάκπεο, είλαη Κσθφο εθ γελεηήο, ιφγσ πςεινχ ππξεηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γέλλεζήο 

ηνπ, φπσο αλαθέξεη. ζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζή ηνπ, νινθιήξσζε ην δεκνηηθφ ην 

γπκλάζην θαη ην ιχθεην ζην εηδηθφ ζρνιείν Κσθψλ θαη βαξήθνσλ ζηελ Αξγπξνχπνιε, 

φπνπ έκαζε ηε λνεκαηηθή γιψζζα, ελψ έρεη θάλεη θαη ηξία ρξφληα ινγνζεξαπεία. ηα 

παηδηθά θαη εθεβηθά ρξφληα αζρνιήζεθε κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην 

πνδφζθαηξν (ζε νκάδα αθνπφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε νκάδα Κσθψλ) έσο ηελ ειηθία ησλ 

24-25 εηψλ. 

Ζ πξψηε ηνπ επαθή κε ηηο νπζίεο έγηλε κε θάλλαβε ζε ειηθία είθνζη εηψλ. Μεηά 

απφ έλα ρξφλν δηέθνςε ηε ρξήζε ραζίο, φκσο κεηά αθνινχζεζε ε ρξήζε θνθαΐλεο, 

παξαηζζεζηνγφλσλ ραπηψλ θαη ε εξσίλε (ελέζηκε θαη εηζπλεφκελε).  

Ζ αλαδήηεζε ηνπ ΟΚΑΝΑ, έγηλε κέζσ ηεο κεηέξαο ηνπ θαη αξρηθά βξίζθνληαλ 

σο εμππεξεηνχκελνο ζηε κνλάδα ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηε Κεθηζηά γηα δχν ρξφληα. Απφ ην 2014 

έσο θαη ην 2017,νπφηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλέληεπμε, βξίζθεηαη σο εμππεξεηνχκελνο 

ζηε κνλάδα ππνθαηάζηαζεο ηνπ Αηηηθνχ λνζνθνκείνπ. 

Αλαθέξεη πσο ήηαλ ζε ζρέζε κε κία θνπέια γηα έμη κήλεο, ε νπνία ηειείσζε πξηλ 

ηέζζεξα ρξφληα εμαηηίαο ηεο επαθήο ηνπ κε ηελ εηζπλεφκελε ρξήζε εξσίλεο «Πξνζπάζεζε 

λα κε βνεζήζεη, εγώ αδηαθνξνύζα. Ήηαλ ιάζνο κνπ. .Με ρώξηζε (…) κνπ έιεγε ε θνπέια 

«ε παξαθαιώ ζα ζε βνεζήζσ λα θόςεηο ηελ πξέδα. ε παξαθαιώ θόςε» . Πξνζπάζεζε… 

Δ .. κεηά δε κπνξνύζε. Με παξάηεζε». 
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Σέινο, δελ εξγάδεηαη, δεη κφλνο ζε έλα ζπίηη πνπ ηνπ παξέρεη ε κεηέξα ηνπ θαη 

ιακβάλεη ην κεληαίν επίδνκα αλαπεξίαο. ηελ παξνχζα θάζε έρεη δηαθφςεη ηε ρξήζε 

εξσίλεο θαη ινηπψλ νπζηψλ θαη θάλεη κφλν ρξήζε θάλλαβεο. 
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4. ΔΤΡΖΜΑΣΑ & ΤΕΖΣΖΖ 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ επηρεηξεζήθαλ λα 

θαηαλνεζνχλ, λα εξκελεπζνχλ θαη λα απνηππσζνχλ ζε ζεκαηηθέο κέζσ κίαο «βηνγξαθηθήο» 

πξνζέγγηζεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη 4 ζεκαηηθέο πνπ πξνέθπςαλ αιιά θαη νη ππνζεκαηηθέο ηνπο, 

αθνινπζνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηζηνξία ηνπ βίνπ ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ εθείλνη 

επηιέγνπλ λα ηελ εμηζηνξήζνπλ.  

Οη ηζηνξίεο πνπ δηεγήζεθαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζπκπίπηνπλ θαη μεηπιίγνπλ κηα πνξεία 

ζηελ νπνία παξακέλνπλ νη «Άιινη», νη ζηηγκαηηζκέλνη, απφ ηελ γέλλεζή ηνπο έσο ζήκεξα. 

Μηινχλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπλ ηελ απνκφλσζε ηφζν ζην πιαίζην ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ελ κέζσ πνιιαπιψλ θζαξκέλσλ ηαπηνηήησλ. Ζ αλάιπζε ησλ 

βησκάησλ απνκφλσζεο, πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηαιάληεπζεο αλάκεζα ζηνπο θφζκνπο ησλ 

Κσθψλ θαη ησλ αθνπφλησλ απνηειεί ηελ πξψηε ζεκαηηθή.   

ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ πσο κέζα ζε φια απηά ηα πιαίζηα 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη κνλαμηάο, δηαθαίλνληαη ζηηγκέο πνπ αληηδξνχλ θαη επηβηψλνπλ. Έλαο 

απφ ηνπο ηξφπνπο επηβίσζεο αθνξά ζηελ εχξεζε «δηακεζνιαβεηψλ» άςπρσλ θαη έκςπρσλ. 

Οη δηακεζνιαβεηέο, είλαη γηα εθείλνπο νη γέθπξεο κε ηνλ θφζκν ησλ αθνπφλησλ θαη ηελ 

θαλνληθφηεηα θαη αλαιχνληαη εθηελψο ζηε δεχηεξε ζεκαηηθή. Ζ ρξήζε, απνηειεί ζχκθσλα 

κε ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ έλαλ εμίζνπ ηζρπξφ δηακεζνιαβεηή, κία αθφκα πξάμε 

αληίζηαζεο ζην ζηίγκα θαη έηζη ε ηξίηε ζεκαηηθή πνπ πξνθχπηεη, επηθεληξψλεηαη ζην ηξφπν 

πνπ βηψζεθε ε ρξήζε νπζηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξία ηεο Κψθσζεο. Φάλεθε πσο 

απηή ε εκπεηξία, ιεηηνχξγεζε αθελφο σο ζεκείν επαθήο κε ηελ θνηλφηεηα ησλ αθνπφλησλ, 

αθεηέξνπ σο ιφγνο απνθνπήο απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ Κσθψλ. Απνηέιεζε επίζεο έλαλ 

ελεξγφ ηξφπν απάληεζεο ζηα ηξαπκαηηθά γεγνλφηα, ζηνλ ςπρηθφ πφλν θαη ην αίζζεκα ηνπ 

κεηέσξνπ.  

Σέινο, ηα άηνκα νδεγνχλ ηελ αθήγεζε ζηε ζπλζήθε πνπ βηψλνπλ ζήκεξα, φληαο 

εμππεξεηνχκελνη ζηα θέληξα απεμάξηεζεο ηνπ ΟΚΑΝΑ. Μηινχλ γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ 

αληηζηάζεθαλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε κε βνεζφ ην βίσκα ηεο απνρήο απφ ηηο νπζίεο, 

επνκέλσο ε ηέηαξηε ζεκαηηθή, εζηηάδεη ζηελ εκπεηξία ηεο απεμάξηεζεο «ζαλ έλαλ ηξφπν 

αλαζπγγξαθήο ηεο ηαπηφηεηαο» ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μία αλαζπγγξαθή πνπ επηηπγράλεηαη 

κε πιεζψξα πξαθηηθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα, κε ην δηαρσξηζκφ ηνπ εαπηνχ ηνπο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο εμππεξεηνχκελνπο, ηελ απφδνζε επζπλψλ γηα ην βίσκα ηεο ρξήζεο ζε 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα «ππαθνχζνπλ» ζηνπο θαλφλεο ηεο 
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δνκήο απεμάξηεζεο, αιιά θαη κε ηε δηεθδίθεζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο θαη ηεο παξνρήο 

δηεξκελέσλ ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

 

4.1.Παξακέλνληαο ν «Άιινο» από ηελ γέλλεζε έσο ζήκεξα 

 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ αθεγήζεσλ, πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ 

βηψζεη έληνλν ην ζηηγκαηηζκφ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη πσο απηά έρνπλ 

εζσηεξηθεπζεί. Αλαθέξνπλ επηθνηλσληαθά θελά, απνκφλσζε θαη αηζζήκαηα «αηδνχο» απφ 

ηε γέλλεζή ηνπο έσο ζήκεξα, πνπ ηνπο ηνπνζεηνχλ ζε ξφιν «έηεξνπ». Πάληα ζε ζρέζε κε 

ηε λφξκα, ηα άηνκα κέλνπλ ν Άιινο, ν ζηηγκαηηζκέλνο, ν αλεπαξθήο. Πξηλ αθφκα απφ ηελ 

εκπεηξία ηεο ρξήζεο νπζηψλ, ηα άηνκα κεγαιψλνπλ ζε πιαίζηα πνπ αλαπεξηνπνηνχλ ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο κε ηνπο Κπξίαξρνπο Λφγνπο λα βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο 

θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο.  

Γηα ην ζηίγκα έρεη κηιήζεη ν Erving Goffman αλαθέξνληαο πσο απηφ βηψλεηαη 

φηαλ ραξαθηεξηζηηθά ή ζπκπεξηθνξέο ελφο αηφκνπ αμηνινγνχληαη απφ ηελ θνηλσλία σο 

αξλεηηθά, ηνλ ηνπνζεηνχλ ζε θαηεγνξίεο απνθιίλνπζεο θαη ην άηνκν θαζίζηαηαη θαηψηεξν 

ζηα κάηηα ησλ άιισλ, κνιπζκαηηθφ θαη αλνινθιήξσην. Ζ ξίδα ηεο ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ 

ηνπο αξραίνπο Έιιελεο φηαλ αλαθέξνληαλ ζε ζσκαηηθά ζεκάδηα ηα νπνία έδεηρλαλ θάηη 

αξλεηηθφ ζρεηηθά κε ηελ εζηθή θάπνηνπ. (Goffman, 1963, ζ. 63. O‟Connell, 2016. Crocker, 

Major θαη Steele, 1998).  

Σν άηνκν κε ζηίγκα, φπσο αληίζηνηρα θαίλεηαη λα βηψλεη ν θάζε ζπκκεηέρνληαο, 

αηζζάλεηαη φηη δελ είλαη απνδεθηφ, εζσηεξηθεχεη ηε ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα θαη έξρεηαη 

αληηκέησπν κε πιεζψξα πεξηνξηζκψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Σν ζηίγκα βξίζθεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κίαο πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο ή θαηάζηαζεο (π.ρ. ηεο Κψθσζεο) θαη 

ζηηο αληηιήςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα απηήλ ηελ θαηάζηαζε. Έηζη δηαρσξίδεηαη ζε πξνζσπηθφ 

θαη ζε αληηιεπηηθφ. Σν ηειεπηαίν αθνξά ζην ηί αληηιήςεηο πηζηεχεη ην άηνκν φηη νη άιινη 

έρνπλ γηα εθείλν θαη ην πξνζσπηθφ ζηίγκα έγθεηηαη ζηηο εζσηεξηθεπκέλεο ζηηγκαηηζκέλεο 

αληηιήςεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηψλεη. ην πξνζσπηθφ ζηίγκα, ηα 

άηνκα θαίλεηαη ελ κέξεη λα ζπκθσλνχλ κε ην θνηλσληθφ ζηεξεφηππν θαη απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε αίζζεζε απηαμίαο ηνπο θαη λα δξνπλ κε ηξφπν πνπ 
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επηβεβαηψλνπλ ηηο αληηιήςεηο πεξί αλεπάξθεηαο. (Goffman, 1963, ζ. 139-142. Corrigan & 

Watson, 2002).  

Σα άηνκα κε Κψθσζε, βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν λα βηψλνπλ ζηίγκα ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, ην νπνίν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αηζζήκαηα απνκφλσζεο θαη 

κνλαμηάο (O‟Connell, 2016). Οη ζπκκεηέρνληεο, γελλεκέλνη ζε νηθνγέλεηεο αθνπφλησλ κε 

δηαθνξεηηθή γιψζζα επηθνηλσλίαο αιιά θαη θνπιηνχξα, θνηηνχλ είηε ζε ζρνιεία 

αθνπφλησλ, είηε ζε ζρνιεία Κσθψλ ζηα νπνία απαγνξεχνληαλ ε ρξήζε ηεο λνεκαηηθήο 

γιψζζαο θαη παξάιιεια βξίζθνληαη ζε παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο θαη ζε αζιεηηθέο 

νκάδεο αθνπφλησλ, ζηηο νπνίεο επίζεο έλησζαλ φηη δελ αλήθαλ. ηε ζπλέρεηα, απφ ηηο 

ελήιηθεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ην βίσκα ηεο ρξήζεο νπζηψλ, σο ηελ εκπεηξία ζηηο δνκέο 

απεμάξηεζεο, νη άλζξσπνη αηζζάλνληαη πσο παξακέλνπλ κεηέσξνη θαη ζηηγκαηηζκέλνη.  

Απφ ηελ έλαξμε ηεο εκπεηξίαο ηεο ρξήζεο, έσο θαη ζήκεξα, παξνκνίσο κεηέσξνη 

αηζζάλνληαη θαη απφ ηελ Κσθή θνηλφηεηα. Καηά ηελ πνξεία ηεο δσήο ηνπο θαη αλάινγα κε 

ηηο ηαπηφηεηεο πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη, ην ζηίγκα αλαθέξνπλ πσο πνιιαπιαζηάδεηαη θαη 

βηψλεηαη εμίζνπ εζσηεξηθεπηηθά ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο. ε έλα κεηαίρκην αλάκεζα ζηνπο 

θφζκνπο ησλ Κσθψλ θαη ησλ αθνπφλησλ, ηειηθά νη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη πσο 

εμνινθιήξνπ δελ αλήθνπλ πνπζελά. Απηή ε κε-έληαμε, κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε ηελ 

έλλνηα ηεο εμαηνκίθεπζεο πνπ εηζήγαγε ν Ulrich Beck, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ζηηο 

ζχγρξνλεο θνηλσλίεο νη άλζξσπνη δε δεζκεχνληαη απνθιεηζηηθά απφ θαλέλα ζεζκφ. Ζ 

θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ ηα παξαδνζηαθά πιαίζηα δσήο ηνπο απνκαθξχλεη απφ 

ηηο ηζηνξηθά επηβαιιφκελεο θνηλσληθέο κνξθέο θαη κε απηήλ ηελ έλλνηα κπνξεί λα 

πξνζεγγίζεη ηελ έλλνηα ηεο απειεπζέξσζεο απφ απηέο (Beck,2015, ζ. 224-226). 

ιεο νη πξαθηηθέο γνλέσλ, δαζθάισλ, ηαηξψλ, θνηλφηεηαο αθνπφλησλ θαη άιιεο, 

πνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαη ζπλεηέιεζαλ ζην βίσκα ηνπ ζηίγκαηνο, 

δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αηνκηθέο θαη γξακκηθά ππεχζπλεο. Μπνξνχλ λα εηδσζνχλ 

κφλν σο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο εκπνηηζκέλεο απφ ηνπο Κπξίαξρνπο Λφγνπο ηεο 

θαλνληθφηεηαο θαη ηεο πγείαο νη νπνίνη ηνπνζεηνχλ, κέζσ ησλ θνξέσλ εμνπζίαο (ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ δαζθάινπ, ηνπ ζπλαζιεηή, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δνκψλ απεμάξηεζεο), ηα 

άηνκα κε Κψθσζε, ζε ππνδεέζηεξε ζέζε (Nettleton, Neale & Pickering, 2013).   
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4.1.α ηελ νηθνγέλεηα αθνπόλησλ 

ινη νη ζπκκεηέρνληεο, γελλήζεθαλ ζε νηθνγέλεηεο  κε αθνχνληεο γνλείο, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζην 90% ησλ Κσθψλ παηδηψλ (Grosjean, 2010). Σξείο ζηνπο ηέζζεξεηο 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ φηη νη γνλείο ηνπο θαη ζπλεζέζηεξα ζπγθεθξηκέλα ν παηέξαο 

ηνπο πξνζδηνξίδνληαλ σο αιθννιηθνί θαη ηνπνζεηνχλ ηελ Κψθσζε ζε ξφιν ππαίηηνπ γη‟ 

απηφ. Σν ζηίγκα ηεο Κψθσζεο, μεθηλά κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα θαη εθθξάδεηαη κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Ζ αληίδξαζε ησλ γνλέσλ ζηε Κψθσζε (ζνθ) ηελ ηνπνζέηεζε ζε ξφιν 

νηθνγελεηαθήο ζπκθνξάο, ζε ξφιν βιάβεο πνπ απαηηνχζε απνθαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε 

ηνπ πέλζνπο «γηα ηε ρακέλε πγεία ηνπ παηδηνύ». Σα άηνκα κεγάισζαλ ζε έλα πεξηβάιινλ 

πνπ ηνπο παξείρε πξαθηηθέο απνθαηάζηαζεο αιιά δελ απνδέρζεθε νχηε ελζάξξπλε ηελ 

ηαπηφηεηά ηνπο σο Κσθνί/έο, κε απνηέιεζκα λα αηζζάλνληαη πσο δελ αλήθνπλ ελ ηέιεη ζε 

θαλέλαλ απφ ηνπο δχν θφζκνπο (Κσθψλ ή αθνπφλησλ) (Hole, 2007). 

 

.: Έπηλε πνιύ αιθνόι ν παηέξαο κνπ επεηδή ζηελαρσξηόηαλ επεηδή είκαη Κσθόο. 

…ζηελαρσξηόηαλ...ηξειάζεθε, επεηδή εγώ είκαη Κσθόο.(…) θαη ε κακά ην ίδην. 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα παηδηά κε Κψθσζε (ρσξίο δηαθνξά ζην θχιν) 

εθηίζεληαη ζε πνιιά πεξηζζφηεξα δηαπξνζσπηθά ηξαχκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο αθνχνληεο 

ηεο ίδηαο ειηθίαο (Wakeland, Austen & Rose, 2018). Καζψο ε θσλή ηνπνζεηείηαη απφ ηελ 

θνηλσλία σο ππέξηαηε αμία, ηα άηνκα ρσξίο πξνθνξηθή νκηιία βξίζθνληαη ζε πνιχ 

δπζκελή ζέζε(Bauman, 2008). Βάζεη απηνχ θαηαλνείηαη ν ιφγνο πνπ ε ινγνζεξαπεία, ε 

ηνπνζέηεζε αθνπζηηθψλ εκθπηεπκάησλ, ε πξνθνξηθή γιψζζα ζην ζρνιείν θαη ε 

εθκάζεζε είλαη θάπνηεο απφ ηηο ξπζκίζεηο πνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ φηη ηνπο 

επηβιήζεθαλ φηαλ ήηαλ παηδηά. 

 

.: Ζ ιύζε ήηαλ ηα αθνπζηηθά. Καη ην 1972..νρη..1970 πεξίπνπ, πνπ ήκνπλ 8 

ρξόλσλ, θόξεζα γηα πξώηε θνξά αθνπζηηθό (…) Όηαλ νη γνλείο κνπ θαηάιαβαλ όηη είκαη 

θσθόο/ή, πάζαλε ζνθ.. θαη κεηά..ςάρλαλε γηα ζεξαπεία. (…) Αιιά θαλείο ηαηξόο δελ ήζειε 

ιόγσ ηνπ όηη ήηαλ θαηεζηξακκέλα θαη ηα δύν αθηηά. 

 

Ζ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ζεσξείηαη γηα πνιιά παηδηά κε Κψθσζε σο κέξνο ηεο 

ίδηαο ηεο ηαπηφηεηαο ηεο Κψθσζεο, σο θάηη αλακελφκελν. Σα ηξία ηέηαξηα ηνπ δείγκαηνο 

ζε έξεπλα ησλ Schild & Dalenberg (2012) φπσο θαη θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 
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απηήο ηεο έξεπλαο βίσζαλ ζσκαηηθή θαθνπνίεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπο, ηελ νπνία 

απνδίδνπλ ζηελ ηαπηφηεηά ηνπο σο «Κσθνί».  

 

.: πλήζσο πήγαηλα κε καύξν κάηη ζην ζρνιείν...από ην μύιν....Ο παηέξαο κνπ 

ήηαλ απζηεξόο.. (…)Νεπξίαδε. Ννκίδσ όηη ν παηέξαο κνπ ληξεπόηαλ γηα κέλα..επεηδή είκαη 

Κσθόο. Με ηελ αδειθή κνπ θαη ηνλ αδειθό κνπ πεγαίλαλε βόιηεο.. κε κέλα όρη. 

 

Πέξα απφ ηε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε, νη ζπκκεηέρνληεο βίσζαλ κία πιεζψξα 

πξαθηηθψλ κέζα ζηνλ νηθνγελεηαθφ ηζηφ, νη νπνίεο ελίζρπαλ ηελ αίζζεζε ηεο απνκφλσζήο 

ηνπο, φπσο ην φηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο παξέκεηλε ζε έλα επηθαλεηαθφ επίπεδν 

(Anderson θαη ζπλ., 2016). Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ φηη έλησζαλ μέλνη ζηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο, ελψ ηα κπζηηθά θαη ηα ςέκαηα ήηαλ ζπλερψο παξφληα. Μεγάισζαλ ζε 

πιαίζηα φπνπ έλησζαλ απνθνκκέλνη απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο νηθνγελεηαθήο ηζηνξίαο 

ηνπο θαη παξαηεξνχληαη ζνιά ζεκεία φζνλ αθνξά ζε πιεξνθνξίεο, φπσο ην αθξηβέο 

επάγγεικα ησλ γνλέσλ, ε αηηία ζαλάηνπ ησλ παππνχδσλ αιιά θαη ε ίδηα ε αηηία ηεο 

Κψθσζεο. πσο αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία, πνιιά άηνκα κε πξνγισζζηθή 

Κψθσζε, δε γλσξίδνπλ ιεπηνκεξή ζηνηρεία γηα ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη άιια ζεκαληηθά 

γεγνλφηα ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ (Barnett θαη ζπλ., 2011. 

Rendon,  1992).  

 

Δ.: Πώο πέζαλε ε γηαγηά ζνπ ζηελ θαηνρή; 

.: Καλείο δε κνπ ιέεη ηελ αιήζεηα. Άιινο κνπ ιέεη απηό, άιινο εθείλν. Ρώηεζα θαη 

ηελ ίδηα ηε κάλα κνπ θαη κνπ ιέεη όηη πέζαλε από αλαθνπή. Γελ μέξσ (έθθξαζε απνξίαο). 

 

Αθφκα θαη ε ίδηα ε βιάβε, αλ θαη ππήξρε απφ ηελ γέλλεζε είηε απφ ηελ πξν-

λεπηαθή ειηθία, θάπνηεο θνξέο δελ γηλφηαλ αληηιεπηή ακέζσο απφ ηελ νηθνγέλεηα. ε κία 

πεξίπησζε κάιηζηα, πέξαζαλ ηέζζεξα ρξφληα γηα λα ηελ εληνπίζνπλ νη γνλείο. ε εθείλα 

ηα ζεκεία αθήγεζεο, ππάξρεη κία αζάθεηα ζηελ πεξηγξαθή, αθνχ θαίλεηαη πσο ηξίηα 

άηνκα (φπσο νη γείηνλεο) ην αληηιακβάλνληαη ηαρχηεξα απφ ηνπο γνλείο. Αξθεηέο απφ ηηο 

νηθνγέλεηεο αθνπφλησλ ζηηο νπνίεο γελληνχληαη ηα θσθά παηδηά, δελ απνδέρνληαη ηαρέσο 

ηελ Κψθσζε ηνπ παηδηνχ ηνπο, αιιά νχηε άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο εθηφο ηεο 

πξνθνξηθήο. Έηζη δελ απνθηάηαη πνηέ έλαο ζε βάζνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπ Κσθνχ 

κέινπο κε ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα. Σα θελά θαη ηα γισζζηθά εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία 

ζπληεινχλ ζηελ απνκφλσζε, ηε κνλαμηά θαη ηελ εζσηεξίθεπζε ηεο αλεπάξθεηαο, αιιά θαη 
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ζε κεηέπεηηα ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηε δσή ησλ αηφκσλ 

(Wakeland, Austen & Rose, 2018). 

 

 

.: ηελ Κξήηε ζπκάκαη ήκνπλ ζε κία ζεία κνπ πνπ κε ζθνπληήμαλε ζηνλ ώκν θαη 

κνπ είπαλ «νπ κηιάκε!!!δελ αθνύο;;;» ή ζηε Γεξκαλία από κία γεηηόληζζα, πνπ είπε ζηε 

κεηέξα κνπ «ην παηδί κάιινλ δελ αθνύεη». ή ην έλα ή ην άιιν. 

.: Ζ Κώθσζε ;… Αλ ζπκάκαη θαιά, λνκίδσ από ππξεηό. 

.: Ζ κακά...θαίλεηαη, κάιινλ όηη κε γέλλεζε 7κελίηηθν. Έηζη είπε ν ηαηξόο. 

 

Σα άηνκα αλαθέξνπλ φηη ηα ςέκαηα, ηα κπζηηθά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηα 

«βιέπνπλ» αιιά δε ηα ζπδεηάλε, επνκέλσο δελ είλαη ζίγνπξνη γηα φ,ηη πεξηγξάθνπλ, αιιά 

ηα αλαθέξνπλ δηαηζζεηηθά, επηζηξαηεχνληαο ηελ αίζζεζε ηεο φξαζεο. Αληίζηνηρα ζηε 

βηβιηνγξαθία άηνκα κε Κψθσζε αηζζάλνληαη φηη νη γνλείο ληξέπνληαη γηα εθείλνπο, γη‟ 

απηφ θξαηνχλ κία ςπρξή ζηάζε, ελψ ζε απνθάζεηο δσήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πψιεζε 

πεξηνπζίαο πνπ ηνπο αλήθεη, αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε νη γνλείο θαη ηα θσθά κέιε 

κέλνπλ ακέηνρα (Tate, 2012). 

 

.: Βιέπσ όηη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Αιιά πίζσ από ηελ 

πιάηε κνπ;;; λα κνπ ιέλε ςέκαηα;;; Να κε εθκεηαιιεύνληαη; (…) Δίρα ηελ ππνςία όηη έρσ 

δίθαην αιιά δελ ήηαλ βάζηκε. Αιιά ηώξα μέξσ...θαίλεηαη (…) θαηαιάβαηλα αιιά... δελ είρα 

βάζε λα δηθαηνινγήζσ όηη κνπ ιέλε ςέκαηα (..)Φέκαηα γηα λα κελ πάξσ ην νηθόπεδν, ηελ 

πεξηνπζία κνπ..Σα δηθαηώκαηα κνπ! (..) Έβιεπα λα εθκεηαιιεύεηαη θαη άιινπο Κσθνύο, ε 

νηθνγέλεηά ηνπο. Σν έβιεπα. 

 

 

Χο δηαθνξεηηθνί, σο Άιινη, εθείλνη έπξεπε λα πξνζαξκνζηνχλ ζην ιφγν ησλ 

ππφινηπσλ. Ζ άξλεζε ησλ γνλέσλ ηνπο λα γεθπξψζνπλ ην επηθνηλσληαθφ ράζκα, κε ηε 

κε-εθκάζεζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο, αλαθέξεηαη σο θάηη απηνλφεην. Γηθαηνινγείηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ην γήξαο, νη παιαηέο επνρέο, νη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, εθθξάδνληαο έκκεζα πίζσ απφ απηφ κία θπζηθφηεηα ζηελ 

πξνθνξηθή γιψζζα θαη κία αθχζηθε πηπρή ηεο λνεκαηηθήο. Ζ αλάγθε ηνπ «αλήθεηλ» ζηελ 
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νηθνγέλεηα θαίλεηαη λα είλαη, φκσο, ζεκαληηθή έηζη ηα άηνκα θάλνπλ ππεξβάζεηο. Έλαο 

ζπκκεηέρνληαο, δέρεηαη λα επηζθεθζεί ςπρίαηξν (παξά ην φηη δελ ην επηζπκεί) κε ζθνπφ λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηελ θφξε ηνπ πην νπζηαζηηθά θαη λα ηελ ραξνπνηήζεη. ε αληίζεζε κε ηα 

πεξηζζφηεξα άηνκα ζηηο Κσθέο θνηλφηεηεο, ηα νπνία ζεσξνχλ φηη δελ ρξήδνπλ 

απνθαηάζηαζεο (Bauman, 2004), νη ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπζηάζνπλ θάζε ηδηαηηεξφηεηα ηεο γιψζζαο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζηελ αθνπν-θαλνληθφηεηα ηεο επηθνηλσλίαο.  

ηξεθφκελνη ζηελ αμία ηνπ θσλνθεληξηζκνχ, θαηά ηνλ 20
ν
 αηψλα, ηα άηνκα 

άξρηζαλ λα ζεσξνχλ πιένλ ππνηηκεηηθή ηε ιέμε θσθάιαινο, θαζψο ππεξαζπίδνληαλ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο γηα θσλνθεληξηθή νκηιία. Έηζη ε ινγνζεξαπεία θαη ε πξνθνξηθή γιψζζα 

ηνπνζεηήζεθε ζην θέληξν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ Κσθψλ (Bauman, 2008).  

 

Δ:. Πώο επηθνηλσλνύζαηε ζην ζπίηη; 

.: Έκαζα λα κηιάσ. Πήγα ινγνζεξαπεία από κηθξόο. Σξία ρξόληα..   

Δ.: Ζ κακά λνεκαηηθή κηιάεη; 

.: Όρη. Μηιάεη κε ην ζηόκα. πξνθνξηθά !! Καη ν παηξηόο κνπ. Όινη πξνθνξηθά! 

 

 

.: Ννεκαηηθή;;; Όρη.(…) . Παιηά επνρή.. ν κπακπάο κνπ είλαη κεγάινο. 87 

ρξνλώλ, 88... ε κακά κνπ είλαη 84. Ννεκαηηθή λα κάζνπλ;; Απαπα.... παιηά επνρή (..) Με ην 

ζηόκα κηινύζακε.. Καηαιάβαηλα. 

 

 

Σα επηθνηλσληαθά θελά, ζπλερίδνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο θαη ζηελ 

νηθνγέλεηα κε ηνπο λένπο ζπληξφθνπο θαη ηα παηδηά ηνπο (εθηφο απφ ην έλα παηδί ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο πνπ είλαη Κσθφ). ηηο ελήιηθεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο, νη 

ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη κε ζπληξφθνπο δσήο πνπ δε κηιάλε ηε λνεκαηηθή γιψζζα θαη 

ζε κία πεξίπησζε νχηε ηελ πξνθνξηθή ειιεληθή γιψζζα. Ο νηθείνο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

κε ηελ νηθνγέλεηα θαηαγσγήο πεξλά ζηα κνηίβα ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπληξφθνπο θαη 

παξακέλεη ζην ίδην θησρφ επίπεδν επηθνηλσλίαο. Έλαο ζπκκεηέρνληαο ελεκεξψζεθε, γηα 

παξάδεηγκα, γηα ηνλ εξρνκφ ηεο θφξεο ηνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ελφο καθξηλνχ ζπγγελή. 

χλαςε ζρέζε κε κία αθνχνπζα γπλαίθα πνπ δε κηινχζε νχηε ηελ ειιεληθή πξνθνξηθή 

γιψζζα θαη ρσξίδνληαο κε εθείλε δελ είρε θακία επαθή κε ηα παηδηά ηνπ. Μία άιιε 



57 
 

ζπκκεηέρνπζα δεκηνχξγεζε νηθνγέλεηα κε έλαλ αθνχνληα άλδξα ν νπνίνο δε κηιά ηε 

λνεκαηηθή γιψζζα θαη γηα ηε δηθή ηνπο επηθνηλσλία δηακεζνιαβεί κε έλαλ ηξφπν 

δηαηζζεηηθφ ε κεηέξα ηεο ε νπνία επίζεο δε γλσξίδεη ηε λνεκαηηθή.  

 

.: Ο άλδξαο κνπ είλαη αθνύνληαο. Γε μέξεη λνεκαηηθή. Μόλν ιίγεο ιέμεηο. 

 

 

  Δ.: Tί γιώζζα κηινύζαηε κε ηελ γπλαίθα ζνπ; 

  .: Δκκ.. ιίγα αγγιηθά, ιίγα γεξκαληθά πξνθνξηθά. 

 

Παξφηη αξθεηά παηδηά κε Κψθσζε γίλνληαη δίγισζζα δελ ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ 

ηνπο αθξηβψο φπσο νη αθνχνληεο ζε γισζζηθφ επίπεδν, γηαηί δελ θαηέρνπλ πιήξσο ηελ 

πξνθνξηθή γιψζζα (Grosjean, 2010). Απηή ε «ζρεδφλ δίγισζζε» ηαπηφηεηα, ηνπνζεηεί ηα 

άηνκα ζην κεηαίρκην αθφκα θαη ζε γισζζηθφ επίπεδν. Σν φηη γελληνχληαη ζε νηθνγέλεηεο 

αθνπφλησλ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ εθηίζεληαη απφ κηθξή ειηθία ζηε Κσθή θνηλφηεηα, 

αιιά λα κελ επηθνηλσλνχλ θαη ζε βάζνο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηνπο αθνχνληεο, 

πξνζπαζψληαο λα εληαρζνχλ ζε πάλσ απφ κία θνπιηνχξεο θαη αμίεο.  

 

.: Άξρηζα λα κηιάσ θαιά (ζηελ πξνθνξηθή γιώζζα), από 10 ρξνλώλ … Πξηλ 

ηίπνηα! ηίπνηα, ηίπνηα, ηίπνηα!!! Μόλν άλαξζξα εεε... 

 

Ζ θχζε ηεο Κψθσζεο λνεκαηνδνηείηαη σο θάηη κεκπηφ θαη πξνβιεκαηηθφ, σο ε 

βαζηθή ππεχζπλε γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο δσήο ηνπο. Σν ζηίγκα 

εζσηεξηθεχεηαη θαη δελ επηξξίπηνπλ επζχλεο ζηε  ζηάζε ησλ γνλέσλ, ε νπνία είλαη ζθιεξή 

θαζψο είλαη επίζεο εκπνηηζκέλε απφ ηνπο Κπξίαξρνπο Λφγνπο ηεο επνρήο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλαο ζπκκεηέρνληαο αλαθέξεη πσο αλ δελ ππήξρε ε Κψθσζε θαη αλ ν 

παηέξαο ηνπ είρε ιηγφηεξν ξαηζηζηηθέο απφςεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, νη 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ζα ήηαλ ζίγνπξα θαιχηεξεο. Ζ ζθιεξή ζηάζε ηνπ παηέξα δελ 

κπνξεί λα θαηαλνεζεί γξακκηθά, ηνπνζεηψληαο ηνλ ζε ξφιν ζχηε αιιά θαηαλνείηαη ζην 

θνηλσληθφ πιαίζην πνπ εληάζζεηαη. ε έξεπλα ησλ Mavrogianni & Lampropoulou ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο, θάλεθε πσο ηα επίπεδα ζηξεο θαη εκπινθήο ησλ παηεξάδσλ 
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ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο επεξεάδνληαη απφ ην είδνο ηεο αλαπεξίαο ηνπ παηδηνχ 

αιιά θαη απφ ηελ ππνζηήξημε πνπ ιακβάλνπλ νη ίδηνη νη γνλείο απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. 

 

.: Αλ δελ ήκνπλ θσθόο ζα ήηαλ θαιύηεξα ζίγνπξα! θαιύηεξα ζίγνπξα! Λόγσ ηνπ 

όηη ν παηέξαο κνπ ήηαλ ξαηζηζηήο. Σνπο Κσθνύο ηνπο ριεύαδε, ηα άηνκα ζε αλαπεξηθό 

θαξνηζάθη ηα ππνβίβαδε (…) Με ηνλ παηέξα κνπ ηζαθσλόκαζηαλ ζρεδόλ θάζε κέξα.. 

(παύζε) πνηέ δελ έκαζα ηνλ πξαγκαηηθό ιόγν. Πνηέ. Τπνςηάδνκαη, ιόγσ ηνπ όηη είκαη 

θσθόο. Γελ έρνπκε θαιή επηθνηλσλία, θαηαλόεζε … ηίπνηα. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο κέλνπλ απνθνκκέλνη απφ ηελ νηθνγέλεηα φρη κφλν ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ αιιά θαη ζε ζσκαηηθφ επίπεδν. Αθφκα θαη φηαλ θάπνηνη απφ ηνπο γνλείο 

μαλαπαληξεχηεθαλ δεχηεξνπο ζπληξφθνπο, πάιη ε νηθνγέλεηα αθνπφλησλ ήηαλ καδί θαη ην 

Κσθφ κέινο ρσξηζηά. Έλαο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ειηθία ησλ πέληε έσο εθείλε 

ησλ δέθα εηψλ δηαρσξίζηεθε απφ ηνπο γνλείο ηνπ δψληαο κφλνο ηνπ ζε έλα νηθνηξνθείν 

Κσθψλ ζηελ Αζήλα, ελψ ε ππφινηπε αθνχνπζα νηθνγέλεηα (γνλείο θαη αδέιθηα) 

κεηαλάζηεπζαλ ζηε Γεξκαλία. Δλψ ην βηψλεη κνλαρηθά, παξάιιεια ην λνεκαηνδνηεί σο 

θάηη αλακελφκελν, αθνχ ε Κψθσζε πεξηγξάθεηαη σο  κία «δπζκελήο θαηάζηαζε», έλα 

βάξνο γηα ηνπο γνλείο. ε έξεπλα ηνπ Øhre (2017) θάλεθε πσο ηφζν ηα παηδηά κε Κψθσζε 

πνπ έκεηλαλ ζην ζπίηη ηνπο φζν θαη ηα παηδηά πνπ πήγαλ ζε νηθνηξνθεία απφ πνιχ κηθξή 

ειηθία ήξζαλ αληηκέησπα κε γισζζηθέο θαη αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο αιιά κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Σα παηδηά πνπ δνχζαλ ζην ζπίηη ηνπο είραλ κελ ζηαζεξή ζηέγε θαη 

δνχζαλ καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο, φκσο ε επηθνηλσλία κπνξεί λα παξέκελε θησρή, φπσο 

ζπλέβε κε ηνλ Μπάκπε, ηε Μαξγαξίηα θαη ηνλ Κπξηάθν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα παηδηά 

πνπ βξέζεθαλ ζε νηθνηξνθεία απφ κηθξή ειηθία, φπσο ν Αιέμεο, απνθφπεθαλ απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο, ρσξίο λα θαηαλννχλ ηνπο αθξηβείο ιφγνπο θαη παξφηη ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ήηαλ ζηε λνεκαηηθή, πεξηγξάθνπλ ηε κεηάβαζε ζην νηθνηξνθείν σο έλα 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο (Øhre, 2017).  

 

 

.: Δγώ ήκνπλα κόλνο κνπ εδώ ζηελ Αζήλα. (…) Καη έκεηλα ζην νηθνηξνθείν ηεο 

Καιιηζέαο γηα 5 ρξόληα (…)θαη νη γνλείο κνπ ήηαλ ζηε Γεξκάληα, ιόγσ ηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθό 

ζρνιείν γηα Κσθνύο θαη βαξήθννπο. Γηαηί ζηελ Γεξκαλία δελ ππάξρεη....εεκκ 

δειαδή....Τπάξρεη… αιιά... ζηελ πόιε πνπ κέλαλε, δελ είρε. Έπξεπε λα πάσ ζηελ άιιε πόιε 

θαη ήκνπλ βάξνο. 
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Σέινο, νη γνλείο ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζε 

αθνχνπζεο θνηλφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ελφο 

ζπκκεηέρνληα ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ αξρηθά ζε νκάδα πνδνζθαίξνπ αθνπφλησλ θαη ελφο 

άιινπ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θαηερεηηθφ ην νπνίν ήηαλ εμνινθιήξνπ ζηελ πξνθνξηθή 

γιψζζα παξφηη ην ηίκεκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ήηαλ ε κε θαηαλφεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ε επηπξφζζεηε απνκφλσζε. χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, νη γνλείο, σο φξγαλα εμνπζίαο 

ησλ Κπξίαξρσλ Λφγσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζζέλεηα, απνηξέπνπλ ηελ φπνηα έληαμε ησλ 

παηδηψλ ηνπο ζε νκάδα ηεο θνηλφηεηαο Κσθψλ εθζέηνληάο ηνπο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ζε δξαζηεξηφηεηεο αθνπφλησλ (McKee, 2008). Δθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

νηθνγέλεηαο, φκσο, ηα άηνκα αλαθέξνπλ φηη αηζζάλνληαλ πεξηζσξηνπνηεκέλνη θαη κέζα 

ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θάλνληαο ιφγν γηα κεησκέλεο επθαηξίεο θαη ζθιεξέο 

πξαθηηθέο ζηνπο ρψξνπο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

 

4.1.β. ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία 

Δθηφο απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηα άηνκα βίσζαλ ηε κνλαμηά θαη ην 

εζσηεξηθεπκέλν ζηίγκα θαη ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σα ζρνιεία γηα παηδηά κε αλαπεξία 

ζηελ Διιάδα πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηελ αξρή ηνπ 1900 θαη έσο ζήκεξα έρνπλ 

αθνινπζήζεη ηξεηο θάζεηο –ηξεηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο. πγθξηκέλα, θαηά ηελ πξψηε 

θάζε (1907-1959), ηδξχζεθε ην πξψην ζρνιείν Κσθψλ ζηελ Αζήλα απφ έλα πινχζην 

γαηνθηήκνλα, φκσο ην 1923 άξρηζε νπζηαζηηθά λα ιεηηνπξγεί ην κνλαδηθφ ζρνιείν 

Κσθψλ, πνπ ηδξχζεθε απφ θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη ήηαλ ην κφλν έσο ηε δεθαεηία 

ηνπ 1960. ηε δεχηεξε θάζε (1960-1979), ηδξχζεθαλ ζηελ Αζήλα ηδησηηθά ζρνιεία γηα 

Κσθνχο, κε ηξφπν δηδαζθαιίαο ηελ πξνθνξηθή γιψζζα, ελψ ζηελ ηξίηε θάζε (απφ ην 

1980 έσο θαη ζήκεξα) δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά ζρνιεία γηα Κσθνχο καζεηέο ζηε ρψξα, 

πνπ πξνψζεζαλ ηε λνεκαηηθή γιψζζα σο βαζηθή γιψζζα δηδαζθαιίαο, κέζσ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Lampropoulou, & Hadjikakou, 2009). Οη ηξεηο ζηνπο ηέζζεξεηο 

ζπκκεηέρνληεο πεξηγξάθνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ηε δεχηεξε πεξίνδν, ελψ ν Μπάκπεο, 

σο λεφηεξνο ειηθηαθά, κηιά γηα ην βίσκα ηνπ ζην ζρνιείν θαηά ηελ ηξίηε θάζε (1980 έσο 

ζήκεξα). 

Οη θνηλσληθνί Κπξίαξρνη Λφγνη, πνπ έπαηξλαλ κνξθή κέζα απφ ηα ζρνιεία θαη 

ηνπο δαζθάινπο σο φξγαλα εμνπζίαο, πξνσζνχζαλ ηνλ ζηνκαηηθφ ηξφπν νκηιίαο (oralism) 

σο ηνλ θνηλσληθά απνδεθηφ. Απηφ είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ςπρνθνηλσληθή 
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θαηάζηαζε ησλ αηφκσλ ζηελ ελήιηθε δσή ηνπο αιιά θαη ζηελ εζσηεξίθεπζε ηνπ 

ζηίγκαηνο ηεο αλεπάξθεηαο. Ζ λνεκαηηθή γιψζζα ζηηγκαηίδνληαλ θαη πνιηηηθνί ιφγνη 

ηνπνζεηνχζαλ ηνπο Κσθνχο σο ειαηησκαηηθά φληα ζε ζρέζε κε ηνπο αθνχνληεο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ε γιψζζα ζην ζρνιείν ζηελ επνρή πνπ θνίηεζαλ ν Αιέμεο, ε Μαξγαξίηα 

θαη ν Κπξηάθνο, ζεσξνχζε θαηψηεξε ηε λνεκαηηθή, ηελ απαγφξεπε, ηηκσξνχζε φζνπο  ηελ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη εκπφδηδε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά κίαο ελδπλακσκέλεο γισζζηθήο ηαπηφηεηαο (McKee, 2008).  

Σα πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε ηα νπνία ήξζαλ ζε επαθή νη ζπκκεηέρνληεο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζπλέβαιαλ ζηε δπζθνιία αληηκεηψπηζεο ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ, 

αθνχ ηφζν νη γνλείο φζν θαη νη δάζθαινη δελ πξνζάξκνζαλ ηε γιψζζα ηνπο ζηε 

λνεκαηηθή κε απνηέιεζκα λα κε δχλαληαη λα ζπκβνπιεχνπλ λα επηθνηλσλνχλ ζε βάζνο κε 

ηα παηδηά (Anderson θαη ζπλ., 2016).  

Οη ηξεηο ζηνπο ηέζζεξεηο ζπκκεηέρνληεο, παξαθνινχζεζαλ ζρνιεία Κσθψλ θαη 

βαξήθνσλ ελψ ν έλαο πήγε ζε ζρνιείν Κσθψλ απφ ην λεπηαγσγείν έσο ηελ έθηε 

δεκνηηθνχ. Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, εθηφο ηεο απαγφξεπζεο ηεο λνεκαηηθήο 

γιψζζαο ζην νηθνηξνθείν Κσθψλ, βίσζε θαη ηε θνίηεζε ζε γπκλάζην αθνπφλησλ ιφγσ 

κεηαθφκηζεο ζε άιιε πφιε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ην νπνίν αλαθέξεη σο κία πνιχ δχζθνιε 

κεηάβαζε ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ. πκθψλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηα παηδηά κε Κψθσζε 

πνπ θνηηνχλ ζε ζρνιεία αθνπφλησλ βηψλνπλ ηελ απφζηαζε αιιά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

θνπιηνχξαο ζηελ νπνία αλήθεη ε πιεηνλφηεηα, ηεο θνπιηνχξαο ηνπ θπζηνινγηθνχ. Οη 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ απην-

εηθφλα ηνπο θαη ηε ζχζηαζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο κεγαιψλνληαο (Slobodzian, 2011). 

χκθσλα κε ηνπο Sullivan&Knutson (1998b;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Wakeland θαη ζπλ., 

2018) νη άλδξεο κε Κψθσζε νη νπνίνη βίσζαλ θαθνπνηεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζην ζρνιείν 

ήηαλ πην πηζαλφ λα θάλνπλ θαηάρξεζε νπζηψλ ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ βίσζαλ ήξεκα 

ζρνιηθά ρξφληα. 

 

.: γηα κέλα ήηαλ παξάμελν...δελ είρα επηθνηλσλία...ήμεξα λα κηιάσ, λα δηαβάδσ 

ήμεξα....νθ....αιιά επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο;;!! (θνπλάεη αξλεηηθά ην θεθάιη)... Ήκνπλ 

ζαλ μέλνο, δε κε πιεζηάδαλε (..)πλήζσο πήγαηλα κε καύξν κάηη ζην ζρνιείν...από ην μύιν 

(..) θαλείο δε κε ξώηεζε ζην ζρνιείν «ηί έπαζεο; ηί ζπλέβε;» απιά αδηαθνξνύζαλ.  
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Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη νη απζηεξέο πξαθηηθέο δαζθάισλ θαη δηεπζπληή 

ζην ζρνιείν αθνπφλησλ ζην νπνίν κεηαθέξζεθε ζπλεηέιεζαλ φρη κφλν ζηα λα βηψζεη 

κνλαρηθά ηε ζρνιηθή εκπεηξία, αιιά θαη ζην λα δηαθφςεη ην ζρνιείν. Αξθεηέο έξεπλεο 

αλαθέξνπλ πσο ε θνηλσληθή έληαμε ησλ Κσθψλ καζεηψλ ζε ζρνιεία κε-εηδηθά, ζπλήζσο 

δελ είλαη επηηπρεκέλε, θαζψο ππάξρνπλ επηθνηλσληαθά εκπφδηα αλάκεζα ζηνπο Κσθνχο 

καζεηέο θαη ηνπο αθνχνληεο ζπκκαζεηέο ηνπο (Angelides & Aravi, 2006. Angelides & 

Aravi, 2007;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Groumpos & Lampropoulou). Σν ζηίγκα, ζχκθσλα κε 

έξεπλα ζηε θσηία ην 2009, κεηαθέξεηαη θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ ηα 

άηνκα κε Κψθσζε βηψλνπλ δηαθξίζεηο ηφζν απφ ηνπο ζπκκαζεηέο φζν θαη απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπο δαζθάινπο ηνπο. ηελ έξεπλα ησλ Groumpos & 

Lampropoulou ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πάηξαο, αλαθέξεηαη πσο ε θησρή επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ Κσθψλ καζεηψλ θαη αθνπφλησλ ζπκκαζεηψλ ζην γεληθφ ζρνιείν 

ζρεηίδεηαη κε ηε ρακειή αθαδεκατθή επίδνζε ησλ πξψησλ, φπσο ζπλέβε θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Αιέμε. 

 

.: Γηα δύν ιόγνπο, ζηακάηεζα ην ιύθεην. Πξώηνλ ηξόκαμα κε ηα βηβιία. Σα 

δηάβαζα ιίγν θαη ήηαλ πνιύ δύζθνια. Γεύηεξνλ, ν θαζεγεηήο πάληα γπξλνύζε ηελ πιάηε. 

Έγξαθε ζηνλ πίλαθα θαη κηινύζε. 

 

πρλά νη Κσθνί καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ελφο 

γεληθνχ ζρνιείνπ ή ελφο παλεπηζηεκίνπ ιφγσλ ησλ πξαθηηθψλ εκπνδίσλ απφ ην ίδην ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Μacleod & Cebula, 2009). κσο ν Αιέμεο, βηψλεη απηή ηε 

ζπλζήθε εζσηεξηθεπηηθά σο επίδξαζε ηεο θχζεο ηεο Κψθσζεο.  

 

.: Λόγσ ηνπ όηη είκαη Κσθόο, δελ κπνξνύζα λα παξαθνινπζήζσ ηα καζήκαηα (…) 

Πνιιά πξάγκαηα ήηαλ δύζθνια. Έγξαθαλ ζηνλ πίλαθα κε γπξηζκέλε ηελ πιάηε θαη δελ 

έβιεπα. Γελ άθνπγα. 

 

Γηα ηνλ Μπάκπε, πνπ είλαη θαη λεφηεξεο γεληάο, ηα καζήκαηα παξέρνληαλ ζηε 

λνεκαηηθή, ελψ παξάιιεια εθείλνο έθαλε θαη ινγνζεξαπεία γηα λα αλαπηχμεη ηελ 

πξνθνξηθή ηνπ νκηιία. Γηα ηα άηνκα κεγαιχηεξεο γεληάο νη επηινγέο γηα ζρνιείν Κσθψλ 

ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη αθνξνχζαλ ζε έλα νηθνηξνθείν πνπ ζήκεξα δε ιεηηνπξγεί. Σν 

ζρνιείν Κσθψλ ην νπνίν παξαθνινχζεζαλ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ζπκκεηέρνληεο 

πξφηεηλε σο ζχζηεκα εθπαίδεπζεο ηελ πξνθνξηθή γιψζζα. Ζ ρξήζε λνεκαηηθή γιψζζαο 
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γίλνληαλ θξπθά απφ ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ, ελψ ηηκσξνχληαλ ζσκαηηθά (κε ράξαθα) αλ 

ηπρφλ θάπνηνο κηινχζε ζηε λνεκαηηθή. Παξά ηελ ζηξνθή απφ ηελ αμία ηνπ 

θσλνθεληξηζκνχ ζηελ αμία ηεο λνεκαηηθή γιψζζαο σο εμίζνπ νινθιεξσκέλεο ζην Γπηηθφ 

θφζκν, ζηελ Διιάδα ν θπξίαξρνο ηξφπνο δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ κε Κψθσζε θαηά ησλ 

20ν αηψλα βαζηδφηαλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξνθνξηθνχ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο θαη νκηιίαο 

(θαηά ηελ πεξίνδν 1960 - 1979 ζηελ νπνία θνίηεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο). πγθεθξηκέλα, 

παξφηη απφ ην 1970 ε Διιεληθή Οκνζπνλδία Κσθψλ άξρηζε λα αληηδξά θαη λα 

θηλεηνπνηείηαη απέλαληη ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο Κσθψλ καζεηψλ, ε πξνθνξηθή γιψζζα, 

ήηαλ ε θπξίαξρε γιψζζα επηθνηλσλίαο ζηα ζρνιεία Κσθψλ ζηελ Διιάδα έσο ην 1984.  

: Απαγνξεπόηαλ ε λνεκαηηθή. Μόλν κε ηνπο ζπκκαζεηέο κηινύζακε λνεκαηηθή, 

θξπθά, από πίζσ από ηελ πιάηε ησλ θαζεγεηώλ(..) Έμσ είρε κεγάιε απιή κε δέληξα, κε 

πεύθα. Ο θαζέλαο ήηαλ ζηνλ θνξκό ηνπ από πίζσ .Πίζσ από ηελ πόξηα θαη ν θαζέλαο ζε 

άιιν θνξκό, λα κε θαίλεηαη, θάλακε λνήκαηα (..)αιιά κέζα ζηελ ηάμε απαγνξεύεηαη 

απζηεξά. Όπνηνο παξαθνύζεη, ε δαζθάια παίξλεη ηνλ ράξαθα θαη ρηππάεη ηελ παιάκε. 

 

: Ση;; Ννεκαηηθή ζηνπ Μαξηίιινπ;; (έθθξαζε απνδνθηκαζίαο). Ννεκαηηθή δελ 

θάλακε πνηέ! Μόλν κε ην ζηόκα (πξνθνξηθά). Παιηέο επνρέο.. κεηά, ζην ζρνιείν ζηελ 

Αξγπξνύπνιε, έκαζα λνεκαηηθή από ηα παηδηά, ηνπο ζπκκαζεηέο. 

 

Μεηά απφ πνιινχο αγψλεο ηεο νκνζπνλδίαο καδί κε θάπνηνπο απφ ηνπο γνλείο 

ησλ καζεηψλ, φκσο, ην ζχζηεκα άιιαμε θαη κεηά ην 1984 ε λνεκαηηθή γιψζζα άξρηζε λα 

καζαίλεηαη απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ ζρνιείσλ. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Πάηξαο ίδξπζε ηκήκα γηα ηηο ζπνπδέο ησλ Κσθψλ ελψ κεηά ην 2000 ε Δ.Ν.Γ. 

αλαγλσξίζηεθε απφ ην ζχληαγκα σο ε πξσηαξρηθή γιψζζα εθπαίδεπζεο ησλ Κσθψλ 

(λ.2917/2000) (Lampropoulou & Hadjikakou, 2009). 

Αθφκα θαη ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηα άηνκα έλησζαλ απνκνλσκέλα θαη 

ρσξίο ζηεξίγκαηα. πγθεθξηκέλα, ε γπλαίθα ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία ήηαλ ε κνλαδηθή πνπ 

κε ηελ πξνηξνπή ηεο κεηέξαο ηεο πξνζπάζεζε λα ζπνπδάζεη Παηδαγσγηθά ζην 

παλεπηζηήκην, αλέθεξε πσο νχηε εθεί δελ αλήθε. Γελ κπφξεζε λα εληαρζεί κε ηνπο φξνπο 

ηνπ πιαηζίνπ, θαζψο νη ίδηεο νη πξαθηηθέο ζηελ εθπαίδεπζε δελ ήηαλ επλντθέο αιιά θαη νη 

θνηηεηέο – θαζεγεηέο δελ ηελ ζηήξημαλ. ε πξφζθαηε έξεπλα ζε άηνκα κε Κψθσζε 

βξέζεθε πσο ην 39% ησλ ζπκκεηερφλησλ αληηκεηψπηδε δπζθνιίεο ζηελ παξαθνινχζεζε 

δηαιέμεσλ ζην παλεπηζηήκην. Έηζη, πνιινί απφ απηνχο είηε δελ απνθάιππηαλ ηελ 

αλαπεξία ηνπο (γηα λα κελ εληζρπζεί ην ζηίγκα) είηε παξαηηνχληαλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία (Μacleod & Cebula, 2009).  



63 
 

.: Γηεξκελεία ηόηε δελ είρε. Δγώ ήκνπλ κόλε κνπ...δελ κπνξνύζα. Ζ κακά κε πίεδε 

ιόγσ όηη ζα είρα άδεηεο Υξηζηνύγελλα, Πάζρα Καινθαίξη (..) Γελ κπνξνύζα. Γε ζπκκεηείρα. 

Έθπγα. Λέσ «δελ κπνξώ δελ κπνξώ.....» θνηηνύζα από εδώ θαη από εθεί. Βνήζεηα από ηνπο 

αθνύνληεο;;; Καζόινπ!! Έθπγα. Πνηνο λα κε βνεζήζεη;;  (έθθξαζε εηξσλείαο) ηίπνηα...εγώ 

δε γλώξηδα θαλέλαλ. Μόλε κνπ;;; Γελ κπνξώ. Πξέπεη λα έρσ αζθάιεηα. Να έρσ θάπνηνλ 

δίπια κνπ. Γελ είρα θαλέλα. Πξνζπαζνύζα λα παξαθνινπζώ ην κάζεκα. Ζ κακά ήηαλ καδί, 

δίπια κνπ. Κνηηνύζα ζην ακθηζέαηξν από δσ θαη από εθεί. Έθπγα. Γελ κπνξνύζα, δελ 

κπνξνύζα. 

 

Αληίζηνηρα κε ην βίσκα ηνπ Αιέμε ζην ζρνιείν αθνπφλησλ, θαη ηεο Μαξγαξίηαο 

ζην παλεπηζηήκην, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ 2008, έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νη 

καζεηέο δελ απέδηδαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη θαζεγεηέο δελ 

ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα αθηεξψζνπλ παξαπάλσ ρξφλν γηα ηηο 

αλάγθεο ελφο κφλν παηδηνχ. Δπίζεο, δελ παξείραλ ζηνπο καζεηέο νπηηθά κέζα γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ καζήκαηνο θαη δελ θνηηνχζαλ ζηα κάηηα ηνπο καζεηέο (Reed, Antia, & 

Kreimeyer, 2008).  

 

.: Καη είπα εγώ ηνπ θαζεγεηή ζην δηάιεηκκα... «ζα ήζεια λα...επεηδή είκαη Κσθόο 

ζα ήζεια λα έρνπκε επαθή. Να έρνπκε ηε δηδαζθαιία κπξνζηά κνπ. Γηα λα θαηαιάβσ» Αιιά 

απηόο από πείζκα, κηινύζε πνιύ γξήγνξα!! (..) Έγξαθε ζηνλ πίλαθα, κηινύζε...έγξαθε 

ηκεκαηηθά..όρη νιόθιεξεο θξάζεηο θαη δελ θαηαιάβαηλα. Γελ θαηαιάβαηλα ηίπνηα....Μεηά 

πάσ ζην ιπθεηάξρε..Αιιά ηίπνηα. Από πείζκα. (…) Σα άιια παηδηά πνπ είλαη Κσθνί, 

πεξάζαλε...ηειεηώζαλε θαη ην ιύθεην! θαη ην παλεπηζηήκην (έθπιεμε) εδώ ζηελ Αζήλα, νη 

ζπκκαζεηέο κνπ. 

 

Οη δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο γηα ηηο νπνίεο θάλεη ιφγν ν Αιέμεο ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ επηθέξνπλ αληίζηνηρα δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο ζηε κεηέπεηηα δσή, φπσο ζηνλ 

ηνκέα ηεο εξγαζίαο. Άηνκα κε Κψθσζε ηα νπνία είραλ ηε δπλαηφηεηα λα κνξθσζνχλ 

πεξηζζφηεξν (φπσο ε Μαξγαξίηα πνπ νινθιήξσζε ην ιχθεην θαη πξνζπάζεζε λα θνηηήζεη 

θαη ζην παλεπηζηήκην) είραλ κεγαιχηεξεο επθαηξίεο ζηελ εξγαζία ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

(Perkins θαη ζπλ., 2015).  

πλνπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Skrtic (1995;φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Slobodzian. 

2011), παξαηεξνχληαη δχν εθπαηδεπηηθά κνηίβα φζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε Κσθψλ ηα 

νπνία επηθξάηεζαλ θαη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Πξηλ ην 1980, ε πνιηηηθή ηεο 

εθπαίδεπζεο ήζειε ηα παηδηά κε Κψθσζε λα πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφδνληαη γηα λα 

εληαρζνχλ ζηε γιψζζα θαη ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο ηεο λφξκαο. Απφ ην 1980 θαη κεηά, 
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έγηλαλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο λα πξνζαξκνζηεί ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζηηο αλάγθεο ηνπο, 

κε ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ζρνιείσλ κε βαζηθή γιψζζα εθπαίδεπζεο ηε λνεκαηηθή 

(Slobodzian, 2011).  

ζνλ αθνξά ζηελ εξγαζία, κφλν ε κία ζπκκεηέρνπζα εξγάδεηαη, λψ φινη νη 

ππφινηπνη είλαη άλεξγνη θαη δνπλ κε ην επίδνκα αλαπεξίαο ηε δεδνκέλε ζηηγκή, ην νπνίν 

αλαθέξνπλ φινη φηη είλαη πνιχ κηθξφ. ε έξεπλα ηεο ηαηηζηηθήο Δηαηξείαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (2013) βξέζεθε φηη ελψ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ 

ειηθίαο 15 έσο 64 εηψλ ρσξίο αλαπεξία ήηαλ 66,9%, ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ ρακειφηεξν 

(47,3%) γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Παξφκνηα ήηαλ ε θαηάζηαζε γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηε δηά βίνπ κάζεζε ζηελ Δπξψπε. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία ειηθίαο 25-64 εηψλ ήηαλ 9,8% 

ην 2011, ζε ζχγθξηζε κε 6,9% γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

(http://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/1679-stoixeia-eurostat-i-katastasi-ton-

amea-stin-eyropi). Δπίζεο, ηα άηνκα ζεσξνχλ πηζαλά φηη ζα δπζθνιεπηνχλ αλ 

αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία, ηφζν εμαηηίαο ηεο Κψθσζεο φζν θαη ηνπ παξάιιεινπ βηψκαηνο 

Κψθσζεο θαη ρξήζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε 

ζέζε αλεπάξθεηαο έρεη έληνλν πνιηηηθφ ραξαθηήξα. χκθσλα κε ηνλ Finkelstein, θαηά ηελ 

εθβηνκεράληζε θαη ηνλ θαπηηαιηζκφ, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο Κψθσζεο έκεηλαλ εθηφο ηεο αγνξά εξγαζίαο σο παζεηηθά φληα ηα νπνία δελ κπνξνχλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζην λέν εξγνζηαζηαθφ ζχζηεκα. Απηή ε βαζηά ξηδσκέλε αληίιεςε 

θαίλεηαη πσο ππάξρεη αθφκα ζηνπο Κπξίαξρνπο Κνηλσληθνχο Λφγνπο αιιά θαη ζηνπο 

θνξείο εμνπζίαο απηψλ ησλ ιφγσλ, φπσο νη ηδηνθηήηεο θαη νη δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(De Veirman, 2015). ε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο γηα ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εξγαζηνχλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, θάλεθε πσο νη 

εξγνδφηεο ζεσξνχζαλ ηθαλφ ή φρη λα εξγαζηεί έλα άηνκν κε αλαπεξία αλαιφγσο ηνπ 

είδνπο ηεο αλαπεξίαο πνπ έρεη ηνπνζεηψληαο ηελ Κψθσζε ζε κέηξηα επίπεδα ηθαλφηεηαο 

(Zissi θαη ζπλ., 2007). 

 

 

 

 

http://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/1679-stoixeia-eurostat-i-katastasi-ton-amea-stin-eyropi
http://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/1679-stoixeia-eurostat-i-katastasi-ton-amea-stin-eyropi
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4.1.γ. Δλ κέζσ πνιιαπιώλ ζηηγκαηηζκέλσλ ηαπηνηήησλ 

 

Αθφκα θαη ζηελ πξν ρξήζεο επνρή, παξαηεξείηαη ε εζσηεξίθεπζε ηεο 

αλεπαξθνχο ηαπηφηεηαο ηεο Κψθσζεο. Οη Κσθνί/έο ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα βηψλνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο (αιιά θαη ηα Κσθά παηδηά ηνπο) σο απνκνλσκέλα θαη αβνήζεηα πιάζκαηα 

ζηελ θνηλσλία, πνπ δε κπνξνχλ λα ππάξμνπλ ρσξίο ηε βνήζεηα ηξίησλ.  Αλαπηχζζνπλ 

εζσηεξηθεπκέλεο πεπνηζήζεηο πνπ ηνπνζεηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε ζέζεηο αλεπάξθεηαο 

(Anderson θαη ζπλ., 2016).   

 

.: Όινη είλαη αθνύνληεο. Δγώ είκαη ν κνλαδηθόο θσθόο. Όινη είλαη αθνύνληεο. 

Δγώ κόλν θσθόο. 

 

 

.: Ήζεια δεύηεξν παηδί, γηαηί ην πξώην είλαη θσθό. Πνηνο ζα ην βνεζήζεη;;; 

Καλέλαο!! Γη’ απηό ήζεια δεύηεξν. (…) Αλ ν αδειθόο κνπ είρε παηδηά, ζα είρα κόλν έλα. 

Σώξα πξέπεη λα είλαη δύν. 

 

Ζ Κψθσζε βηψλεηαη σο πξφβιεκα σο έλα δεηλφ ζην νπνίν αλαδεηείηαη ν 

ππαίηηνο. Λφγσ ηεο λνεκαηνδφηεζεο ηεο Κψθσζεο σο δεηλφ, ηα άηνκα ζεσξνχλ 

δηθαηνινγεκέλε ηελ πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ θαη ησλ ηαηξψλ λα απνθαηαζηαζεί ην 

«ραιαζκέλν αθηί», κέζσ αθνπζηηθψλ βαξεθνΐαο.  

 

.:Ζ κακά θηαίεη, πνπ κε γέλλεζε 7κελίηηθν (..) παιηά ρξόληα.. δε θηαίεη ν 

κπακπάο… ε κακά θηαίεη! 

 

Αθφκα θαη ε ζπλέληεπμε πξνζδηνξίδεηαη σο «ράξε» ζε άηνκα ππνηειή, φπσο νη 

Κσθνί/έο. Δλψ παιαηφηεξα, ν φξνο «θσθάιαινο» δελ ζεσξνχληαλ ππνηηκεηηθφο θαη ηα 

άηνκα κε Κψθσζε θαηά ηνλ 19ν αηψλα έλησζαλ ππεξήθαλα γηα απηήλ ηελ ηαπηφηεηα, ζηε 

ζπλέρεηα ήξζε ζην πξνζθήλην ε αμία ηεο θσλήο θαη ηεο νκηιίαο σο ππέξηαηε, 

ηνπνζεηψληαο ηε ζησπειή γιψζζα ηεο Κψθσζεο ζε ππνδεέζηεξε ζέζε (Bauman, 2008). 

Ζ Κψθσζε πξνζδηνξίδεηαη απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα κε ηε ιέμε «θσθάιαινο» ηελ νπνία ε 

Κσθή θνηλφηεηα ζήκεξα δε ρξεζηκνπνηεί θαζψο ηε ζεσξεί ππνηηκεηηθή. 
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.: ε επραξηζηώ πνπ ήξζεο θαη έθαλεο ηόζν θόπν γηα έλα θσθάιαιν άλζξσπν (..) 

ν Κσθόο είλαη δηαθνξεηηθόο. 

 

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ε επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κε Κψθσζε, είηε απηή είλαη 

πξνθνξηθή είηε λνεκαηηθή, θαζπζηεξεί ζε κεγάιν βαζκφ.  Σα παηδηά, έηζη, παξακέλνπλ 

απνκνλσκέλα, βηψλνπλ θξαγκνχο ζηελ επηθνηλσλία ηφζν κε ηνπο γνλείο φζν θαη κε φινπο 

φζνη ζπλαλαζηξέθνληαη θαη απμάλεηαη ε ηαχηηζε ηεο Κψθσζεο κε ηελ αλεπάξθεηα 

(Embree θαη ζπλ., 2017). Σν ηδηαίηεξν ζηελ πεξίπησζε ελφο ζπκκεηέρνληα είλαη φηη, 

παξφηη θαζπζηέξεζε λα κηιήζεη νπνηαδήπνηε γιψζζα (10 εηψλ), ζεσξνχζε αξρηθά -πξηλ 

εζσηεξηθεπζεί ην ζηίγκα- φηη απηφ δελ απνηειεί πξφβιεκα, σο ηε ζηηγκή πνπ ην φξηζαλ 

έηζη νη γχξσ ηνπ. Ζ δηθή ηνπ αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο έσο δέθα εηψλ ήηαλ ε 

θαλνληθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο.  

.: Έιεγα κόλν άλαξζξα  (δείρλεη ην λεξό ζην ηξαπέδη, θαη ιέεη «Δ Ο,  ΔΟ» ). Γελ 

ην θαηαιάβαηλα εγώ. Δγώ λόκηδα πσο ήκνπλ έμππλνο. Όηη κηινύζα ζσζηά. Αιιά κεηά κνπ 

είπε ε δαζθάια ε Μαίξε όηη πξέπεη λα κηιάσ ζσζηά (…)θαη έκνηαδα ζαλ λα είκαη 3 

ρξνλώλ...όρη, όρη ...5 ρξνλώλ παηδί πνπ αξρίδεη λα κηιάεη...αιιά δελ είρα ην ζάξξνο λα 

κηιάσ...κάιινλ  ληξεπόκνπλα. 

  

Ζ Κψθσζε, κε γξακκηθνχο φξνπο, βηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο ε βαζηθή 

αηηία γηα ηελ νπνία νη γνλείο ηνπο έλησζαλ ληξνπή θαη ζιίςε. Ννεκαηνδνηείηαη σο αηπρία, 

ελψ ε αθνή σο ηχρε. Ζ δσή κε Κψθσζε ζε κία θνηλσλία αθνπφλησλ βηψζεθε σο κία 

άβνιε δσή πνπ κπνξεί αθφκα θαη λα νδεγήζεη ζηε ρξήζε νπζηψλ, ελψ ε δσή κε αθνή σο 

κία δσή κε πξνλφκηα θαη ίζα δηθαηψκαηα.  

.: Υσξίο ηελ Κώθσζε ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή ε δσή. Σν γλσξίδσ απηό. ίγνπξα ζα 

πήγαηλα ζε θαιύηεξν ζρνιείν. Θα κάζαηλα θαιύηεξα, πην εύθνια . Θα είρα δηθή κνπ δνπιεηά. 

ζα είρα δηθή κνπ δνπιεηά. Θα κπνξνύζα λα πάσ ζην παλεπηζηήκην (…)  Άκα άθνπγα ζα 

πξνρσξνύζα θαιύηεξα.... Ζ δσή κνπ ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Σν αιθνόι, κπνξεί....κπνξεί λα 

κελ έπηλα πνηέ. Γελ μέξσ. 

 

Λίγν κεηά ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ ήξζε γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ελεξγά ζηε 

δσή ηνπο ην βίσκα ηεο ρξήζεο - γηα ηελ αθξίβεηα, ην παξάιιειν βίσκα ηεο Κψθσζεο κε 

ηε ρξήζε. Ζ παξάιιειε χπαξμή ηνπο βηψλεηαη σο θάηη δχζθνιν, ζεκαηνδνηψληαο φηη 

πξφθεηηαη γηα ηε ζπλχπαξμε δχν ζηηγκαηηζκέλσλ θνηλσληθά ηαπηνηήησλ. Ζ ρξνληθά 

δεχηεξε ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα, εθείλε ηνπ/ηεο ρξήζηε/ηξηαο, ζηεξεί απφ ηα άηνκα 

κεηαμχ άιισλ κία δσή «θαζαξή», ζηελ νπνία δελ ζα είλαη δαθηπινδεηθηνχκελνη θαη 

απνθνκκέλνη απφ ηνπο γχξσ ηνπο, δε ζα ππάξρνπλ ππνηηκεηηθά βιέκκαηα ζην δξφκν, δε 
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ζα ληξέπνληαη θαη ζα έρνπλ πεξηζζφηεξεο ζρέζεηο κε ηελ Κσθή θνηλφηεηα. Σν δηπιφ 

ζηίγκα (θψθσζεο θαη ρξήζεο) ζρεηίδεηαη κε ην λα έξρεηαη έλα άηνκν αληηκέησπν κε κία 

κφληκε ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα (φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Κψθσζεο) θαη παξάιιεια λα 

είλαη κέξνο θαη άιισλ ζηηγκαηηζκέλσλ θνηλσληθά νκάδσλ, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζε εθείλε ησλ ρξεζηψλ νπζηψλ (Goffman, 1963).    

Οη ρξήζηεο/ηξηεο εξσίλεο, αθφκα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα αθνχνληεο, 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηελ θνηλσλία σο «νη αιινηξησκέλνη Άιινη» νη νπνίνη δελ κπνξνχλ 

λα ππαθνχζνπλ ζηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο θαη είλαη επηθίλδπλνη γηα ηελ θνηλσλία. Ζ 

εκπεηξία ηεο ρξήζεο, φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, απνηειεί κία ηέηνηα 

ζπλζήθε ζηελ νπνία ην ζηίγκα εληζρχεηαη, ελψ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ ζπρλά πσο «ζα θνιιήζνπλ ηνπο άιινπο». Καη πάιη δελ κπνξνχλ 

λα ηνπνζεηεζνχλ γξακκηθά ζε ζέζεηο ζχηε θαη ζχκαηνο, αθνχ λφκνη θαη πξαθηηθέο 

επεξέαζαλ ηε ζηάζε, ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ θφζκνπ απέλαληη ζηα 

άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, φπσο αλέθεξε ην 1928 ζηε Γεξκαλία ν 

Hobson, «ν εζηζκόο ζηηο νπζίεο είλαη πνιύ πην αλίαηνο από ό,ηη ε ιέπξα θαη νη εμαξηεκέλνη 

είλαη θνξείο λόζσλ πνπ απεηινύλ ηελ αλζξώπηλε θπιή». Πνιχ αξγφηεξα, ην 1982, έλαο 

λφκνο ζηε Γεξκαλία αλαθέξεη φηη νη ρξήζηεο/ηξηεο ρξήδνπλ δηφξζσζεο, θαζψο είλαη 

επηθίλδπλνη φρη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηνπο αιιά θαη γηα ηε δειεηεξίαζε ηνπ πεξηβάιινληφο 

ηνπο (Bergschmidt, 2004). Αληίζηνηρα, ζηελ Διιεληθή θνηλσλία ε ρξήζε έρεη 

λνεκαηνδνηεζεί  κέζσ ςπρηαηξηθψλ ή εζηθνινγηθψλ εξκελεηψλ σο «αξξώζηηα πνπ ηε 

δεκηνπξγεί ν άλζξσπνο κε ηα ίδηα ηνπ ηα ρέξηα, έηζη ελώ νη άιιεο αξξώζηηεο πξνθαινύλ ηνλ 

νίθην, ε ηνμηθνκαλία, ηνπλαληίνλ, επηζύξεη ηελ πεξηθξόλεζε θαη ηελ απνζηξνθή» (Τθαληήο, 

2017, ζ.88). Οη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη φηη αλαιακβάλνπλ ην βάξνο ηεο θζαξκέλεο ηνπο 

ηαπηφηεηαο, αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο πνπ κηινχλ πιένλ απφ ηελ ζέζε 

ηνπ «απεμαξηεκέλνπ».  

 

.: Υσξίο ηε ρξήζε ε δσή ζα ήηαλ δηαθνξεηηθή. Θα ήηαλ πην θαιύηεξα. ίγνπξα 

πην θαιή. α λα ήκνπλ άιινο άλζξσπνο ,πνπ λα ήκνπλ θαζαξόο. Γε ζα θαηλόηαλ ε ρξήζε… 

ε δσή κνπ ζα ήηαλ επραξηζηεκέλε. Θα ήκνπλ θαζαξόο. Όια ζα ήηαλ κηα ραξά. 

 

ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, νη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε δχν ή 

παξαπάλσ ζηηγκαηηζκέλεο ηαπηφηεηεο. Σν ζηίγκα, ζχκθσλα κε ηνλ Goffman, κπνξεί λα 

εθθξαζηεί απέλαληη ζε άηνκα πνπ ε θνηλσλία νξίδεη φηη αληηκεησπίδνπλ έλα «πξφβιεκα 
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ηνπ ζψκαηνο» (φπσο ε Κψθσζε) έλα «ειάηησκα» ηνπ ραξαθηήξα (φπσο ε ρξήζε νπζηψλ) 

ε κία δηαθνξεηηθή απφ ηε λφξκα θπιεηηθή θαηάζηαζε (φπσο ε πίζηε ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

ζξεζθεία). Απέλαληη ζε φπνηνλ μεθεχγεη απφ ηα θαλνληζηηθά πξφηππα πξνζδίδεηαη κία 

αξλεηηθή αμηνιφγεζε ελψ ν δηπιφο ζηηγκαηηζκφο έγθεηηαη φηαλ έλα άηνκν κε κία πάγηα 

ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα κία αλαπεξία, επηβαξχλεηαη θαη κε κία 

επηπσκαηηθή ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα (Goffman, 1963, ζ.19, 66-69). Αληίζηνηρα, νη 

ζπκκεηέρνληεο εμηζηνξνχλ φηη βηψλνπλ θάηη αληίζηνηρν θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο κε ηελ ρξήζε νπζψλ. 

.: Γελ ηνπο αξέζεη ζηνπο Κσθνύο. Ννκίδνπλ πσο ζα ηνπο θνιιήζσ θάηη. 

Φνβνύληαη ηα λαξθσηηθά. Ννκίδνπλ όηη είκαη «ζαλ πξεδάθη». Απηνί δελ έρνπλ κάζεη λα θάλεη 

θάπνηνο άλζξσπνο πνπ είλαη θσθόο λαξθσηηθά. 

 

Σα άηνκα πεξηγξάθνπλ ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο εηζάγνληαο ζπλερψο ζην ιφγν 

ηνπο ηελ ηαπηφηεηα ηεο Κψθσζεο ζε απηφ ην βίσκα. χκθσλα κε ηνλ Goffman, ε 

αλαπεξία, ππνδειψλεη ηελ παξέθθιηζε απφ ηα θνηλσληθά θξηηήξηα πεξί αξηηκέιεηαο, φκσο, 

ηελ ίδηα ζηηγκή, ε θαηάρξεζε νπζηψλ λνεκαηνδνηείηαη ζπρλά απφ ηελ θνηλσλία σο 

αδπλακία ειέγρνπ ηνπ ζψκαηνο. Χο αληθαλφηεηα ησλ αηφκσλ λα πεηζαξρνχλ ζηα πάζε 

ηνπο θαη λα ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηε ινγηθή ηνπο (Goffman, 1963, ζ.38-39). Έηζη, ηα 

άηνκα πνπ αλαθέξνπλ φηη απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ηνπο βηψλνπλ ηε ζηηγκαηηζκέλε 

ηαπηφηεηα ηνπ/ηεο αλάπεξνπ/εο, ζηηγκαηίδνληαη επηπξφζζεηα σο «ηνμηθνεμαξηεκέλνη» κε 

ην πξφζρεκα φηη θάλνπλ θαθή ρξήζε ηνπ ζψκαηνο ηνπο θαη ε ζάξθα ηνπο αθνινπζεί ηελ 

«απαγνξεπκέλε» επηζπκία. Απηφ ζπκβάιιεη ζηελ αίζζεζε αηδνχο, πνπ είλαη εκθαλήο ζην 

ιφγν ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίνη ζπγθξίλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε ηνπο «πγηείο –κε 

ρξήζηεο». 

.:Ο αδειθόο κνπ έρεη γπλαίθα, είλαη παληξεκέλνο. Έρεη 4 παηδηά. όια θαιά, όια ηα 

έρεη. Δίλαη παληξεκέλνο, έρεη παηδηά. όια, γπλαίθα. Γνπιεύεη, είλαη θαζαξόο... Όια. Όια 

θαιά. (…) Ζ αδειθή κνπ ήηαλ ςειή, όκνξθε, θαιή. Ήηαλ θαζαξή. Γελ έθαλε λαξθσηηθά, 

πνηέ, ηίπνηα, θαζόινπ. Πεληαθάζαξε. (..)Δγώ είκαη λαξθνκαλήο. Δγώ είκαη ν κνλαδηθόο. 

(…) Αλ δελ ππήξρε ε ρξήζε, ζα έθαλα ρεηξαςίεο κε ηνλ θόζκν.. Δγώ ην θξαηάσ κπζηηθό, αλ 

βιέπσ θάπνην θσθό ζην δξόκν. (…) Γε ιέσ ζε θαλέλαλ όηη  θάλσ λαξθσηηθά. Σν θξαηάσ 

κέζα κνπ, κόλν γηα κέλα. Φνβάκαη, λα ην πσ, θνβάκαη ιίγν, δε ζέισ. 

 

Γηα ηνλ παξαπάλσ ζπκκεηέρνληα ην ζηίγκα ηεο ρξήζεο ηνλ απνκνλψλεη απφ 

πεξηβάιινληα ζηα νπνία ζπρλάδνπλ κε-ρξήζηεο/ηξηεο. Έλα απφ απηά αθνξά ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αδειθνχ ηνπ (έλα ρψξν δηαζθέδαζεο) θαζψο απφ ην ιφγν ηνπ 
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θαίλεηαη πσο νχηε εθεί αλήθεη. Οη πειάηεο ηνλ θνβνχληαη θαη ν αδειθφο ηνπ ηνπο 

πξνζηαηεχεη απφ έλαλ «επηθίλδπλν» ρξήζηε θαη ηνλ δηψρλεη απφ ην ρψξν. Σν βηψλεη σο 

θάηη αλακελφκελν θαη θπζηνινγηθφ, εζσηεξηθεχνληαο ηε θζαξκέλε ηαπηφηεηα. Ζ 

παξάιιειε Κψθσζε θαη ρξήζε θάλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ληψζνπλ κφλνη, απνθνκκέλνη 

απφ ην κέιινλ θαη ηελ ίδηα ηε δσή. Απηφ ζπκίδεη ηνλ ηξφπν πνπ ν Φνπθφ κειέηεζε ηηο 

θνηλσληθέο απνθιίζεηο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη ζρέζεηο εμνπζίαο ζρεηίδνληαλ καδί ηνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Φνπθφ, ε θνηλσλία εληζρχεη ηνλ έιεγρν θαη ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο ζπκπεξηθνξάο αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη θίλδπλνη ηεο δεκφζηαο πγείαο (Φνπθφ, 2010,ζ. 

67-68). 

 

.: Έρεη θαιή δνπιεηά ν αδειθόο κνπ, σξαίν καγαδί. Δγώ δελ πάσ πνηέ. Πνηέ, νύηε 

ιίγν. Καζόινπ. Με θνβόληαη....επεηδή θάλσ λαξθσηηθά. Ο αδειθόο κνπ ιέεη «θύγε, θύγε!! 

είζαη λαξθνκαλήο , θύγε!». Γελ πάσ πνηέ, πνηέ. Μνπ ιέεη ν αδειθόο κνπ «θάλεηο λαξθσηηθά, 

θύγε θύγε!». Φνβνύληαη 

Δ.: Πώο ληώζεηο γη’ απηό; 

Κ. :Δεε..Κάλσ λαξθσηηθά. 

 

Γηα ηνλ Κπξηάθν ην ζηίγκα πνπ έρεη εζσηεξηθεχζεη είλαη πνιιαπιφ θαζψο είλαη εθ 

γελεηήο Κσθφο, δε κηιά θακία γιψζζα θαιά, είλαη ρξφληνο ρξήζηεο εξσίλεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά, νδεχεη πξνο ηελ ηξίηε ειηθία (61 εηψλ). πρλά ζηελ αθήγεζή ηνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ειηθία ηνπ σο έλαο βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα δηαθφςεη ηε 

ρξήζε νπζηψλ απηνπξνζδηνξίδνληαο κάιηζηα ηνλ εαπηφ ηνπ σο «παππνχ». Τπάξρεη κία 

δηάρπζε αληηιήςεσλ γηα ην ζηίγκα ηεο Κψθσζεο εηδηθφηεξα ζηελ ηξίηε ειηθία. 

πγθεθξηκέλα, ν φξνο «ageism», πνπ ιέρζεθε απφ ηνλ Butler ην 1975, κηιά γηα κία 

ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία ζηεξενηχπσλ θαη δηαθξίζεσλ ζε θάπνηνλ επεηδή απιψο είλαη 

κεγαιχηεξνο ζε ειηθία. ηαλ απηή ε ήδε ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα ζπλδπάδεηαη θαη κε ηε 

ρξήζε νπζηψλ ζηελ ηξίηε ειηθία, ε θζαξκέλε ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ γίλεηαη αθφκα 

ηζρπξφηεξε (Wallhagen, 2009).  

Ζ ίδηα ε εκπεηξία ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε έλαξμε ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηνλ Μπάκπε θαη ηε Μαξγαξίηα σο κία ζηηγκή ξήμεο ζηε δσή 

ηνπο. Ζ δσή πξηλ θαη κεηά ηε ρξήζε δηαρσξίδεηαη ζπρλά θαη αθνινπζεί φιεο ηηο αιιαγέο 

πνπ ζπλφδεπζαλ ηε κεηά ρξήζελ  επνρή. Υξεζηκνπνηείηαη παξειζνληηθφο ρξφλνο γηα ηε 

πξν ρξήζεο επνρή κηιψληαο γηα πξνλφκηα θαη ηαπηφηεηεο πξνηηκψκελεο (φπσο απηή ηνπ 

πνδνζθαηξηζηή) πνπ ράζεθαλ κεηά ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο. Σα άηνκα ζπλέρηζαλ λα 
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ληψζνπλ κεηέσξα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο ηα πξνεγνχκελα πξφζσπα 

αλαθνξάο απνκαθξχλζεθαλ απφ θνληά ηνπο.  

 

.: Όινη κνπ ην ιέγαλε. Ήκνπλ κεγάινο πνδνζθαηξηζηήο. Πνιιέο νκάδεο κε ήζειαλ 

(…).  Σόνννηε. Μεηά ηα λαξθσηηθά δε κνπ έιεγαλ. Πξηλ ηα λαξθσηηθά, όηαλ ήκνπλ θαιά (…) 

Μνπ έιεγαλ νη αθνύνληεο «έια, έια  ζηελ νκάδα είζαη θαιόο πνδνζθαηξηζηήο, έια ζηελ 

νκάδα λα ζπκκεηέρεηο» (…) Μεηά κεγάισζα, πέξαζε ν θαηξόο, άξρηζα ηα λαξθσηηθά, 

ζηακάηεζα ην πνδόζθαηξν. 

 

Σα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε «ηέινο», γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ηέινο ηεο πξν 

ρξήζεο επνρήο, ελψ κεηά απφ απηφ ν ιφγνο ηνπο δηαθφπηεηαη. Γελ αθνινπζείηαη θάηη κεηά 

ηε ιέμε απηή, ζεκαηνδνηψληαο έηζη ην θιείζηκν ελφο θχθινπ δσήο. Γηα ηε ζπκκεηέρνπζα, 

ε ιέμε «ηέινο» αθνξά ζην ηέινο ηεο «πξν ρξήζεο» επνρήο θαη ην ηέινο ηεο επνρήο πξηλ ηε 

κεηξφηεηα. Ο ξφινο ηεο σο κεηέξα, θαη δε σο κεηέξα κε εκπεηξία ρξήζεο εξσίλεο, 

δηαξξεγλχνπλ ηελ αθήγεζε, ηα ζέισ ηεο, ηα φλεηξά ηεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θέξλνληαο 

ξηδηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηεο.  

 

.: Παιηά είρα παξέα.... ηώξα;! Σέινο. πίηη.  (…)Σώξα ηίπνηα. ην ζπίηη. 

Κξεκάζηεθα (...). ην βόιετ Μνπ άξεζε πάξα πνιύ.. ηώξα;;; απνθιείεηαη. Γέξαζα.(…)Παιηά 

νκάδα. Κάλακε αγώλεο. Σόννννηε.... ην ζρνιείν, ζηελ εθεβεία (..) Καη ζέαηξν Κσθώλ 

μεθίλεζα.. πήγαηλα από εδώ από εθεί. Ήζεια λα ζπλερίζσ ζέαηξν.  Μεηά ήπηα (λαξθσηηθά). 

Μεηά ηέινο. Όηαλ άξρηζα λα πίλσ, ε δσή πξνρώξεζε. Γελ μέξσ. Θέαηξν ζα πξνρσξνύζα 

πηζηεύσ (…) ηελ πάηεζα. Ήπηα εξσίλε. Σέινο. Σελ πάηεζα. Σέινο. 

 

Ζ ρξήζε βηψλεηαη επίζεο σο ππεχζπλε γηα κία βξψκηθε ηαπηφηεηα, γηα ηε 

κνλαμηά θαη ηελ απνκφλσζε. Πεξηγξάθνπλ κία θαηάζηαζε ζηελ νπνία εάλ ε ρξήζε 

απνπζηάδεη θαη ε δσή ηνπο ζα γίλεη απηνκάησο πην επράξηζηε ζε θνηλσληθφ επίπεδν. 

Δπίζεο, ε δηπιή ηαπηφηεηα ρξήζηε θαη θσθνχ αλαιακβάλεη ηελ επζχλε γηα ηελ έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο κε ηελ νηθνγέλεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

.: Νόκηδα (όηη ηζαθσλόκαζηαλ) επεηδή ήκνπλ αιθννιηθόο, λόκηδα όηη θηαίσ εγώ. 

Δπεηδή είκαη αιθννιηθόο θαη επεηδή δελ…. (αγγίδεη ην αθηί ηνπ) θαηαιαβαίλσ ηίπνηα. 
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χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε άξλεζε χπαξμεο ρξεζηψλ νπζηψλ κέζα ζηελ 

θνηλφηεηά Κσθψλ έθαλε αθφκα δπζθνιφηεξε ηε ζέζε ησλ Κσθψλ αηφκσλ πνπ έθαλαλ 

ρξήζε νπζηψλ, θαζψο, φληαο θνβηζκέλνη γηα ην ζηίγκα πνπ ζα δέρνληαλ απφ ηελ ίδηα ηε 

θνηλφηεηα, απνκνλψλνληαλ θαη ζπάληα αλαδεηνχζαλ ζεξαπεπηηθή βνήζεηα (Boros & 

Sanders, 1975). Έλαο ζπκκεηέρνληαο ζπγθεθξηκέλα έρεη απνθνπεί ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ 

απφ ηελ θνηλφηεηα Κσθψλ εδψ θαη 40 ρξφληα, απφ ηε ζηηγκή δειαδή πνπ άξρηζε ηε ρξήζε 

εξσίλεο. Σαπηφρξνλα, θξαηά κπζηηθή ηελ επαθή ηνπ κε ηηο νπζίεο, αηηηνινγψληαο ην σο 

κία πξνζπάζεηα λα ηνπο πξνζηαηεχζεη απφ ηελ «πξφθιεζε» ηνπ λα θάλνπλ θαη εθείλνη 

ρξήζε. Σν παξάιιειν βίσκα Κψθσζεο θαη ρξήζεο, θαίλεηαη λα απνηειεί κία επίπνλε 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν ζηηγκαηηζκφο θαη ε πεξηζσξηνπνίεζε είλαη εκθαλή ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ησλ Κσθψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά γεληθφηεξα ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ.  

  

.: Δίλαη δύζθνιν (λα είκαη Κσθόο θαη ρξήζηεο καδί) γηαηί γίλνκαη ξεδίιη. Βιέπσ 

όηη κνηάδσ .. ληώζσ άζρεκα (…)  Γηαηί αλ είλαη έλαο Κσθόο θαη άιινο αθνύνληαο θαη εγώ 

είκαη ράιηα (ππό ηελ επήξεηα), ληώζσ όηη κε θνηηάλε. Νηώζσ ξεδίιη. (…) Νηώζσ όηη κε 

βιέπεη ν θόζκνο θαη ιέεη «θνηηά ηνλ πξεδάθηα, πνπ είλαη Κσθόο». (…)  ην έλησζα όηη ην 

ιέλε. Καηάιαβεο; (γλέθσ θαηαθαηηθά) Έλησζα ζηελαρσξεκέλνο. Αιιά ηί λα θάλσ;; . 

Πξνρώξαγα (ζην δξόκν). Πξνρώξαγα κπξνζηά.. Απηό. 

 

Κάηη επίζεο εκθαλέο ζηελ αθήγεζε είλαη ην ηξηπιφ εζσηεξηθεπκέλν ζηίγκα πνπ 

βηψλεη ε κνλαδηθή γπλαίθα ζπκκεηέρνπζα, ε νπνία εθηφο απφ ηελ Κψθσζε αληηκεησπίδεη 

θαη ην παξάιιειν ζηίγκα ηεο κεηέξαο - ρξήζηξηαο νπζηψλ. Πξνζδηνξίδεη ηε ρξήζε 

εξσίλεο σο θάηη ληξνπηαζηηθφ γηα κηα κεηέξα θαη δε γηα κία εξγαδφκελε κεηέξα. 

Αλαθέξεη φηη ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο γηαγηάο (ηεο κεηέξα ηεο) ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, 

αλ εθείλε ζπλέρηδε ηε ρξήζε εξσίλεο, ην θξάηνο ζα ηεο έπαηξλε ηα παηδηά. Οη Κπξίαξρνη 

Λφγνη ηνπ ξφινπ «ηεο θαιήο κεηέξαο» επεξέαζαλ ηελ εκπεηξία ηεο κεηξφηεηαο ηεο 

Μαξγαξίηαο θαη αχμεζαλ ην αίζζεκα αηδνχο αθνχ ε ιέμε «ξεδίιη» επαλαιακβάλεηαη ζην 

ιφγν ηεο. Ο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλνο ξφινο ηεο κεηέξαο πξεζβεχεη  πσο «θαιή 

κεηέξα είλαη ε κε ρξήζηξηα νπζηψλ», ελψ νη γπλαίθεο νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ 

αλαθέξνπλ αηζζήκαηα ελνρήο θαη ληξνπήο ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε θαη ηελ 

επίδξαζε απηήο ζην κεηξηθφ ξφιν (Baker, 1999). Πνιιέο θνξέο, επίζεο, παξαηεξείηαη ε 

απφθξπςε ηεο αλαπεξίαο ησλ γπλαηθψλ απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ ηαπηφηεηα πνπ 

απέθξππηαλ νη ζπκκεηέρνληεο σο ζηηγκαηηζκέλε δελ ήηαλ εθείλε ηεο Κψθσζεο αιιά ηεο 

ρξήζηξηαο, φπσο ζηε πεξίπησζε ηεο Μαξγαξίηαο (Macleod & Cebula, 2009).  



72 
 

 

«Μαξγαξίηα: Γελ μέξνπλ ηίπνηα ζηε δνπιεηά. Αα......ζησπή, είλαη κπζηηθό. 

Νηξέπνκαη....είκαη κεγάιε.... έρσ δύν παηδηά.. Να κάζνπλ όηη έθαλα λαξθσηηθά παιηά; Γελ 

κπνξώ, ληξέπνκαη....ζηε δνπιεηά δε ζέισ. Νηξέπνκαη. Λέσ δηθαηνινγίεο όηη θάλσ εμεηάζεηο 

γηα λα έξζσ λα ρνξεγεζώ» 

 

Ζ Μαξγαξίηα, πξνζπαζεί κε θάζε θφζηνο λα αληαπνθξηζεί ζε απηφ πνπ νη 

Κπξίαξρνη Λφγνη απαηηνχλ. Να απεμαξηεζεί απφ ηελ νπζία θαη λα είλαη κία θαιή κεηέξα. 

πσο αλέθεξε ε θεκηλίζηξηα ζπγγξαθέαο  Adrienne Rich, ππάξρεη ε αληίιεςε φηη κία 

θαιή κεηέξα είλαη πάληα «καδί κε ην παηδί» θαη επζχλεηαη εμνινθιήξνπ γηα ηελ πγεία ηνπ, 

ηελ θαζαξηφηεηά ηνπ, ηελ επθπΐα ηνπ, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζην ζρνιείν θαη ηελ γεληθή 

εμέιημή ηνπ, αθφκα θαη αλ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηνλ παξαγθσληζκφ ησλ δηθψλ ηεο αλαγθψλ 

θαη επηζπκηψλ. Ζ Μαξγαξίηα, έρνληαο ζηελ ηζηνξία ηεο ζπλδπαζηηθά ην βίσκα ηεο ρξήζεο 

θαη ηεο Κψθσζεο, βηψλεη ηελ εκπεηξία ηεο κεηξφηεηαο πηεζηηθά θαζψο ηνπνζεηεί φιεο ηηο 

αλάγθεο ηεο ζε δεχηεξε κνίξα (Puechguirbal, 2010).Ο ξφινο ηεο εξγαδφκελεο ζσζηήο 

κεηέξαο θαη ε πξνζπάζεηα ηεο λα ηνλ εθπιεξψλεη «θαζψο πξέπεη», ηελ απνκαθξχλνπλ κελ 

απφ ηε ρξήζε αιιά παξάιιεια θαη απφ πξάγκαηα πνπ αγαπά, φπσο ην ζέαηξν, νη βφιηεο 

ηα ηαμίδηα, ηα ζπνξ, ην βφιετ. Ζ ληξνπηαζηηθή εκπεηξία κε ηε ρξήζε, φπσο ηελ 

εθιακβάλεη, ηελ θάλεη λα δξα επνπισηηθά θαη αληηζηαζκηζηηθά ζηελ κεηά ρξήζελ επνρή. 

Γηνξζψλεη ξφινπο πνπ είραλ πιεγεί απφ ηελ ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα ηεο ρξήζεο κε ην λα 

κελ θάλεη θαζφινπ πξάγκαηα πνπ ηελ επραξηζηνχλ σο «κεκπηά». Δπεηδή ην ζηίγκα έρεη 

εζσηεξηθεπζεί ζε δηπιφ θαη πνιιαπιφ επίπεδν, νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα 

ππαθνχζνπλ ζε λνξκαζεηηθέο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο δσήο, έθθξαζεο 

ζπλαηζζεκάησλ θαη επηζπκηψλ (White,2002). 

 

.: Αααα ζέαηξν; Σίπνηα. Γε κπνξώ λα πάσ. (…) Άκα δελ είρα παηδηά, ζα πήγαηλα 

ζέαηξν. Σώξα δελ κπνξώ. Δκέλα επίζεο κνπ αξέζνπλ ηα ζπνξ (…) Αιιά δελ κπνξώ. Πνηνο 

ζα πξνζέρεη ηα παηδηά; (…) Απνθιείεηαη! Παιηά, έπαηδα βόιετ..Κσθώλ. Παιηά. Σώξα 

άζηα(…) Μνπ αξέζνπλ ηα ηαμίδηα... ηώξα....πνιύ θαηξό δελ έρσ πάεη ηαμίδη...άζ’ ηα. Πξώηα 

είρα δεζκό. Μεηά έκεηλα έγθπνο. ηακάηεζα ηα ηαμίδηα.  

 

Οη γπλαίθεο νη νπνίεο θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ, έξρνληαη αληηκέησπεο κε επηπιένλ 

δπζθνιίεο εμαηηίαο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηάο ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη πεπνηζήζεηο γηα ην 

ξφιν ηεο γπλαίθαο, ε άπνςε φηη είλαη αλήζηθε ε ρξήζε νπζηψλ αιιά θαη νη ίδηεο νη 
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απαηηήζεηο θαη νη πξνζπάζεηεο ζην λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ξφινπο ηεο κεηέξαο θαη ηεο 

εξγαδφκελεο εληζρχνπλ ην θνηλσληθφ ζηίγκα, ηελ απνκφλσζε θαη ηα αηζζήκαηα αηδνχο. 

ηαλ απηέο νη γπλαίθεο φκσο, βηψλνπλ θαη κία ηαπηφηεηα πνπ είλαη ήδε ζηηγκαηηζκέλε 

(φπσο γηα παξάδεηγκα ε Κψθσζε) ηα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκα πην δχζθνια. Σν 

θνηλσληθφ ζηίγκα εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο, νη δπζθνιίεο έληαμεο ζηελ θνηλσλία ιφγσ ησλ 

εκπνδίσλ ηεο ίδηαο ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη νη πςειέο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ κίαο γπλαίθαο 

ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ είλαη επηβαξπληηθνί παξάγνληεο γηα ηε ρξήζε νπζηψλ ζε γπλαίθεο κε 

αλαπεξία (Li & Ford, 1998) 

Μεηά απφ έλα θνκβηθφ γεγνλφο δσήο αιιάδνπλ νη πξνζδνθίεο ησλ αηφκσλ γηα ην 

κέιινλ ηνπο θαη ζπρλά παξαηεξείηαη βηνγξαθηθή ξήμε ζηηο αθεγήζεηο ηνπο, νη νπνίεο είλαη 

δηαρσξηζκέλεο κε ηηο ιέμεηο  «πξηλ – κεηά», «ηφηε – ηψξα». Οη πνιπεπίπεδεο αιιαγέο  πνπ 

αθνινπζνχλ έλα ηξαπκαηηθφ/επίπνλν ζπκβάλ ζηνλ ηξφπν δσήο, ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζρέζεσλ κε ηνπο άιινπο αιιά θαη νη επηπηψζεηο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ησλ αηφκσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζκηθά δίθηπα, επεξεάδνπλ ηελ αθήγεζε ηεο δσήο ηνπο, φπσο ζπλέβε 

θαη κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηνπνζεηψληαο ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα σο ζηαζκνχο δσήο 

(Bury, 1982).  

 

.: Πνηνο ζα πξνζέρεη ηα παηδηά. Άζηα (…)Πην πνιύ εγώ ηα θξνληίδσ.. ηα 

πξνζηαηεύσ… Ο κπακπάο έηζη θαη έηζη. Δγώ πην πνιύ....Δθείλνο έρεη ζθακπαλεπάζκαηα ζηε 

δνπιεηά. Έρεη πξόβιεκα (…) Δγώ βνεζάσ πην πνιύ νηθνλνκηθά… εγώ, λαη.....(έθθξαζε 

δπζαξέζθεηαο) 

 

Ζ κεηάβαζε ζηε γνλετθφηεηα κπνξεί λα θέξεη κεηαηξνπέο ζηε ζηάζε δσήο θαη 

βηνγξαθηθή ξήμε ζηελ αθήγεζε, εηδηθφηεξα φηαλ πξφθεηηαη γηα ην κεηξηθφ ξφιν, αθνχ 

ζχκθσλα κε ηνπο Κπξίαξρνπο Λφγνπο έρεη δηαθνξεηηθή βαξχηεηα απφ ηνλ παηξηθφ γνληθφ 

ξφιν. Ζ κεηξφηεηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ν ξφινο ηεο θαιήο κεηέξαο, είλαη ζπλπθαζκέλε ζην 

δπηηθφ πνιηηηζκφ κε ηελ αλαγθαηφηεηα λα θαηέρνπλ εθείλεο εμνινθιήξνπ ηνλ θξνληηζηηθφ 

ξφιν ησλ παηδηψλ ηνπο. Δθηφο ηεο επζχλεο ησλ παηδηψλ, αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ην 

ζπίηη, ελψ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε θαη ηελ επζχλε γηα ηελ νηθνλνκηθή επκάξεηα φιεο 

ηεο νηθνγέλεηαο (Sevón, 2012).  

Καζψο νη άλδξεο θάπνηεο θνξέο δελ εκπιέθνληαη νπζηαζηηθά ζηε θξνληίδα ησλ 

παηδηψλ, νη κεηέξεο επσκίδνληαη δηπινχο ξφινπο θαηαλνψληαο ην σο θάηη θπζηνινγηθφ, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Μαξγαξίηαο. Οη γπλαίθεο ζπρλά βηψλνπλ κία ακθηζπκία, θαζψο 
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απφ ηελ κία πιεπξά απαηηείηαη ε θξνληίδα ησλ άιισλ θαη απφ ηελ άιιε ε θξνληίδα ησλ 

αλαγθψλ ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ Μαξγαξίηα αλαθέξεη ηε κεηάβαζε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή σο 

αίηην ηεο απνθνπήο ηεο απφ φια εθείλα πνπ ηελ επραξηζηνχζαλ, φπσο ν αζιεηηζκφο θαη ε 

ελαζρφιεζε κε ην ζέαηξν, ππνλνψληαο φηη ηα παξαπάλσ δελ αξκφδνπλ ζην ξφιν κίαο 

κεηέξαο. Απνηειεί κία πξφθιεζε ην λα αληηκεησπηζηεί ε θπξίαξρε πνιηηηζκηθή αθήγεζε 

ηεο εληαηηθήο κεηξφηεηαο. Οη γπλαίθεο βηψλνπλ σο έλδεημε απνηπρίαο (ην νπνίν ζεσξείηαη 

ηακπνχ, επνκέλσο πξνζπαζνχλ κέζσ ησλ αθεγήζεσλ λα εμαζθαιίζνπλ έλαλ θαιφ 

κεηξηθφ ξφιν) ηελ κε εμνινθιήξνπ αθνζίσζε ηεο δσήο ηνπο ζηα παηδηά ηνπο, παξά ην 

θφζηνο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηζπκίεο (Sevón, 2012). 

Ζ βηνγξαθηθή ξήμε είλαη αθφκα εληνλφηεξε φηαλ ε κεηξφηεηα ζπλνδεχεηαη θαη 

κε ην παξάιιειν βίσκα κίαο εκπεηξίαο φπσο ε ρξήζε εξσίλεο αιιά θαη ε Κψθσζε. Οη 

γπλαίθεο, φηαλ έξρνληαη αληηκέησπεο κε ην παξάιιειν βίσκα ησλ παξαπάλσ, ζπρλά 

αθεγνχληαη ηε δσή ηνπο δηαρσξηζκέλε ζε πξν θαη κεηά επνρή. Οη ζηξαηεγηθέο αληίζηαζήο 

ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ ηαπηνηήησλ ηνπο σο «θαιέο 

κεηέξεο», ελψ ηείλνπλ λα πξνβιεκαηίδνληαη αξθεηά κε ζηφρν λα κε δηαζπαζηεί ή 

επεξεαζηεί ε δσή ησλ παηδηψλ ηνπο απφ ην δηθφ ηνπο βίσκα (Wilson, 2007). 

 

.: Νηξνπή… Σίπνηα δε ζπκάηαη ην παηδί. Δπηπρώο. Σίπνηα. Ρεδίιη....Δπηπρώο... 

ζπκάηαη κόλν όηη πεγαίλακε βόιηεο. Απηό Θπκάηαη. Δδώ (ζηνλ ΟΚΑΝΑ) δε ζπκάηαη ηίπνηα. 

Δπηπρώο. 

 

Σν βίσκα ηνπ ηξηπινχ ζηίγκαηνο ηεο Κψθσζεο, ηεο ρξήζεο νπζηψλ θαη ηνπ 

ςπρηθά αζζελή είλαη εκθαλέο επίζεο ζηελ αθήγεζε θάπνησλ ζπκκεηερφλησλ. Ο Αιέμεο, 

έρεη λνζειεπζεί ζε ςπρηαηξηθή θιηληθή, ζηελ νπνία αλαγθάζηεθε λα αγνξάζεη αθνπζηηθά 

βαξεθνΐαο γηα λα επηθνηλσλεί κε ην πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο θαη λα κε ζηηγκαηηζηεί γηα 

αθφκα κία θνξά σο «πξνβιεκαηηθφο». χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ην 75% ησλ αηφκσλ 

κε Κψθσζε πνπ λνζειεχνληαη ζε θάπνηα ςπρηαηξηθή θιηληθή αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

ζηελ επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ (Tate, 2012). ηε κειέηε δχν δηαθνξεηηθψλ 

Ννξβεγηθψλ εξεπλψλ θάλεθε πσο ζπγθξηηηθά αλάκεζα ζε Κσθνχο (ην 2001) θαη ζε 

αθνχνληεο (ηελ πεξίνδν 1995 – 1997), νη Κσθνί/έο είραλ κεγαιχηεξα ζθνξ φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηάζιηςε θαη ηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Αληίζηνηρα, ζε έξεπλα ηνπ 2009 ζηελ 

Απζηξία θάλεθε φηη ην 13% ησλ Κσθψλ παηδηψλ ήηαλ αληηκέησπα κε θαηαζιηπηηθή 

ζπκπησκαηνινγία (Kvam θαη ζπλ., 2007. Fellinger θαη ζπλ., 2009). Ο ζπκκεηέρνληαο ζηε 
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ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δε δηεθδίθεζε θάπνηνλ δηεξκελέα θαηά ηε λνζειεία ηνπ αιιά 

πξνζαξκφζηεθε ζε απηφ πνπ ε λφξκα νξίδεη σο θαλνληθφ θαη ζέινληαο ζηελ θιηληθή λα 

έξζεη αληηκέησπνο κε κία δπζθνιία ιηγφηεξε θαη λα απνθχγεη ην δηπιφ ζηηγκαηηζκφ «θαη 

θσθνχ θαη ςπρηθά αζζελή».  

 

 

.: Πήγα ζην λνζνθνκείν, ζην ςπρηαηξείν θαη εθεί έκεηλα γηα ιίγεο εκέξεο, λα κε 

παξαθνινπζεί ν ηαηξόο. 

Δ.: Δθεί πώο επηθνηλσλνύζαηε; 

.: Μηινύζα θαλνληθά. Αγόξαζα αθνπζηηθό θαη άξρηζα λα κηιάσ θπζηνινγηθά (…) 

γηα λα έρσ επαθή κε ηνπο ηαηξνύο, κε ην πξνζσπηθό, κε ηηο λνζνθόκεο, απηά. 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Freidson (1970) ηα άηνκα κε κία ζεηηθά λνεκαηνδνηνχκελε 

ρξνηά ηεο αλαπεξίαο, φπσο απηή νξίδεηαη κέζα απφ ηνπο  θνηλσληθνχο θπξίαξρνπο ιφγνπο, 

δελ επζχλνληαη γηα ηελ βιάβε θαη ε κνλαδηθή ηνπο ππνρξέσζε είλαη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

ζεξαπεπηνχλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο Κψθσζεο). Σα άηνκα φκσο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απνθιίλνπζεο θαηαζηάζεηο ηεο πγείαο, φπσο κία ςπρηθή αζζέλεηα, αμηνινγνχληαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηελ θνηλσλία. Οη άλζξσπνη απηνί αλαιακβάλνπλ κέζσ ησλ θπξίαξρσλ 

αληηιήςεσλ ηεο θνηλσλίαο ηελ επζχλε ηεο απνθιίλνπζαο ηαπηφηεηάο ηνπο. Θεσξνχληαη 

ππαίηηνη θαη παξακέλνπλ κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζηηγκαηηζκέλνπ αθφκα θαη αλ 

«ζεξαπεπηνχλ» (γηα παξάδεηγκα έλαο άλζξσπνο πνπ έρεη ζεξαπεπηεί απφ κία ςπρηθή 

αζζέλεηα ζα παξακείλεη γηα ηελ θνηλσλία έλαο πξψελ ςπρηθά αζζελήο) (Ablon, 1981).Σν 

δηπιφ ζηίγκα θαη ηα γισζζηθά εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Κσθνί είλαη παξάγνληεο 

πνπ ζπληεινχλ (φπσο θαη ζηε πεξίπησζε ηνπ Αιέμε)φρη κφλν ζηελ πνηφηεηα ηεο ζεξαπείαο 

αιιά θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο αλαδήηεζεο ζεξαπεπηηθήο βνήζεηαο (Barnett θαη ζπλ., 

2011. Glickman, 2013).  

 

 

4.1.δ.ηηο δνκέο απεμάξηεζεο 

Αληίζηνηρε κνλαμηά θαη πεξηζσξηνπνίεζε βηψλνπλ ηα άηνκα θαη ζηηο δνκέο 

απεμάξηεζεο, κέζσ πξαθηηθψλ θαη πεπνηζήζεσλ πνπ εληζρχνπλ αηζζήκαηα ππνηέιεηαο. Ζ 
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πξψηε εκπεηξία ηεο γπλαίθαο ζπκκεηέρνπζαο απφ κία δνκή απεμάξηεζεο βηψζεθε σο 

ηξαπκαηηθή. Ήξζε αληηκέησπε κε αηζζήκαηα θφβνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

φςε κίαο Κσθήο ρξήζηξηαο θαη βίσζε ην ζηίγκα πνπ ηαπηίδεη ηε δπζθνιία ζηελ πξνθνξηθή 

γιψζζα κε ηελ ςπρηθή αζζέλεηα. πγθεθξηκέλα, ην πξνζσπηθφ «ηξφκαμε» κε εθείλε θαη 

απηή ε εκπεηξία, επηβεβαίσζε ηε θσλή ηεο εζσηεξηθεπκέλεο αλεπάξθεηαο κέζα ηεο, αθνχ 

ζηηο επφκελεο πξνζπάζεηέο ηεο ζπλνδεχνληαλ πάληα απφ αθνχνληεο ζπγγελείο. Οη 

Κσθνί/έο δέρνληαη δηαθξίζεηο ζπρλά ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο φζν θαη ζηα θέληξα 

απεμάξηεζεο (Whitehouse, Sherman&Kozlowski, 1991).Ζ έλλνηα «ableism» αθνξά ζηηο 

δηαθξίζεηο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο βάζεη ησλ ζσκαηηθψλ ηνπο 

ηθαλνηήησλ θαη βξίζθεηαη ξηδσκέλε ζηηο αληηιήςεηο ηεο Γπηηθήο θνηλσλίαο. Παξάιιεια, 

φκσο, θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο πεπνηζήζεηο αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο αξθεηψλ 

επαγγεικαηηψλ πγείαο, κε απνηέιεζκα λα απνδπλακψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν ηα άηνκα 

κε βιάβεο ηνπνζεηψληαο ηνπο ζε κία ζέζε «αδπλάκνπ», φπσο ε Μαξγαξίηα ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε (Waugh, 2016). ε αληίζεζε κε έξεπλεο ζηηο Ζ.Π.Α φπνπ ε 

πιεηνςεθία (64.9%) ησλ ζπκκεηερφλησλ κε πξνβιήκαηα αθνήο αλέθεξαλ φηη δελ έρνπλ 

βηψζεη εκπφδηα ή δηαθξίζεηο θαηά ηελ αλαδήηεζε ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο, ζηελ Διιάδα 

ηα πξάγκαηα δηαθέξνπλ. Ζ ζπκκεηέρνπζα πεξηγξάθεη σο επψδπλε θαη απνγνεηεπηηθή ηελ 

πξψηε ηεο επαθή κε κία δεκφζηα ππεξεζία πγείαο ζηελ νπνία απεπζχλζεθε κφλε ηεο γηα 

λα δεηήζεη βνήζεηα γηα ηε δηαθνπή ρξήζεο νπζηψλ (Pettis, 2014).  

.: Ο ηαηξόο κε βιέκκα εηξσλείαο κε θνηηνύζε κε απνξία. Μία θνξά πήγα κόλε κνπ 

ζην Ηππνθξάηεην. Δίπα κόλε κνπ «ζέισ λα θόςσ». Σνπο ην έγξαςα. Με θνηηνύζαλ 

παξάμελα(...) Δγώ έγηλα ξεδίιη, ληξάπεθα (...) Γε θαηαιάβαηλαλ ηελ επηθνηλσλία. Νόκηδαλ 

όηη εγώ είκαη ηξειή (…) Με θνηηνύζαλ παξάμελα. Νόκηδαλ όηη είκαη ηξειή. 

 

Λφγσ ησλ επηθνηλσληαθψλ εκπνδίσλ αλάκεζα ζε Κσθνχο θαη αθνχνληεο, νη 

θπξίαξρεο απφςεηο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 

ηνπνζεηνχζαλ ηνπο Κσθνχο ζηελ θαηεγνξία ησλ «ςπρηθά αζζελψλ» εμαηηίαο ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ επηθνηλσλίαο ηνπο, ελψ νη ιέμεηο Κσθφο θαη ραδφο ζπρλά ήηαλ 

ζπλπθαζκέλεο (Fjord, 1996). Ζ πξψηε εκπεηξία ηεο Μαξγαξίηαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

λνζνθνκείν επεξέαζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιήθζεθε ηελ ηθαλφηεηά ηεο σο 

εμππεξεηνχκελε ζηηο επφκελεο πξνζπάζεηεο απεμάξηεζεο.  
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.: Δγώ είκαη Κσθή. Πώο ζα πάσ ζε δνκή απεμάξηεζεο;  Τπάξρεη πξόβιεκα. Πώο 

ζα πάσ; Δγώ κόλε κνπ, πώο;;;  Πώο ζα πσ ;;; Πώο ζα κηιήζσ; Πώο ζα επηθνηλσλήζσ; 

Απνθιείεηαη, δελ κπνξώ. (…)  Δγώ έγηλα ξεδίιη, ληξέπνκαη. 

 

χκθσλα κε ηνλ Pettis (2014), ηα άηνκα κε Κψθσζε ζπρλά θαζπζηεξνχλ, ή δελ 

απεπζχλνληαη θαζφινπ  ζε κία ππεξεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα κελ εληζρπζεί ην ζηίγκα ηεο ήδε 

ζηηγκαηηζκέλεο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη επεηδή δελ ππήξραλ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπο. χκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελε 

έξεπλα, ε έιιεηςε δηεξκελέσλ ελίζρπε ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο κε ηηο δνκέο 

απεμάξηεζεο, ελψ απηή ε έιιεηςε θαίλεηαη λα είλαη έλα δηεζλέο εκπφδην ζηηο δνκέο πγείαο 

φηαλ απεπζχλνληαη ζε απηέο άηνκα κε Κψθσζε (McKee θαη ζπλ., 2011). 

 

.: Όρη δελ μέξεη λνεκαηηθή ν ηαηξόο. Γξάθνπκε. Σνπ γξάθσ! (…) Ζ πξνθνξηθή δε 

κνπ αξέζεη... κνπ κηιάλε  θαη δε θαηαιαβαίλσ ηί ιέλε κε ην ζηόκα (…) Δίλαη δύζθνιν....είλαη 

δύζθνιν...Γελ μέξνπλ λνεκαηηθή, δελ μέξνπλ (..) Μηιάλε κε ην ζηόκα. Γελ θαηαιαβαίλσ 

ηίπνηα... Απηή κέζα (δείρλεη ην γξαθείν ηεο ςπρνιόγνπ ηνπ), πξνζπαζεί κε ρεηξνλνκίεο, αιιά 

δελ μέξεη λνεκαηηθή (…) Δζύ μέξεηο λνεκαηηθή, απηή δελ μέξεη λνεκαηηθή. 

 

  

ε έξεπλα ηνπ Zazove θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1993) θάλεθε πσο ην 59% ησλ 

Κσθψλ αηφκσλ θαηαιάβαηλαλ θάπνηεο αιιά φρη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο απφ φζα έιεγε ν 

ηαηξφο. Ο γξαπηφο ιφγνο θαη ε ρεηιαλάγλσζε δελ ηνπο επέηξεπαλ λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο 

θαη έθεπγαλ κε κία αίζζεζε αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ην ηί είρε εηπσζεί ζηε ζπλάληεζή 

ηνπο. Αληίζηνηρα βηψλεηαη θαη απφ ηνλ Αιέμε. Σα εκπφδηα ζηελ πξφζβαζε θξνληίδαο ησλ 

αηφκσλ κε Κψθσζε φπσο είλαη ε κε παξνρή δηεξκελέσλ θαη ηα κε πξνζαξκνζκέλα ζηε 

λνεκαηηθή εξγαιεία ζπληεινχλ ζην λα βηψλνπλ κνλαρηθά θαη ζηηγκαηηζηηθά ηελ εκπεηξία 

ηεο απεμάξηεζεο (Tate, 2012). Οη ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ κε πξνβιήκαηα αθνήο 

εκθαλίδνληαη λα πεξηθέξνληαη ζπρλά απφ θνξέα ζε θνξέα, κε έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο ηελ 

απνπζία δηεξκελέσλ, κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε απνκφλσζή ηνπο, φπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο (Rendon, 1992. Whitehouse θαη ζπλ, 1991). 

 

: Παιηά δελ ππήξρε δηεξκελέαο. Καη δε κνπ άξεζε..ην απέθεπγα λα πεγαίλσ. 

Σώξα πνπ είζαη εζύ εδώ είλαη σξαία. Υαίξνκαη γη’ απηό ! (…)  Μηινύζαλ όινη γξήγνξα. Γελ 
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θαηαιάβαηλα… θαη ηνπο έιεγα όιν «λαη λαη», γηα λα ηειεηώλεη ε ηζηνξία, όρη γηα λα 

θαηαιάβσ.. Να ηειεηώλεη, λα θύγσ (…) δελ ηνπο είρα εκπηζηνζύλε.  

 

ια ηα παξαπάλσ, φπσο ην βίσκα ηεο απνκφλσζεο, ε αίζζεζε ηνπ κεηέσξνπ θαη 

ην εζσηεξηθεπκέλν ζηίγκα ησλ αηφκσλ, ζρεηίδνληαη κε ηνπο Λφγνπο. Ο ζηφρνο ησλ 

Λφγσλ, είλαη λα εμαιεηθζεί ην αζζελέο ζψκα, λα δηαρσξηζηεί ην θαλνληθφ απφ ην κε 

θπζηνινγηθφ ψζηε λα εμπςσζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ην πξψην θαη λα εμνκαιπλζεί ν 

«Άιινο», ν/ε Κσθφο/ή πνπ θάλεη ρξήζε νπζηψλ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε (Bauman, 

2008). ιεο απηέο νη ηαθηηθέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, φπσο ε ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ζηε 

παηδηθή ειηθία, ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο, ε πξνθνξηθή εθπαίδεπζε, ε ινγνζεξαπεία, ν 

δησγκφο ησλ αηφκσλ απφ κέξε πνπ κπνξεί λα «θνιιήζνπλ» ηνπο ζακψλεο, ε κε παξνρή 

δηεξκελέσλ ζηνπο θνξείο απεμάξηεζεο επηδεηλψλνπλ θαη δηαησλίδνπλ ηελ ππνηαγή ησλ 

αηφκσλ κε Κψθσζε ζηηο κνξθέο θαηαπίεζεο. Δδψ εκθαλίδνληαη θαηλφκελα ζαλ απηά πνπ 

πεξηγξάθεη ν Φνπθφ, σο «θαλνληθνπνίεζε δηα ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ εμνπζίαο», 

θέξνληαο σο έλα απφ ηα παξαδείγκαηα ηε ιέπξα θαη ηελ παλνχθια θαηά ην Μεζαίσλα θαη 

ηνλ 18
ν
 αηψλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην Μεζαίσλα, ε εμνπζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο 

(normalization), έδησρλε απφ ηηο πφιεηο ηνπο ιεπξνχο, θάλνληάο ηνπο επηζαλάηηεο ηειεηέο 

θαη ζεσξψληαο ηνπο λεθξνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα άηνκα κε παλνχθια 

πξνσζνχληαλ κία «θνηλσληθή θαξαληίλα», κία αζθπθηηθή επηηήξεζε, κε ην πξφζρεκα φηη 

απηφ απνηειεί κία ζεηηθή γηα ην ζπιινγηθφ θνηλσληθφ ζπκθέξνλ ηερληθή παξέκβαζε 

(Φνπθφ, 1975, ζ.184). ηελ πξνζπάζεηα λα γίλεη έλαο παξαιιειηζκφο κε ηελ Κψθσζε θαη 

ηε ρξήζε, νη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη αληηκέησπνη θαη κε ηηο δχν παξαπάλσ κνξθέο 

εμνπζίαο. Καηά ηελ πξν ρξήζεο επνρή, νη ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ Κψθσζε 

(σο άιιε ιέπξα) νδεγνχζαλ ηα άηνκα ζηελ απνκφλσζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, εθεί πνπ πιένλ ηα άηνκα ήηαλ δηπιά ζηηγκαηηζκέλα σο ρξήζηεο/ηξηεο θαη 

Κσθνί/έο, ε κνξθή ηεο εμνπζίαο επηρείξεζε φρη απιψο λα ζηηγκαηίζεη, αιιά λα ειέγμεη θαη 

λα παξέκβεη κε ζηφρν λα θαλνληθνπνηήζεη ηνπο αλζξψπνπο απφ ηε «κνιπζκαηηθή» γηα ηελ 

θνηλσλία ρξήζε (σο ζχγρξνλε παλνχθια). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, «όπνπ ππάξρεη θαηαπίεζε, ππάξρεη θαη αληίζηαζε» 

(Foucault, 2000, ζ.304). Δλψ, ινηπφλ, νη ζπκκεηέρνληεο δνπλ κέζα ζε θαηαπηεζηηθά 

πιαίζηα εζσηεξηθεχνληαο ηακπέιεο πνπ ηνπο ζέινπλ ππνηειείο, ηελ ίδηα ζηηγκή ππάξρνπλ 

θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο πνπ ηα άηνκα αλαθέξνπλ φηη επαλαζηαηνχλ κε έλαλ ηξφπν ζε φιεο 
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απηέο ηηο κνξθέο πεξηζσξηνπνίεζεο. Έλαο ηξφπνο επαλάζηαζεο είλαη ε επαλαζχλδεζε κε 

αμίεο πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο ίδηνπο, φπσο εθείλεο ηεο ραξάο θαη ηεο ειεπζεξίαο.  

4.1.ε. Ζ επαλαζύλδεζε κε αμίεο σο απάληεζε ζην παξάιιειν βίσκα πνιιαπιώλ 

ζηηγκαηηζκέλσλ ηαπηνηήησλ 

ε θάπνηα ζεκεία ηεο αθήγεζεο θαίλεηαη φηη ηα άηνκα επαλαζπλδένληαη κε ηηο 

δηθέο ηνπο αμίεο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αληηδξνχλ ζηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ηελ 

Κψθσζε, ηε ρξήζε θαη ηηο άιιεο ηαπηφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Οη άλζξσπνη 

ζρεκαηίδνπλ ζρέζεηο θαη πξαθηηθέο, πνπ ν Φνπθφ νλφκαζε «απηόλνκε εζηθή ηεο δσήο», νη 

νπνίεο έρνπλ λφεκα γηα εθείλνπο, αλαπηχζζνληαο αιήζεηεο δηθέο ηνπο θαη φρη 

θαζνδεγνχκελεο απφ θνηλσληθά πιαζκέλνπο εζηθνχο θαλφλεο. Σα άηνκα φπσο ν Μπάκπεο 

πεξηγξάθνπλ ηξφπνπο δσήο θαη εθθξάδνπλ ζθέςεηο νη νπνίεο δελ αλαπαξάγνπλ ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηελ «Αιήζεηα» πνπ ν ζχγρξνλνο πνιηηηζκφο πξεζβεχεη (White, 2002). 

 

.: Με ηνλ παηξηό κνπ ηζαθσλόκαζηαλ κε ζέκα ηα ζθνπιαξίθηα (δείρλεη ην 

πξόζσπν ηνπ πνπ έρεη πνιιά ζθνπιαξίθηα). Δίλαη κεγάινο.. εκέλα όκσο κνπ αξέζνπλ. Άκα 

αξγόηεξα ζέισ λα ηα βγάισ, ζα ηα βγάισ. Ο  θαζέλαο, έρεη δηθαίσκα ειεύζεξα, λα θάλεη 

ό,ηη ηνπ αξέζεη. Διεπζεξία! Απηό κνπ αξέζεη, ε ειεπζεξία. 

 

Ο Αιέμεο, αλαθέξεη φηη ζηελ ειηθία ησλ 50 εηψλ ζπλάπηεη ηελ πξψηε ηνπ ζρέζε 

κε κία Κσθή γπλαίθα θαη έθηνηε δελ έρεη μαλα ζρεηηζζεί ζπληξνθηθά κε αθνχνπζεο. Μέζα 

απφ δηάθνξεο «άβνιεο» θαηαζηάζεηο (φπσο ε θησρή επηθνηλσλία κε ηηο πξψελ 

ζπληξφθνπο), επηιέγεη λα βηψζεη κία λέα «βνιηθή» ζπλζήθε, φπνπ νη ζπζίεο ζην βσκφ ηεο 

θαλνληθφηεηαο κεηψλνληαη θαη επαλαζπλδέεηαη κε ηελ αμία ηεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο.  

 

.:Ζ πξώηε κνπ ζρέζε κε Κσθή γπλαίθα ήηαλ ην 2013 (…) έκαζα θαιά λνεκαηηθή 

από εθείλε(..) κνπ άξεζε ε επηθνηλσλία. Ζ λνεκαηηθή καδί ηεο ήηαλ σξαία (…) Μεηά 

εξσηεύηεθα κηα άιιε θνπέια κε ηελ νπνία είκαζηε καδί κέρξη ηώξα. (…)θαη ηώξα απηή είλαη 

Κσθή (…) Νηώζσ επηπρηζκέλνο. 

 

Δπίζεο, ε Μαξγαξίηα δειψλεη θάηη ην νπνίν ελαληηψλεηαη ζηνπο Κπξίαξρνπο 

Λφγνπο ζρεηηθά κε ην ξφιν κίαο γπλαίθαο θαη ηε ζεκαζία ηνπ γάκνπ σο κέζν 

νινθιήξσζεο. Σνικά λα δηαθνξνπνηεζεί κέζα ζηε ζπλέληεπμε θαη λα εθθξάζεη ηελ αμία 

ηεο ειεπζεξίαο ε νπνία δηαζθαιίδεηαη κε ην λα κελ πξνβεί ζε γάκν κε ην ζχληξνθφ ηεο. 
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Σελ ίδηα ζηηγκή, ελψ νη θπξίαξρεο πεπνηζήζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη επηζπκία θαη βηνινγηθφο 

ξφινο θάζε γπλαίθαο είλαη αδηακθηζβήηεηα ε αλαπαξαγσγή, ε Μαξγαξίηα αληηδξά (Baker, 

1999). Οπιηζκέλε κε ζάξξνο, «πςψλεη αλάζηεκα» ζηνλ Κπξίαξρν Λφγν γηα ηνπο 

έκθπινπο ξφινπο, αλαθέξνληαο φηη εθείλε δελ επηζπκνχζε λα θάλεη παηδηά. Έηζη, 

επαλαζπλδέεηαη κε ηηο πξνζσπηθέο ηεο αμίεο θαη ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηεο ζε έλα ξφιν 

εθηφο λφξκαο, ξηζθάξνληαο λα ζηηγκαηηζηεί γηα αθφκα κία θνξά.  

 

.: Δγώ δελ είκαη παληξεκέλε. Δγώ είκαη ειεύζεξε. Αιιά είκαζηε καδί κε ηνλ άλδξα 

κνπ. Παληξεκέλε δελ είκαη. Έρσ δύν παηδηά (…) Δθείλνο κε εξσηεύηεθε ακέζσο. Δγώ;;; 

(έθθξαζε εηξσλείαο) όρη. Δγώ ήζεια κόλν ζρέζε. Μόλν ζρέζε. Από ιάζνο έκεηλα έγθπνο.... 

ιάζνο ήηαλ ην πξώην παηδί.. δε ζπκάκαη πώο... ήκνπλα κεζπζκέλε.... δε ζπκάκαη. Από ιάζνο. 

 

Ζ πξνηξνπή ησλ γνληψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ηνπνζεηήζνπλ ζηα παηδηά ηνπο 

θνριηαθά εκθπηεχκαηα ζπλδέεηαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηελ ηαχηηζε ηεο Κψθσζεο κε 

αλαπεξία θαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αθνπν-θαλνληθφηεηαο σο χςηζηεο αμίαο (Crouch, 

1997). κσο ν Μπάκπεο, ηνπνζεηείηαη απέλαληη ζε απηφ θαη ζπλζέηεη κία ελαιιαθηηθή 

αθήγεζε ζηελ νπνία θξίλεη ν ίδηνο αλ ε αλαπεξία είλαη κεκπηή ή φρη. Ζ αμία ηεο 

ειεπζεξίαο, είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο αθνήο θαη ε άξλεζε ηνπ θνριηαθνχ 

εκθπηεχκαηνο απνηειεί κία εμαίξεζε ζηελ άπνςε πσο λφξκα είλαη ε βαζηθή πεγή 

νινθιήξσζεο.  

 

.: Κνριηαθό;; καθξηά.  Δγώ δελ ην δέρνκαη. Ζ κακά κνπ είπε «ζέιεηο;» λα 

απνθαζίζσ εγώ. Λέσ όρη δε ην ζέισ (..) ζέισ ηα αθηηά κνπ ειεύζεξα!!! Σν έρσ δεη απηό ην 

πξάγκα ζε άιιν άλζξσπν έρσ δεη θαη ηί επίπησζε θέξλεη (…) απαπα, εγώ δε κπνξώ 

θαζόινπ (...) ζέισ ειεύζεξα ηα αθηηά κνπ ειεύζεξα (…) Θα κεγαιώζσ θαη ζα πεζάλσ όπσο 

είκαη. Όπσο γελλήζεθα. 

 

Ζ Μαξγαξίηα αλαθέξεη φηη κηιάλε «θπζηθά» λνεκαηηθή ζην ζπίηη ηεο κε ην παηδί 

ηεο πνπ είλαη θσθφ, σο θάηη θπζηνινγηθφ. Ίζσο ε ζπγθεθξηκέλε πξάμε αληίζηαζεο 

ζπλδέεηαη κε ην φηη ν κεγάινο αδειθφο ηεο είλαη βαξήθννο, γεγνλφο πνπ έθαλε ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο Κψθσζεο λα κνηάδεη ιηγφηεξν άγλσζηε ζηνπο γνλείο ηεο. Ίζσο ζπλεηέιεζε 

ην γεγνλφο φηη ζπκκεηείρε ζην ζέαηξν Κσθψλ αιιά θαη ζε αζιεηηθνχο ζπιιφγνπο βφιετ 

Κσθψλ. ηε βηβιηνγξαθία έρεη αλαθεξζεί πσο φηαλ ηα άηνκα κε Κψθσζε ζπλδηαιέγνληαη 
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κε άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζηε θνπιηνχξα ησλ Κσθψλ, φπσο ε ζπκκεηέρνπζα, είλαη 

επθνιφηεξν λα ππεξαζπίζνπλ ηε γιψζζα ηνπο (Powell-Williams, 2018). 

 

Σέινο, ν Αιέμεο δηεθδίθεζε ηελ επηθνηλσλία ζηε λνεκαηηθή φζν ήηαλ καζεηήο, 

αθφκα θαη αλ απηφ είρε θπξψζεηο (ζσκαηηθή βία απφ ηνπο δαζθάινπο). Σν θάζε παηδί είρε 

ηνλ θνξκφ ηνπ θαη πίζσ απφ εθεί επηθνηλσλνχζαλ κε ηνλ ηξφπν πνπ είρε αμία γηα εθείλνπο. 

Ζ ειεπζεξία ζηελ έθθξαζε ήηαλ ηζρπξφηεξε γηα ηνλ Αιέμε ππφ ην θφβν ηεο ελδερφκελεο 

ηηκσξίαο.  

 

.: Κξπθά, κε ηνπο ζπκκαζεηέο (λνεκαηίδακε).. Πίζσ από ηελ πιάηε ησλ 

θαζεγεηώλ (…)Δίρε κεγάιε απιή κε δέληξα, κε πεύθα. Ο θαζέλαο ήηαλ ζηνλ θνξκό ηνπ από 

πίζσ. Πίζσ από ηελ πόξηα θαη ν θαζέλαο ζε άιιν θνξκό, λα κε θαίλεηαη, θάλακε 

λνεκαηηθή. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα άηνκα, επαλαζπγγξάθνπλ  ηαπηφηεηεο νη νπνίεο 

ελαληηψλνληαη ζηελ πεπνίζεζε φηη ε αλππαθνή ζε θάπνην Λφγν είλαη έλδεημε 

«πξνζσπηθήο απνηπρίαο» (White,2002). ηε ζπλέρεηα ησλ αθεγήζεσλ ησλ αηφκσλ 

παξαηεξείηαη ε αλεχξεζε δηακεζνιαβεηψλ σο έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηξφπνπο 

επηβίσζεο θαη έλσζήο ηνπο κε ην ππφινηπν πεξηβάιινλ. Οη δηακεζνιαβεηέο, άςπρνη, 

έκςπρνη θαη Θετθνί, είλαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πιαίζην ηεο 

απεμάξηεζεο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο κεηαμχ άιισλ. Απνηεινχλ ζεκαληηθά 

ζεκεία επαθήο κε ηνλ θφζκν ησλ αθνπφλησλ αιιά θαη κε ην βίσκα ηεο «θαλνληθφηεηαο». 

 

4.2. Γηακεζνιαβεηέο. Γεθπξώλνληαο ην ράζκα 

Οη δηακεζνιαβεηέο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ιφγνο είλαη νπζηαζηηθά νη γέθπξεο 

πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα λα πεξάζνπλ απφ ηηο «άβνιεο» ζηηο ιίγν πεξηζζφηεξν «βνιηθέο» 

ζπλζήθεο. Πνπ δηακεζνιαβνχλ ηφζν ζηνλ θφζκν ησλ αθνπφλησλ φζν θαη ζηηο λφξκεο σο 

πεγή θνηλσληθήο νινθιήξσζεο. Ζ κεηέξα, ην ραζίο, έλαο μάδειθνο, ν αζιεηηζκφο, ν 

αθνχνληαο ζχληξνθνο, ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο, ν Θεφο, ηα δψα, νη δηεξκελείο αιιά θαη ε 

ίδηα ε εξεπλήηξηα απνηεινχλ ηε γέθπξα κε ηελ θαηαλφεζε ησλ άιισλ αιιά θαη απφ ηνπο 

άιινπο, κε ηε γαιήλε πνπ πηζαλά ππφζρεηαη ε θαλνληθφηεηα, ζε έλαλ θφζκν πνπ αμηαθά 

ηελ ηνπνζεηεί ζε πςειφ βάζξν. Οη ζπκκεηέρνληεο, κέζσ ησλ δηακεζνιαβεηψλ, 
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ηζνξξνπνχλ αλάκεζα ζηηο πνιιαπιέο εχζξαπζηεο ηαπηφηεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Δλψ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηε δηακεζνιάβεζε θαη ην 

ζηίγκα, πξνζεγγίδνπλ ην θαηλφκελν απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

έξεπλα ηνπ Wendi θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2016), ε ρξήζε αιθνφι θαη ηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα, δηακεζνιαβνχλ ζηε ζρέζε αλάκεζα ζην ζηίγκα θαη ηηο ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο. Δδψ θάηη αξλεηηθφ δηακεζνιαβεί ζε θάηη άιιν επίζεο αξλεηηθφ, ηνπνζεηψληαο ηα 

άηνκα σο παζεηηθνχο απνδέθηεο ηνπ ζηίγκαηνο. Δζηηάδνληαο, φκσο, ζηελ ελδπλακσκέλε 

πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαίλεηαη φηη νη δηακεζνιαβεηέο βξίζθνληαη θνληά ηνπο απφ 

ηε γέλλεζε έσο ζήκεξα, σο εξγαιεία- γέθπξεο ζε κία δσή κε ιηγφηεξε πεξηζσξηνπνίεζε. 

 

4.2.α. Γηακεζνιαβεηέο ζηελ απεμάξηεζε 

Μία απφ ηηο βαζηθέο ζρέζεηο δηακεζνιάβεζεο παξαηεξείηαη ζηελ εκπεηξία ηεο 

απεμάξηεζεο. Θετθέο θαη αλζξψπηλεο θηγνχξεο βξίζθνληαη θνληά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο σο 

ζηεξίγκαηα, σο θέξνληεο κία παξαπάλσ εμνπζία, ηελ εμνπζία ηεο γιψζζαο θαη ησλ ζετθψλ 

δπλάκεσλ (φζνλ αθνξά ζην Θεφ). Ο εθάζηνηε ζπγγελήο, είλαη εθείλνο πνπ κεζνιάβεζε γηα 

λα αλαδεηήζνπλ ηα θέληξα απεμάξηεζεο, φρη επεηδή ηα άηνκα δε κηινχλ ηελ πξνθνξηθή 

γιψζζα, αιιά επεηδή ην ζχζηεκα πγείαο δελ έρεη πξνζαξκφζεη ηα εξγαιεία ηνπ ζηηο 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ, απνθφβνληαο έηζη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ άηνκα κε Κψθσζε. Οη 

γνλείο θαη ζπγθεθξηκέλα ε κεηέξα, θαίλεηαη θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πσο ζπρλά 

δηακεζνιαβεί κε ην πξφζρεκα φηη νη Κσθνί/έο δελ θαηαλννχλ ηηο εξσηήζεηο αιιά θαη ηε 

δηαδηθαζία ησλ ζπλεδξηψλ κε ςπρνιφγνπο ζηα θέληξα απεμάξηεζεο (Rendon, 1992).  

 

.:Ζ κακά ζπλελλνήζεθε κε ην ζηόκα ζηνλ ΟΚΑΝΑ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Ήξζε 

θαη εδώ θαη ζπλελλνήζεθαλ, κηιήζαλε. 

 

Αθφκα θαη ε εξεπλήηξηα δηακεζνιαβεί κε ηε δηπιή εμνπζία ηεο αθνήο θαη ηεο 

γλψζεο ηεο Δ.Γ.Ν. ζηελ επαθή κε ην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο. Ζ εξεπλήηξηα βξίζθεηαη σο 

έλαο ρξήζηκνο δηακεζνιαβεηήο ζηελ επαθή κε ηνπο ςπρνιφγνπο θαη ηνπο ςπρηάηξνπο ηεο 

δνκήο. Άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζηηο δνκέο γηα πνιιά ρξφληα αλαδεηνχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν 

γηα λα κνηξαζηνχλ πιεξνθνξίεο πνιχ πξνζσπηθέο κέζα ζηηο ζπλεδξίεο, αθφκα θαη κε 

θάπνηα πνπ έρνπλ δεη κφλν κία - δχν θνξέο ζηε δσή ηνπο.  
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.: Δζύ κηιάο λνεκαηηθή γηα ηνπο Κσθνύο, λα έξζεηο λα δνπιέςεηο εδώ. Να 

επηθνηλσλείο, λα ζπλελλννύκαζηε νη Κσθνί. Να παο πίζσ από ην γξαθείν λα θάηζεηο! Οη 

αθνύνληεο, κηιάλε κε ην ζηόκα εδώ κέζα, δελ θαηαιαβαίλσ ηίπνηα. 

 

Γηα ηε γπλαίθα ζπκκεηέρνπζα ν αθνχνληαο άλδξαο ηεο αξρηθά θαη θαηά δεχηεξνλ 

ν μάδειθφο ηεο απνηέιεζαλ ηηο γέθπξεο ζηελ αλαδήηεζε αιιά θαη ηελ παξακνλή ηεο ζηνλ 

ΟΚΑΝΑ.  

.: Ο άλδξαο κνπ ήξζε θαη κίιεζε. Άιινο;;; Καλέλαο άιινο,  ηίπνηα. 

 

Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ηεο παξνρήο δηεξκελέσλ, ηα άηνκα κε Κψθσζε ζε 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο ζπλνδεχνληαη απφ ζπγγεληθά πξφζσπα ή εζεινληέο 

κε ζθνπφ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ. Απηή ε θησρή πνηνηηθά 

ζεξαπεία είρε σο απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη ζπρλά παξαβηάζεηο ηνπ απνξξήηνπ θαη λα 

θινλίδεηαη ε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ εμππεξεηνχκελσλ (Whitehouse θαη ζπλ., 1991. Wilson 

θαη ζπλ., 2015). Αληίζηνηρα, ε Μαξγαξίηα αλαθέξεη πσο, παξφηη ν άλδξαο ηεο βξηζθφηαλ 

σο δηακεζνιαβεηήο ζηε δνκή απεμάξηεζεο, εληνχηνηο εθείλε ζπλέρηδε λα αηζζάλεηαη 

απνθνκκέλε απφ ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία.  

 

.: Έξρεηαη ν άλδξαο κνπ θαη κηιάλε κεηαμύ ηνπο κε ην πξνζσπηθό...Μπνξεί λα κνπ 

πεη όηη κηιάλε γηα άιιν ζέκα. Μπνξεί λα κνπ ην κεηαθέξεη αιιηώο ν άλδξαο κνπ. (...) απηνί 

κηιάλε κεηαμύ ηνπο κε ην ζηόκα, πξνθνξηθά (…)Γελ έρσ εκπηζηνζύλε. 

 

4.2.β. Γηακεζνιαβεηέο ζηε ζηέγαζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εξγαζία 

 

Δθηφο απφ ηνπο δηακεζνιαβεηέο ζηελ απεμάξηεζε, ηα άηνκα κηινχλ γηα ηελ 

αλάγθε δηακεζνιαβεηψλ ζε πνιινχο αθφκα ηνκείο ηεο δσή ηνπο. Ζ κεηέξα, είλαη θνκβηθφ 

πξφζσπν γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη αλαθέξνπλ πσο ρξεηάδνληαη ζηεξίγκαηα γηα 

ηελ εξγαζία, ηε ζηέγαζε, ην ξφιν ηεο κεηξφηεηαο, ηελ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε θαη 

ηελ πγεία, ηα νπνία ηα βξίζθνπλ κέζα απφ εθείλε.  

 

.: Γηα ην πόδη έηξεμε κόλν ε κακά κνπ (..) Με ζηήξημε .. ηελ αγαπώ πάξα πνιύ. Θα 

έδηλα θαη ηε δσή κνπ γηα ηε κακά κνπ. 
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Οη άλζξσπνη κάρνληαη ζηα εκπφδηα πνπ ε θνηλσλία ηνπνζεηεί ζε δηάθνξεο πηπρέο 

ηεο δσήο ηνπο δεηψληαο βνήζεηα απφ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο. Ζ κεηέξα, ε νπνία είλαη 

ην πξφζσπν αλαθνξάο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, δε κηιά ηε λνεκαηηθή 

γιψζζα, φκσο ζηεξίδεη θάζε ηνπο βήκα. Απφ ηε κία πιεπξά δηακεζνιαβεί ζηελ 

θαλνληθφηεηα, απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, έηζη δηαησλίδεηαη ε αληίιεςε φηη νη άλζξσπνη 

απηνί είλαη αλίθαλνη λα αληεπεμέιζνπλ κφλνη ζηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο. Ζ κεηέξα, 

επίζεο, έρεη ελεξγφ ξφιν ζην ρψξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ, ζε κία αθήγεζε πνπ ην ζηίγκα 

εζσηεξηθεχεηαη σο αλεπάξθεηα θαη φρη σο απνπζία κέξηκλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο. Αλ δελ ήηαλ ε κεηέξα ηεο, ε 

κνλαδηθή ζπλεληεπμηαδφκελε πνπ εξγάδεηαη αλαθέξεη πσο δε ζα δνχιεπε «εμαηηίαο ηεο 

Κψθσζεο». Υσξίο εθείλε έλησζε αβνήζεηε ηφζν ζηελ εχξεζε εξγαζίαο φζν θαη ζηελ 

αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηεο. Ζ θζαξκέλε ηαπηφηεηά ηεο σο Κσθή πνπ δελ κπνξεί κφλε ηεο 

λα ζπνπδάζεη ή λα βξεη δνπιεηά ηζνξξνπείηαη, επνκέλσο, κε γέθπξα ηε κεηέξα πνπ πηέδεη 

θαη δηεθδηθεί ηα δηθαηψκαηα ηεο θφξεο ηεο.   

 

.: Πξνζπαζνύζα λα παξαθνινπζώ ην κάζεκα.  Ζ κακά ήηαλ καδί, δίπια κνπ. 

Κνηηνύζα ζην ακθηζέαηξν από δσ θαη από εθεί. Έθπγα. Γελ κπνξώ, δελ κπνξώ (…) 24 

ρξνλώλ κε πξνζέιαβαλ ζηε δνπιεηά. Ζ κακά κνπ πάιεςε πάξα πνιύ, ιόγσ ηνπ όηη εγώ 

ήκνπλ Κσθή. Πνηνο ζα κε θνηηάμεη; (..) κόλν ε κακά …Σεο βγάδσ ην θαπέιν... Σώξα έρεη 

γεξάκαηα. Σέινο. 

 

Ζ ιέμε ηέινο, είλαη άμηα ιφγνπ. Σί ζπκβαίλεη φηαλ ν δηακεζνιαβεηήο γεξλάεη θαη 

ηειηθά πεζαίλεη; εκαηνδνηεί ην ηέινο ζηα πξνλφκηα θαη ηε ζηήξημε; Πψο βηψλεηαη ε δσή 

ρσξίο απηή ηε δηακεζνιάβεζε; Άξαγε ν ξφινο ηεο αληηθαζίζηαηαη απφ λένπο 

κεζνιαβεηέο;  

 

4.2.γ.Οη ζπληξνθηθέο ζρέζεηο σο δηακεζνιαβεηέο 

 

χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε πιεηνλφηεηα ησλ γάκσλ ησλ Κσθψλ 

αηφκσλ (πεξίπνπ ην 86-90%) είλαη ελδνγακηθνί, εηδηθφηεξα ζηα άηνκα πνπ έραζαλ ζε 

κηθξή ειηθία ηελ αθνή ηνπο (Reagan, 1995). Ζ παξαπάλσ πξαθηηθή, πνπ είλαη κία έλδεημε 
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απνδνρήο ηεο Κψθσζεο σο δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο, έρεη κειεηεζεί ζε δηαθνξεηηθέο 

θνηλσλίεο (Ζ.Π.Α) αιιά φρη ζηελ Διιεληθή. ηελ πεξίπησζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε 

αληίζεζε κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα άηνκα επέιεμαλ ζπληξφθνπο δσήο αθνχνληεο, νη 

νπνίνη δε κηινχλ ηε λνεκαηηθή γιψζζα. Απηφ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

εζηηαζηεί αηνκνθεληξηθά, αθνχ ηα άηνκα έρνπλ βηψζεη ηελ απψιεηα αθνήο σο θάηη 

ειαηησκαηηθφ απφ ηελ γέλλεζε ηνπο. Οη Κπξίαξρνη Λφγνη ζηελ Διιάδα φζνλ αθνξά ζηελ 

Κψθσζε ζπληεινχλ ζηελ αλαδήηεζε αθνπφλησλ ζπληξφθσλ σο δηακεζνιαβεηέο θαη 

εμνκαιπληέο ηνπ ζηίγκαηνο ηεο αλαπεξνπνίεζεο. Γηα έλαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

κάιηζηα, ην ηίκεκα ηεο θαλνληθφηεηαο έξρεηαη κε ηελ ζχλαςε ζρέζεο κε κία γπλαίθα πνπ 

δελ είλαη Διιελίδα θαη δε κηιά ηε λνεκαηηθή γιψζζα. Ζ επηθνηλσλία ηνπο γίλνληαλ ζηελ 

αγγιηθή θαη ηε γεξκαληθή πξνθνξηθή θαη, παξά ην ηίκεκα ηεο δπζκελνχο επηθνηλσλίαο, ε 

ζπγθεθξηκέλε ζρέζε θαίλεηαη λα δηακεζνιάβεζε ζηε λφξκα ηνπ παληξεκέλνπ παηέξα πνπ 

θαηαθέξλεη λα επηβηψζεη σο κεηαλάζηεο ζην εμσηεξηθφ. 

 

.: Μεηά έηπρε θαη γλώξηζα κία θνπέια Διβεηίδα, αθνύνπζα. Μηινύζακε κηζά 

Αγγιηθά κηζά Γεξκαληθά (…)  Καη έηζη πήγα, έκεηλα εθεί, δπν ρξόληα πεξίπνπ, έκεηλε έγθπνο, 

παληξεπηήθακε, κε πνιηηηθό γάκν, βξήθα δνπιεηά, έκεηλα, κνπ άξεζε ην πεξηβάιινλ. 

 

Αληίζηνηρα, ε ζπκκεηέρνπζα έρεη θάλεη νηθνγέλεηα κε έλαλ αθνχνληα άλδξα, ν 

νπνίνο κηιά θαηά βάζε ηελ πξνθνξηθή γιψζζα. Ο άλδξαο απηφο κεζνιαβεί ζηελ 

«θαλνληθή ζρέζε» θαη ζηνλ θφζκν ησλ αθνπφλησλ. 

 

.: Ο άλδξαο κνπ είλαη αθνύνληαο. Γελ μέξεη λνεκαηηθή. Μόλν ιίγεο ιέμεηο (…) Αλ 

εγώ δελ θαηαιαβαίλσ θάηη πξνθνξηθά, είλαη ν άλδξαο κνπ. 

 

Σέινο, γηα έλαλ αθφκα ζπκκεηέρνληα ε κνλαδηθή ζρέζε πνπ αλαθέξεη φηη είρε 

ήηαλ εθείλε κε κία αθνχνπζα πνπ γλψξηζε κέζσ ηνπ facebook. Πεξηγξάθνληαο ηε ζρέζε 

ηνπο, κηιά γηα φια εθείλα ηα αλακελφκελα θαη θαλνληθά πξάγκαηα πνπ φια ηα δεπγάξηα 

«θάλνπλ» αιιά φρη γηα ηελ επηθνηλσλία. Οη θαλνληθέο ζρέζεηο (φπσο απηέο πνπ αλαθέξνπλ 

φηη ζπλάπηνπλ νη ζπκκεηέρνληεο) απνηεινχλ πεγέο θνηλσληθήο νινθιήξσζεο γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαζψο είλαη νη γέθπξεο πνπ ηνπο εληάζζνπλ ζε λφξκεο. Οη ζπκκεηέρνληεο, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα γίλνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ είλαη θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ ν έκθπινο ξφινο ηνπο θέξεη, ζπλάπηνπλ ζρέζεηο 
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απνθιεηζηηθά κε αθνχνληεο ψζηε λα πεηχρνπλ θαιχηεξα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ 

θνηλσλία (Flax, 1987).  

 

4.2.δ. Άςπρα αληηθείκελα σο δηακεζνιαβεηέο 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά άςπρα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκεχνπλ σο γέθπξεο είλαη ηα 

αθνπζηηθά βαξεθνΐαο. Απηά δε θέξλνπλ απιψο ηα άηνκα θνληά ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

αθνχνληα, αιιά ηνπο πξνζδίδνπλ θαη άιιεο ηαπηφηεηεο εμίζνπ επηζπκεηέο θαη θνηλσληθά 

απνδεθηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη εθείλν ελφο ζπκκεηέρνληα πνπ αλαθέξεη 

πσο ε εκπεηξία ηεο ζπλερφκελεο ελαιιαγήο αθνπζηηθψλ ζε κία πξνζπάζεηα λα «θηηάμνπλ» 

νη γνλείο ηνπ ηελ αθνή ηνπ βηψζεθε σο επράξηζηε θαζψο ηνλ ζπλέδεε κε ηα κπάζα ηεο 

Rockκνπζηθήο. Κάηη αληίζηνηρν ζπλέβε θαη κε ηα ζπλερφκελα ρξφληα ινγνζεξαπείαο, ηα 

νπνία ζα ηνπο εμαζθάιηδαλ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νκηιίαο θαη ηελ εθκάζεζε ηεο 

πξνθνξηθήο – θνηλά απνδεθηήο νκηιίαο επηθνηλσλίαο. Οη γνλείο επηιέγνπλ ηηο ζεξαπείεο 

απνθαηάζηαζεο γηα ηα παηδηά ηνπο κε Κψθσζε, ζε κία πξνζπάζεηα λα ηνπο «βνεζήζνπλ» 

λα ζπλαλαζηξέθνληαη επθνιφηεξα ηνλ θφζκν ησλ αθνπφλησλ (Bruin & Nevøy, 2014). 

 

.: Σα δεύηεξα αθνπζηηθά ήηαλ κεγάια, ηζέπεο.. α κηθξόθσλν! Σα θαιύηεξα αθνπζηηθά ήηαλ 

απηά (ρακνγειάεη) ! Με βνεζάεη ην αθνπζηηθό (…) Αθνύσ ήρνπο. Μνπ αξέζεη ε κνπζηθή (θάλεη 

όηη ρνξεύεη ζε έλα ξπζκό), λα αθνύσ. Σόηε ην θνξάσ. Ζ ξνθ κνπζηθή, ιόγσ ηνπ ξπζκνύ θαη 

επεηδή έρεη κπάζα. 

 

 

Ο αζιεηηζκφο, επίζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πνδφζθαηξν θέξεηαη ζηελ αθήγεζε 

αξρηθά σο έλα θνηλά απνδεθηφ άζιεκα ζην νπνίν νη άλδξεο εληάζζνληαη απφ κηθξή ειηθία 

αιιά θαη σο έλαο ιφγνο λα ζπλππάξρνπλ ηφζν κε αθνχνληεο ζπκκαζεηέο φζν θαη κε 

εμσζρνιηθέο «θαλνληθέο» πνδνζθαηξηθέο νκάδεο. Σν πνδφζθαηξν, ζην νπνίν δελ 

απαηηνχληαλ ηφζν ε ιεθηηθή επηθνηλσλία φζν ε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απνηέιεζε γηα 

θάπνηνπο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε κνλαδηθή επαθή κε ηνπο αθνχνληεο ζπλνκειίθνπο 

ζηελ πξν ρξήζεο επνρή, θαζηζηψληαο ην έλαλ ζεκαληηθφ δηακεζνιαβεηή.  
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.: Ζ κόλε επαθή κε ηνπο ππόινηπνπο αθνύνληεο ζπκκαζεηέο, ήηαλ ηα παηρλίδηα 

πνδόζθαηξν....βόιετ. (….)πνδόζθαηξν πεξηζζόηεξν θαη ηξέμηκν. 

 

 

.: Ήκνπλ κεγάινο πνδνζθαηξηζηήο. Έπαηδα 10 ρξόληα κπάια. (..) Δίρα ηαιέλην! Οπνπνπ 

ηαιέλην!! (ρακνγειά) Μεγάινο πνδνζθαηξηζηήο (…) Μνπ έιεγαλ νη αθνύνληεο : «έια, έια ζηελ 

νκάδα, είζαη θαιόο πνδνζθαηξηζηήο, έια ζηελ νκάδα λα ζπκκεηέρεηο!». 

 

Φαίλεηαη αξθεηά ζεκαληηθή, επίζεο, ε αλαθνξά ησλ ηξηψλ απφ ηνπο ηέζζεξεηο 

ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε νκάδεο Κσθψλ ζην πνδφζθαηξν αιιά θαη ην βφιετ. Αθεγνχληαη 

κε γιαθπξφηεηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηέο ηηο νκάδεο, γηαηί πηζαλά απνηειεί κέξνο κίαο 

πξνηηκψκελεο ηαπηφηεηαο γηα εθείλνπο, ζηελ νπνία δελ αηζζάλνληαη άβνια αλ αλήθνπλ. 

Ίζσο απηφ λα ζρεηίδεηαη κε ην φηη ην αλαπεξηθφ αζιεηηθφ πεδίν ζηελ Διιάδα είλαη 

ηδηαίηεξα δεκνθηιέο. Απνηειεί γηα ηνπο Κσθνχο έλαλ ηφπν δηαθξίζεσλ θαη βξαβείσλ ηφζν 

ζε εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οπζηαζηηθά, ην πνδφζθαηξν γίλεηαη ν 

δηακεζνιαβεηήο ηφζν ζηελ θνηλφηεηα ησλ αθνπφλησλ, φκσο, φπσο θαίλεηαη θαηά ηα 

εθεβηθά ρξφληα, δηακεζνιαβεί θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηελ θνηλφηεηα ησλ Κσθψλ, κέζσ ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ «πνδνζθαηξηζηή».  

 

.: Όηαλ ήκνπλ 17 ρξνλώλ άξρηζα κε ηνπο Κσθνύο πξώηε θνξά. Δίλαη δηαθνξεηηθή 

ε θνπιηνύξα ησλ θσθώλ. Ήζεια λα δσ πώο είλαη (…) Καη απνθάζηζα όηη ζέισ λα θάηζσ κε 

ηνπο Κσθνύο. Γε ζέισ λα αιιάμσ. Με ηνπο Κσθνύο ζπλδένκαη θαιύηεξα, γλσξηδόκαζηε κε 

Κσθνύο, κία ραξά. 

 

Σν αζιεηηθφ αλαπεξηθφ θίλεκα ζηελ θνηλφηεηα ησλ Κσθψλ είλαη ηδηαίηεξα 

δεκνθηιέο, αθνχ ήηαλ νη πξψηνη πνπ θαηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα δεκηνχξγεζαλ ηα πξψηα 

αζιεηηθά ζσκαηεία. πγθεθξηκέλα, έσο ην 1915 είραλ δεκηνπξγεζεί πιεζψξα αζιεηηθψλ 

ζπιιφγσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ φπσο ζηελ Δπξψπε θαη ηελ Απζηξαιία, ελψ 

ζηελ Διιάδα ην 1988 ηδξχζεθε ε Διιεληθή Οκνζπνλδία Αζιεηηζκνχ Κσθψλ (Δ.Ο.Α.Κ.) 

ε νπνία έρεη ιάβεη δηαθξίζεηο ζε δηάθνξα αζιήκαηα (Ammons & Eickman, 2011. 

Βαξδαθαζηάλεο θαη ζπλ., 2008,ζ.38-41).   
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4.2.ε. Ο Θεόο σο δηακεζνιαβεηήο ζηελ επηθνηλσλία, ηελ απεμάξηεζε, ηε δσή 

ε έλα θφζκν κνλαμηάο αιιά θαη ζε κία κνλαρηθή απεμάξηεζε εκθαλίδεηαη ν 

Θεφο σο ν «έρσλ ηε γλψζε» θαη κεζνιαβεί ζηελ ίδηα ηεο πνξείαο ηεο απεμάξηεζεο, φληαο 

ν κφλνο πνπ γλσξίδεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ηεο ρξήζεο θαη ηε δηαθνπή ρξήζεο 

νπζηψλ. Δπίζεο, εκθαλίδεηαη, σο «γξαθείν ελεκέξσζεο» ησλ ππεξεζηψλ ηεο δνκήο 

απεμάξηεζεο αιιά θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Μαδί κε ηνλ Θεφ, ηα 

άηνκα πνιεκνχλ ηηο νπζίεο ζε κία κάρε πνπ δελ ηα παξαηάλε. Απεπζχλνληαη ζηελ 

εθθιεζία (ζε έλα ζησπειφ κέξνο θαη κε κεζνιαβεηή ηνλ Θεφ), δεηψληαο σο ζετθή ράξε λα 

είλαη θαιή ε ζεξαπεία. 

 

.: Γελ μέξσ… κόλν ν Θεόο μέξεη πώο ζα θπιήζνπλ ηα πξάγκαηα ζηελ απεμάξηεζε 

(…) Πηζηεύσ ζην Θεό. Σνλ αγαπώ. Απηόο μέξεη, εγώ δελ μέξσ. 

 

 

.: Γελ ήμεξα πώο ιεηηνπξγεί ε απεμάξηεζε. Πήγα ζηελ εθθιεζία θαη δήηεζα ε 

ζεξαπεία εδώ λα είλαη θαιή. 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε πίζηε ζην Θεφ απνηειεί γηα ηνπο Κσθνχο ζεκαληηθφ 

πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα ζηε ρξήζε νπζηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην «Claggett Statement» 

αλαθέξεηαη ζε ζενινγηθά δεηήκαηα ηεο θνηλφηεηαο ησλ Κσθψλ θαη ζεσξείηαη κία 

ζενινγηθή βάζε γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ Κσθψλ. ε απηφ, κεηαμχ 

άιισλ, πεξηγξάθεηαη φηη νη Κσθνί/έο ζεσξνχλ ηελ Κψθσζή ηνπο αιιά θαη ηε γιψζζα 

ηνπο «δώξα από ην Θεό» (Delich, 2012). Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαηφπηζε απφ κία νκάδα 

ζηηγκαηηζκέλε ζε κία νκάδα εθιεθηή κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί κε ηελ θαηαζθεπή αληη-

ηαπηνηήησλ αηφκσλ κε ιέπξα ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα. πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα κε 

ιέπξα, φπσο εηπψζεθε, απφ ηε κία πιεπξά ηηκσξνχληαλ γηα λα «θαζαξίζεη» ε θνηλσλία, 

απφ ηελ άιιε φκσο ε ιέπξα δελ θαηαλννχληαλ ηφζν σο νξγαληθή δπζιεηηνπξγία, φζν σο 

ζείν ζεκάδη θάπνησλ εθιεγκέλσλ ηνπ Θενχ. Έηζη, ελψ ηα άηνκα απφ ηε κία 

ζηηγκαηίδνληαλ θαη απνκνλψλνληαλ απφ ηελ θνηλσλία, ηαπηφρξνλα ιάκβαλαλ ην ξφιν 

εθείλνπ πνπ δνθηκάδεηαη σο πηζηφο κε ζθνπφ ηε ζσηεξία ηνπ. Οη ιεπξνί ηνπνζεηήζεθαλ 

αθφκα θαη ζηε ζέζε ηνπ πξνζηάηε ησλ ππφινηπσλ (πγηψλ) δηφηη ε ππφινηπε θνηλσλία, 

εξρφκελε αληηκέησπε κε ηνπο «απνθξνπζηηθνχο» ιεπξνχο θαη ηε ιέπξα σο ηηκσξία, 

δεζκεχνληαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζην Θεφ ππαθνχνληαο κε κεγαιχηεξν ζζέλνο ηηο εζηθέο 

αμίεο (Covey, 2001).  
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 Δπίζεο, ζην «National Association of Social Work‟s Code of Ethics» (2008) 

αλαθέξεηαη  πψο «ην λόεκα ηεο ύπαξμεο θαη ν ζθνπόο ζηε δσή, κέζσ ηεο πίζηεο ζην Θεό, 

ζπληειεί ζηελ αίζζεζε πιεξόηεηαο ζε ζσκαηηθό, ςπρνινγηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν θαη θαη΄ 

επέθηαζε ζηε κεησκέλε πηζαλόηεηα έλαξμεο ρξήζεο νπζηώλ θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 

δπζθνξίαο» (Delich, 2012). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, είλαη εκθαλέο πσο ν Θεφο έρεη 

δηαθνξεηηθφ ξφιν. Γελ απνηειεί πξνζηαηεπηηθφ παξάγνληα γηα ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο 

νπζηψλ, αιιά δηακεζνιαβεηηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαθνπή ησλ νπζηψλ θαη ηνλ 

απνζηηγκαηηζκφ ησλ αηφκσλ, αθνχ, κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο κε Δθείλνλ, επηζπκνχλ λα 

«πνιεκήζνπλ» ηελ νπζία θαη λα μαλαγελλεζνχλ.   

 

.: ζέισ ζην κέιινλ λα κε βνεζήζεη ,λα κνπ δώζεη δύλακε. Καη λα πξνρσξάσ ζηε 

δσή. Να κνπ δώζεη δύλακε. Να είκαη δπλαηόο, πνιεκηζηήο! (…) πξέπεη λα εθδηθεζώ, λα 

δηώμσ ηνλ ζαηαλά. Γειαδή, όηαλ ιέσ ηνλ ζαηαλά ζέισ λα πσ ηελ «πξέδα». Μνπ είπε ν 

Θεόο όηη «πξέπεη λα ζθνηώζεηο ην ζαηαλά». 

 

Ο Θεφο αλαθέξεηαη απφ ηνπο ηξεηο ζηνπο ηέζζεξεηο ζπκκεηέρνληεο σο 

δηακεζνιαβεηήο ζηελ ςπρηθή εξεκία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ ίδηα ηε δσή. Πξφθεηηαη γηα κία 

επηθνηλσλία ζηελ νπνία νη ζπλεληεπμηαδφκελνη πεξηγξάθνπλ σο πεγή ζχζηαζεο κίαο 

δπλαηήο, αηζηφδνμεο, θαλνληθήο ηαπηφηεηαο. ην ξφιν ηνπο σο πηζηνί δελ ππάξρνπλ 

πξναπαηηνχκελα εηζαγσγηθά θξηηήξηα, γηαηί ν Θεφο δε βηψλεηαη σο ηηκσξφο αιιά σο 

ζησπειφο ζπκπαξαζηάηεο. ε απηή ηε ζρέζε, δελ έρεη ζεκαζία αλ είλαη αθνχνληεο, 

Κσθνί/έο, ρξήζηεο/ηξηεο ή ςπρηθά αζζελείο. Πξφθεηηαη γηα κία ζρέζε φπνπ ε επηθνηλσλία 

είλαη κε ιεθηηθή θαη δε ρξεηάδεηαη λα θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα γηα λα ηνπο «αθνχζεη», λα 

δηαβάζνπλ ηα ρείιε Σνπ γηα λα Σνλ θαηαιάβνπλ αιιά νχηε θαη λα εθηεζνχλ ζηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ θσθνχ κηιψληαο Σνπ ζηε λνεκαηηθή.  

ε πξφζθαηε κειέηε πνπ εζηίαζε ζηε ζξεζθεπηηθφηεηα θαη ηελ πίζηε ησλ 

Κσθψλ εθήβσλ ζηελ Διιάδα (ζην ζρνιείν Κσθψλ θαη βαξήθνσλ ηεο Αγίαο 

Παξαζθεπήο), θάλεθε πσο πάλσ απφ ην κηζφ ησλ καζεηψλ (52%) πηζηεχεη ζην Θεφ, ελψ 

νη πεξηζζφηεξνη είραλ ηελ αλάγθε λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ χπαξμή Σνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

κέξνο (επί παξαδείγκαηη ζηνλ Παξάδεηζν θαη ζην ηεξφ ηεο εθθιεζίαο) (Karamouzis & 

Karamouzis, 2014). 

Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ (76%) ην ζέιεκα ηνπ Θενχ ήηαλ λα 

επηθνηλσλνχλ κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο. Μέζσ Δθείλνπ, ε θνηλσληθνπνίεζε γηλφηαλ 
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επθνιφηεξε δηαδηθαζία γηαηί είρε ηελ ηθαλφηεηα λα αθαηξεί θάζε δπζθνιία ζηελ 

πινπνίεζή ηεο (Karamouzis & Karamouzis, 2014). Γηα ηνλ έλα ζπκκεηέρνληα, ν Θεφο σο 

δηακεζνιαβεηήο βξίζθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν κέξνο, εληφο ησλ εηθφλσλ. Μηιά γηα ηε ζρέζε 

ηνπ κε ηελ Παλαγία, ζηελ νπνία ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο ζησπήο. ε κία ζπλζήθε πνπ 

θαλείο άλζξσπνο δελ είλαη δίπια ηνπ γηα λα ζπδεηήζεη, νη εηθφλεο ηεο Παλαγίαο θαη άιισλ 

αγίσλ δηακεζνιαβνχλ ζηελ απεμάξηεζε θαη ζε κία ηαπηφηεηα πξνηηκψκελε, κε 

ζηηγκαηηζκέλε.   

 

: ην ζπίηη κνπ έρσ ζην δσκάηην πνιιέο εηθόλεο. Σελ Παλαγία, ην Υξηζηό. (..) 

Κακηά θνξά κόλνο κνπ ζην ζπίηη θάζνκαη θαη θνηηάσ ηειεόξαζε θαη βαξηέκαη. Κνηηάδσ ηελ 

Παλαγία , θαη ζπδεηάκε. Νηώζσ όηη κηιάκε. Σεο ιέσ γηα ηε δσή κνπ (…_) Κακηά θνξά 

θιαίσ. Δίκαη κόλνο κνπ. Μεηά ζθνππίδσ ηα δάθξπα κνπ. ησπή (…) κ’ αξέζεη λα κηιάκε. 

Νηώζσ θαιά. Νηώζσ δηαθνξεηηθόο άλζξσπνο. Νηώζσ όηη δελ είκαη όπσο ν παιηόο 

Μπάκπεο . Δίκαη άιινο άλζξσπνο. Μνηάδεη ζα λα είκαη θαηλνύξγηνο (…) Νηώζσ όηη κε 

ππνζηεξίδεη (…) ληώζσ έλα άγγηγκα πνπ δελ κπνξώ λα ην πεξηγξάςσ. Αλαηξηρηαζηηθό.  

Δίλαη αιήζεηα.. Γηα λα πνιεκήζσ ηνλ ζαηαλά, ηελ πξέδα Δίκαη δπλαηόο. Γίλσ κάρε. 

Πξνρσξάσ ζηε δσή(….)  Απηό ζέισ. ηόρν ζηε δσή κνπ λα πάσ κπξνζηά (..) Γειαδή ηόηε 

πνπ ε δσή κνπ ήηαλ σξαία. Υσξίο ηα λαξθσηηθά! 

 

Γηα έλαλ άιιν ζπκκεηέρνληα ζε θάπνηα ζεκεία ηεο αθήγεζεο ν Θεφο εκθαλίδεηαη 

σο δηακεζνιαβεηήο ζηελ ίδηα ηε δσή. Ζ δηαθνξά κε ην Θεφ είλαη(ζε αληίζεζε κε ηνπο 

αλζξψπηλνπο δηακεζνιαβεηέο) φηη Δθείλνο ηνλ «αγαπάεη» αθφκα θαη αλ δελ επηθνηλσλνχλ 

ιεθηηθά, ρσξίο λα αλακέλεη αληάιιαγκα. Αλαθέξεη πσο ε ίδηα ε δσή, κεηά απφ 40 ρξφληα 

ρξήζεο εξσίλεο, είλαη έλα δψξν απφ ηνλ Θεφ. Με κία αθήγεζε αηζηφδνμε, κεηαθέξεη ην 

θαθφ απφ ην πξφβιεκα ζηε ιχζε. ηαλ εηζάγεηαη ν Θεφο ζηελ θνπβέληα, δελ 

πξνζδηνξίδεηαη πηα σο «40 ρξφληα άξξσζηνο» αιιά σο «61 ρξφληα δσληαλφο».   

 

.: Ο Θεόο κε βνεζάεη..Με ζώδεη ζπλέρεηα. Με έρεη ζώζεη πνιιέο θνξέο (..) 

Δπραξηζηώ ην Θεό, είκαη δσληαλόο , ζώζεθα. Δίκαη 61 εηώλ θαη ζώζεθα! Ο Θεόο, κε έζσζε 

ν Θεόο. Δγώ άκα πάσ ζηελ εθθιεζία, θάλσ ην ζηαπξό κνπ, αλάβσ έλα θεξί, θηιάσ ηηο 

εηθόλεο ζηαπξσηά, θαη θεύγσ. Λέσ «Θεέ κνπ ζώζεθα». Πέζαλα;;; όρη, δελ πέζαλα. 

ώζεθα! ζώζεθα!(ρακνγειάεη) 61 εηώλ! Γπλαηόο. Πξνρσξάσ, πξνρσξάσ.. Γε ζα πεζάλσ! 

(..) Ο Θεόο κε βιέπεη θαη ηνλ επραξηζηώ. Δίκαη δσληαλόο. 

 

ινη νη παξαπάλσ δηακεζνιαβεηέο, άςπρνη, έκςπρνη θαη Θετθνί, είλαη θάπνηνη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαθέξνπλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ θφζκν ηνλ 

αθνπφλησλ θαη θαη‟ επέθηαζε κε κία δσή ιηγφηεξν πεξηζσξηνπνηεκέλε. ην ίδην πιαίζην 
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εξκελεχζεθε θαη ε ρξήζε νπζηψλ σο έλαο βαζηθφο δηακεζνιαβεηήο ζηελ θαλνληθφηεηα θαη 

σο ηξφπνο αληίζηαζεο ζην ζηίγκα ηεο Κψθσζεο πνπ ηνπο ηνπνζεηνχζε ζε ξφινπο 

αλεπάξθεηαο.  

 

4.3. Σν παξάιιειν βίσκα ηεο ρξήζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ Κώθσζε 

 

Ζ ρξήζε είλαη έλα θνκβηθφ ζεκείν ζηηο δσέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη νπνίεο 

ρσξίδνληαη ζε «πξν ρξήζεο» θαη «κεηά ρξήζελ» επνρή. πλεηέιεζε σο γέθπξα ζηελ 

επηθνηλσλία, ην ζρεηίδεζζαη, ηελ πιάθα, ηε θηιία, ηε δηαζθέδαζε θαη ηε κνπζηθή, κε φξνπο 

θαλνληθφηεηαο. Έλα βαζηθφ ηίκεκά ηεο, φκσο, είλαη ε κεηαθίλεζε ηνπ ζηίγκαηνο πνπ 

δέρνληαλ απφ ηε λφξκα ζηε πξν ρξήζεο επνρή (κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο Κσθνί) ζην ζηίγκα 

πνπ δέρνληαη ζηε δσή κεηά ρξήζελ, ηφζν απφ ηε Κσθή θνηλφηεηα, φζν θαη απφ ηνπο 

αθνχνληεο κε-ρξήζηεο. Σν δηθαίσκα ηεο επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθθξάδεηαη κέζσ ηεο 

ρξήζεο νπζηψλ, αθνχ έηζη απνδεηθλχεηαη πεξίηξαλα πσο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα επηιέμνπλ 

λα θάλνπλ ρξήζε, λα βξνπλ αγνξαζηέο, λα δηαιέμνπλ ηελ πνηνηηθά θαιή νπζία, λα 

δηαζθεδάδνπλ φπσο ε λφξκα νξίδεη σο θπζηνινγηθή γηα ηνπο λένπο δηαζθέδαζε (θιακπ, 

κπαξ, κνπζηθή, μελχρηηα). Παξαδφμσο, φκσο, κέζσ ηεο ρξήζεο κεηαθέξνληαη πάιη ζε κία 

ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα, απηή ηνπ ρξήζηε, πνπ επίζεο απέρεη απφ ηελ λφξκα. Σν εγρείξεκά 

ηνπο γηα ην πιεζίαζκα ηεο θαλνληθφηεηαο, κε απηήλ ηελ νπηηθή, νξίδεη ηελ ρξήζε σο κία 

πξάμε αληίζηαζεο ζην ζηίγκα ηνπ Κπξίαξρνπ Λφγνπ ηεο Κψθσζεο, σο έλα δηακεζνιαβεηή 

ζηηο απνιαχζεηο ηεο θαλνληθφηεηαο. 

 

4.3.α. Ζ δηπιή όςε ηεο εκπεηξίαο ηεο ρξήζεο 

 

Ζ ρξήζε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο πεξηγξάθεηαη σο κία πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ κε 

ηελ θνηλφηεηα ησλ αθνπφλησλ θαη κε ηνπο Κπξίαξρνπο Λφγνπο ηεο θαλνληθφηεηαο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, φκσο,  ε ρξήζε κπνξεί λα παξνκνηαζηεί κε έλα λφκηζκα πνπ έρεη δχν φςεηο 

θαζψο, ηε ζηηγκή πνπ γεθπξψλεηαη ην ράζκα κε ηνπο αθνχνληεο, έξρεηαη ε απνθνπή απφ ηελ 

θνηλφηεηα ησλ Κσθψλ. 
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Οη θαηαζθεπαζκέλεο λφξκεο ηεο θάζε θνπιηνχξαο βξίζθνληαη παληνχ θαη κέζαζε 

απηήλ ηελ παληαρνχ παξνχζα εμνπζία, πνπ θαηαζθεπάδεη φξνπο θαλνληθφηεηαο (θαη 

αθνπνθαλνληθφηεηαο), βξίζθνληαη θαη νη θνηλφηεηεο ησλ Κσθψλ. Σν εζσηεξηθεπκέλν ζηίγκα 

ηεο αλεπάξθεηαο, ηεο αζζέλεηαο, ηεο αληθαλφηεηαο, είλαη εκθαλέο ζε πνιιέο ζηηγκέο ηεο δσήο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξψηε ελφηεηα. Μειεηψληαο, φκσο ηελ 

εκπεηξία ηεο ρξήζεο, ζα κπνξνχζε λα εηδσζεί σο κία απάληεζε ζε απηέο ηηο κνξθέο 

ζχγρξνλεο εμνπζίαο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηελ εξγαζία θαη ζε άιια 

πιαίζηα. Απέλαληη ζε απηή, νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ελεξγνί θαη δξνπλ ζπκκεηνρηθά, κε 

απνηέιεζκα ε εμνπζία λα γίλεηαη κεηαβαιιφκελε θαη εχζξαπζηε(White,2002). Μέζσ ηεο 

ρξήζεο νπζηψλ, θαηαθέξλνπλ λα εληαρζνχλ ζηνλ θφζκν ησλ αθνπφλησλ, λα δηαζθεδάζνπλ 

κε ηνλ θπξίαξρν ηξφπν δηαζθέδαζεο (κπαξ, πάξηη) θαη λα απεγθισβηζηνχλ απφ ην ξφιν ηνπ 

Κσθνχ – αλίθαλνπ. 

.: Πήγαηλα ζε πάξηη ηξαλο, πήξα ηξηπάθηα. (…) .Έλησζα όηη είρα ελέξγεηα λα 

ρνξέςσ. Ήζεια λα ρνξέςσ. Άκα δελ έπηλα ηίπνηα, ήκνπλ πεζκέλνο. Down. Γε ρόξεπα. Υόξεπα 

αξγά θαη πνιύ απιά θνπληόκνπλ ιίγν. (…) είρε κνπζηθή απιά δελ έλησζα θαιά λα ρνξέςσ. Γελ 

είρα ελέξγεηα 100% θνπι. Έπαηξλα ην ηξηπαθη θαη ρόξεπα (ρακνγειάεη) είρα ελέξγεηα. Έλησζα 

πεξηζζόηεξα. Σν ξπζκό, ηε κνπζηθή, ηε δόλεζε από ηε κνπζηθή.. ην έλησζα από θάησ από ηα 

πόδηα κνπ, απ’ ην πάησκα (…) Δίρα ελέξγεηα, πεξηζζόηεξε δύλακε…. Μηινύζα κε αθνύνληεο, 

έθαλα γλσξηκίεο, κπνξνύζα λα αγνξάζσ απηό πνπ ζέισ λα θάσ ην ηξηπάθη. Γλώξηδα απηόλ, 

απηόλ, έθαλα ρεηξαςίεο, έθαλα γλσξηκίεο. Μεηά κηινύζακε θαη ζην facebook. 

 

Οη Κπξίαξρνη Λφγνη ηεο αλαπεξίαο απφ ηε κία είλαη απνηέιεζκα εμνπζίαο, αιιά 

απφ ηελ άιιε δίλνπλ ην ρψξν γηα ζεκεία αληίζηαζεο ζε φια εθείλα πνπ ζέινπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο απνκνλσκέλνπο θαη αλίθαλνπο λα δηαζθεδάζνπλ, λα επηιέμνπλ, λα 

πξνκεζεπηνχλ ηελ νπζία, λα θάλνπλ «λεαληθέο αηαμίεο». Ο Λφγνο, επνκέλσο, κπνξεί είλαη 

ηαπηφρξνλα ηφζν θάηη πνπ παξάγεη ηελ εμνπζία φζν θαη έλα ζεκείν πνπ επηηξέπεη λα 

ππάξμνπλ αληηζηάζεηο ζε απηή (Foucault, 2000, ζ.304). Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο, 

εμειίζζνληαη, δε κέλνπλ ππνρείξηα ησλ Λφγσλ γηα ηελ αλαπεξία θαη επνπιψλνπλ φια εθείλα 

πνπ ηνπο θαηαπίεζαλ θαη ηνπο πεξηζσξηνπνίεζαλ, κε δηακεζνιαβεηέο ζε απηήλ ηε ζαξξαιέα 

αληίζηαζε ηελ εξσίλε, ην αιθνφι, ηα παξαηζζεζηνγφλα ράπηα, ηελ θάλλαβε. Σα άηνκα, δε 

κίιεζαλ ηφζν γηα ηελ ζσκαηηθή επραξίζηεζε ηεο εξσίλεο θαη ηνπ αιθνφι, αιιά γηα ηελ 

δηακεζνιάβεζε ηεο νπζίαο ζηνλ θαλνληθφ ηξφπν δηαζθέδαζεο θαη ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο 

αθνχνληεο. ηφρνο ηνπο θαίλεηαη λα είλαη ε αδηάθνπε πξνζπάζεηα θαηαζθεπήο ελφο λένπ πην 

θαλνληθνχ εαπηνχ, απνξξίπηνληαο έηζη ηηο ηαπηνπνηήζεηο πνπ ηνπο επηβάιινληαη θαηά ζεηξά 
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εηψλ. Ζ απφιαπζε, ή θαιχηεξα ε αμία ηεο νπζίαο, γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα ήηαλ ε ίδηα ε 

πξνζπάζεηα κε έλα κέζν πνπ, παξαδφμσο, νδεγεί εμίζνπ ζηελ θνηλσληθή πεξηζσξηνπνίεζε.  

  

.: Έθαλα θαη κε θίινπο θαη κόλνο κνπ. Μόλνο κνπ. Μπνξώ κόλνο κνπ (…) ηελ 

αξρή ξώηεζα ηνλ αθνύνληα, «δειαδή πώο ην αγνξάδσ; από πνύ;» . Μνπ ηα εμήγεζε όια θαη 

κεηά έθαλα θαη κόλνο κνπ. (…)Μνπ είπε ε κακά κνπ «γηαηί θάλεηο απηά ηα βαξηά λαξθσηηθά; 

Έθαλεο θαθέο παξέεο θαη ζνπ είπαλ εθείλνη...» Καη εγώ ηεο είπα «όρη όρη!! κε λνκίδεηο όηη νη 

θίινη κνπ κίιεζαλ, κε έκαζαλ θαη εγώ ζαλ άβνπιν νλ ηνπο αθνινύζεζα..όρη!! Δγώ ην 

μεθίλεζα. Με λνκίδεηο όηη είκαη ραδόο». Ζ κακά κνπ  λόκηδε όηη θάπνηνη θίινη θηαίλε θαη εγώ 

ζα ραδόο, άβνπινο, ηνπο αθνινύζεζα. Έηζη λόκηδε ε κακά κνπ. Καη ηεο είπα «όρη, εγώ ην 

ήζεια. Δγώ ην ήζεια λα θάλσ λαξθσηηθά». 

 

Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο πξψηεο δνθηκήο ηζηγάξνπ θάλλαβεο(ζε 

ειηθία νθηψ εηψλ), ε νπνία έγηλε παξέα κε έλα ζπλνκήιηθν αθνχνληα Ηηαιφ κε ηνλ νπνίν δελ 

είραλ ιεθηηθή επηθνηλσλία, βηψλεη απηήλ ηελ εκπεηξία, σο ηελ πξψηε ηνπ επαθή κε θίινπο 

ζηελ νπνία ππήξραλ ζηηγκέο γέιηνπ. Ζ ρξήζε, ηνλ έβγαιε απφ ηε δχζθνιε ζέζε λα κηιήζεη 

γηα λα ζρεηηζζεί θαη κέζσ «ηεο ξνπθεμηάο ηνπ ηζηγάξνπ», φπσο αλέθεξε, ηα δχν παηδηά 

κνηξάζηεθαλ κία ζηηγκή δηαζθέδαζεο. Μεηά απφ απηήλ ηελ εκπεηξία, επηζηξέθνληαο ζην 

ζπίηη, ε έληνλε φξεμή ηνπ γηα θαγεηφ πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή ηνπ παηέξα ηνπ θαη απηή ε 

ζηηγκή απνηέιεζε κία αλεμίηειε αλάκλεζε. Ίζσο αθφκα θαη έηζη, κε ηελ πξψηε ρξήζε ραζίο, 

ππήξμε κία κνξθή επηθνηλσλίαο, ζχλδεζεο, κε ην θίιν ηνπ αιιά θαη ηνπο γνλείο ηνπ. 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, άηνκα κε Κψθσζε πνπ πξνβαίλνπλ απφ ηελ εθεβεία ζε ρξήζε 

νπζηψλ επηδηψθνπλ κέζσ απηνχ ηελ επαθή κε ηνπο γχξσ ηνπο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ζε παξέεο (ζπλήζσο αθνπφλησλ) ζπλνκήιηθσλ (Angelides & Aravi, 

2007.Titus,2008. Guthmann & Sandberg, 1998). 

 

.: πήξα δπν – ηξεηο ηδνύξεο.. θαη άξρηζα λα παίξλσ θσηηά (γειάεη). Καη κεηά από 

ιίγν όηαλ θαηεβήθακε από ηελ ηξακπάια θαη αξρίζακε ηα γέιηα!! Σν ζπκάκαη απηό. Καη πήγα 

κεηά ζην ζπίηη θαη γεινύζα. Μεηά πήγα ζην ηξαπέδη πνπ ήηαλ έηνηκν θηόιαο γηα λα θάκε θαη 

άξρηζα λα ηξώσ πνιύ, θαη ν παηέξαο κνπ κε θνίηαδε παξάμελα. Σν ζπκάκαη πνιύ θαιά! 

 

Δλψ ηα ρξφληα πνπ βξίζθνληαλ ζην νηθνηξνθείν Κσθψλ ν Αιέμεο δελ είρε θακία 

επαθή κε ηελ θάλλαβε, ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ, φηαλ επέζηξεςε κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηε 

Κξήηε θαη βξέζεθε ζε ζρνιείν αθνπφλησλ, ε ρξήζε ραζίο επαλήιζε ζηε δσή ηνπ σο ν 

ηζρπξφηεξνο ιφγνο λα θάλεη παξέα κε έλα ζπκκαζεηή (αθνχνληα). Απφ ηε βηβιηνγξαθία έρεη 
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αλαθεξζεί πσο νη Κσθνί/έο καζεηέο/ηξηεο πνπ είραλ κεγαιχηεξε επαθή κε αθνχνληεο 

ζπλνκήιηθνπο έθαλαλ ζπρλφηεξα ρξήζε νπζηψλ ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ είραλ επαθή 

κε αθνχνληεο. (Titus, Schiller & Guthmann, 2008. Dick, 1996). 

 

.: Όηαλ ηέιεησζα ην δεκνηηθό, 15 θαη κηζό ρξνλώλ, πήγα ζηελ Κξήηε. Σόηε άξρηζα 

ηε καξηρνπάλα από έλα ζπκκαζεηή κνπ (…) Καη είρακε επαθέο ηα θαινθαίξηα γηαηί πίλακε καδί 

καξηρνπάλα (…) Μόλνη. Οη δύν καο ήκαζηαλ. 

 

Ζ ρξήζε κεζνιάβεζε ζηελ θαλνληθφηεηα θαη ζηελ ακνηβαηφηεηα πξννπηηθψλ γηα 

ηνπο ηξεηο ζηνπο ηέζζεξεηο ζπκκεηέρνληεο. Μέζσ ηεο νπζίαο ζέιεζε λα πιεζηάζεη ηνπο 

ζπγρσξηαλνχο ηνπ θαη έλαο απφ απηνχο ηνπο ηξφπνπο ήηαλ ε παξνπζία ηνπ ζην θαθελείν. Ζ 

νπζία (αιθνφι) απνηέιεζε ην κνλαδηθφ ζεκείν επαθήο κε ηνπο αθνχνληεο ζπγρσξηαλνχο ζηε 

Κξήηε ελψ αθφκα θαη ην είδνο ηνπ πνηνχ πνπ θαηαλάισλε έρεη ζεκαζία, θαζψο ε ξαθή 

απνηειεί ην πιένλ δεκνθηιέο αιθννινχρν πνηφ ηεο Κξήηεο. Σν αιθνφι ηνλ εληάζζεη ζηελ 

θνηλσλία ηνπ ρσξηνχ, νδεγψληαο ηνλ φζν πην θνληά γίλεηαη ζηε ηαπηφηεηα ηνπ αθνχνληα. 

Έπηλε ξαθή, ζε έλα ρψξν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηαπηνπνίεζεο ηεο αλδξηθήο 

ηαπηφηεηαο, φκσο αθφκα θαη εθεί θαίλεηαη ε επαθή ηνπ κε ηνλ θφζκν λα παξέκεηλε ζε 

ρακειά επίπεδα.  

.: Δγώ ήκνπλ κόλνο κνπ, απνκνλσκέλνο από ηνπο ππόινηπνπο ζε έλα ηξαπέδη ζηε 

γσλία, θαη έπηλα εθεί (..) Γηα λα κε ραζεί ε επαθή κνπ κε ηνλ θόζκν... Έζησ γηα λα βιέπσ 

ηνλ θόζκν (…)Όρη, όρη...δελ επηθνηλσλνύζακε. Μεξηθνί πνπ κε γλσξίδαλε από ηνπο πειάηεο 

ηνπ παηέξα κνπ, κνπ ιέγαλε «γεηα ζνπ, ηη θάλεηο; θαιά;». Σππηθά δειαδή. Μέρξη εθεί. Γελ 

ππήξρε ιόγνο λα θνπβεληηάδνπκε …Σν ήμεξαλ όηη είκαη θσθόο. Όηη δπζθνιεύνκαη ζηελ 

επηθνηλσλία (…) κηιάγαλε πνιύ γξήγνξα. Όηαλ ηνπο έιεγα, «πην ζηγά»  γηα λα θαηαιάβσ… 

ιέγαλε «Χσσσ!!! Μνπ είζαη δύζθνινο ηώξα»(…) Έλησζα άβνια...άβνια... 

 

Οη παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνπο ξφινπο ηνπ άλδξα, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ην καζθνπιηληζκφ, δείρλνπλ πψο, ζηελ πξνζπάζεηα ησλ αλδξψλ λα 

δηαηεξήζνπλ ην «status quo» ηνπο, ε πγεία  έξρεηαη αληηκέησπε κε ζπλζήθεο ξίζθνπ, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηελ θαηαλάισζε αιθνφι. Οη λφξκεο ηνπ καζθνπιηληζκνχ αθνξνχλ ζηηο 

θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο απφςεηο, αμίεο θαη πξνζδνθίεο πνπ ππαγνξεχνπλ ζηνπο άλδξεο 

ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα πξφηππα αλδξηζκνχ ηεο θνηλσλίαο ζηελ 

νπνία δνπλ (Iwamoto, Cheng, Lee, Takamatsu&Gordon, 2011).Γηα έλαλ άλδξα, ινηπφλ, φπσο 

ηνλ Αιέμε, ν νπνίνο έρεη βηψζεη ην ζηίγκα θαη έρεη εζσηεξηθεχζεη θζαξκέλεο ηαπηφηεηεο ζαλ 

απηή ηνπ «αλάπεξνπ», ε ρξήζε αιθνφι ζε ρψξνπο θαθελείσλ, ήηαλ κία πξνζπάζεηα 
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αληαπφθξηζεο ζηηο λφξκεο ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηνλ αλδξηζκφ θαη ηελ αξξελσπφηεηά ηνπ 

(Mahalik, Burns & Syzdek, 2007). 

 

.: «ξαθή, ξαθή» .. Μόλν απηή ήηαλ ε πξνζθνξά ηνπο. Λέσ γηα ηνπο αθνύνληεο 

θπζηθά. (…) κνπ έιεγαλ «Έια λα πηνύκε, λα αθνύζνπκε ηε κνπζηθή»  (…)  Όηαλ έβγαηλα έμσ, 

έπηλα.(…) ζε θαθεηέξηα, ζε θαθελείν ζπλήζσο πνπ είλαη πην θηελή ε ξαθή. 

.  

Γηα έλαλ άιιν ζπκκεηέρνληα, ε ρξήζε νπζηψλ ηελ ίδηα αθξηβψο ζηηγκή πνπ 

δηακεζνιαβνχζε ζην πιεζίαζκα ηεο λφξκαο νδεγνχζε παξάιιεια ζηελ απνκάθξπλζε απφ 

θνηλφηεηα Κσθψλ, κε ηελ νπνία είρε θαηαθέξεη λα ζπλάςεη ζεκαληηθέο ζρέζεηο. Ζ Κσθή 

θνπιηνχξα θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα απζηεξή ζε ζρέζε κε ηα κέιε ηεο ηα νπνία θάλνπλ 

ρξήζε νπζηψλ. Πεξηιακβάλεη θάπνηεο αμίεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ σο αλήζηθε  πξάμε ή 

σο έλδεημε αδπλακίαο ηε ρξήζε νπζηψλ απφ θάπνηνλ Κσθφ. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, κία 

καδηθή άξλεζε ηεο χπαξμεο ηνπ θαηλνκέλνπ, εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπο γηα πηζαλφ δηπιφ 

ζηηγκαηηζκφ (θαη Κσθφο θαη ρξήζηεο). Έλαλ ζηηγκαηηζκφ πνπ αηζζάλνληαη φηη δε ζα 

πεξηνξηζηεί κφλν ζηνλ/ζηε ρξήζηε/ηξηα αιιά ζα επεξεάζεη ηελ ηαπηφηεηα φιεο ηεο Κσθήο 

θνηλφηεηαο (Lipton&Goldstein, 1997). χκθσλα κε ηνλ Isaacs νη Κσθνί/έο απνηεινχλ κία 

δεκέλε θιεηζηή θνηλφηεηα πνπ πξνζπαζεί λα απνβάιιεη ην ζηίγκα «θσθφο ίζνλ ραδφο», 

ελψ ζε κειέηε ηεο Sabin (1988) νη Κσθνί/έο έθεβνη αλέθεξαλ πψο ε θαηάρξεζε αιθνφι 

γηα απηνχο είλαη κία κε απνδεθηή ζπκπεξηθνξά (Isaacs et al, 1979. Sabin, 1988). Φάλεθε 

πσο αθφκα θαη νη ζπδεηήζεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζηνπο Κσθνχο ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ 

πξνθαινχζαλ ζπλαηζζήκαηα ερζξφηεηαο θαη κεγάιεο αληηδξάζεηο ζηελ Κσθή θνηλφηεηα 

(Boros & Sanders, 1975). Με ηνλ ίδην ηξφπν βηψλεηαη θαη ε εκπεηξία ηεο ρξήζεο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε ζρέζε κε ηελ Κσθή θνηλφηεηα. 

 

.: ην ζρνιείν (εηδηθό ζρνιείν Κσθώλ) είρα θίινπο από πξώηε γπκλαζίνπ έσο 

Σξίηε ιπθείνπ. Παξέα, παξέα, παξέα, κεηά άξρηζα ην καύξν(…) θαη κεηά ηελ εηζπλεόκελε 

εξσίλε. Άξρηζα …θαη νη θσθνί εμαθαλίζηεθαλ. Γελ ηαηξηάδεη. 

 

Οη Κσθνί/έο, εηδηθά εθείλνη πνπ θαηνηθνχλ ζε κεγάιεο πφιεηο, βξίζθνπλ θνηλά 

ζεκεία ζχλδεζεο κε ηελ θνηλφηεηα Κσθψλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε αζιεηηθνχο 

ζπιιφγνπο θαη ζσκαηεία. Απηφ απαηηεί λα κνηξάδνληαη κία θνηλή ηαπηφηεηα θαη κία θνηλή 

γξακκή ζηελ πνηφηεηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηθνηλσλίαο. Δπνκέλσο, αλ εθθξάζνπλ 

αλνηρηά πσο θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα απνθιεηζζνχλ απφ ηελ ίδηα ηελ 
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Κσθή θνηλφηεηα (φπσο έγηλε θαη κε ηνλ Μπάκπε) λα απνκνλσζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν 

αιιά θαη λα ράζνπλ ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο (θίινπο) απφ θνληά ηνπο (Rendon, 1992). Ζ 

θνηλφηεηα Κσθψλ, πξάγκαηη ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αλέθεξε πσο ηνλ απέξξηςε θαη ηνλ 

απνκφλσζε, γηαηί ηνλ ζεψξεζε «θίλδπλν» γηα ηελ νκνηνγέλεηα ηεο νκάδαο, εληζρχνληαο έηζη 

ην ζηίγκα πνπ βίσλε.  

.: Μόιηο άξρηζα ηα λαξθσηηθά, νη Κσθνί εμαθαλίζηεθαλ.. (…) Δπίζθεςε λα δνύλε ηη 

θάλσ...;;θαλέλαο!! Καλέλαο δελ ήξζε ζπίηη. Δγώ έθιαςα, απνγνεηεύηεθα, έζπαζε ε θαξδηά 

κνπ. Δγώ απηό δελ ην πεξίκελα. Σόζα ρξόληα παίδακε κπάια καδί. Δγώ πίζηεπα όηη ζα κνπ 

δώζνπλ βνήζεηα, θάηη, ηόζα ρξόληα κπάια καδί, ηνπο ζέβνκαη θαη απηνί δε κε βνήζεζαλ 

θαζόινπ. Απηό κε έθαλε λα πιεγσζώ πνιύ. Μεηά άξρηζα ηελ ελδνθιέβηα εξσίλε. (…) Νόκηδαλ 

πσο ζα ηνπο θνιιήζσ θάηη. Φνβνύληαη ηα λαξθσηηθά. Ννκίδνπλ όηη είκαη «ζαλ πξεδάθη». 

Απηνί δελ έρνπλ μαλαδεί λα θάλεη θάπνηνο άλζξσπνο πνπ είλαη Κσθόο λαξθσηηθά. 

 

 

Γηα ηνλ Κπξηάθν ηα πξάγκαηα θαίλεηαη λα ήηαλ πην δχζθνια. Έλαο άλζξσπνο απφ 

πάληα κφλνο, κέζσ ηεο εξσίλεο ζπλαλαζηξεθφηαλ κε αθνχνληεο έζησ θαη γηα πξνκεζεπηεί 

ηελ νπζία. Απνηέιεζε θαη γηα εθείλνλ έλαλ δηακεζνιαβεηή ζηελ επηθνηλσλία. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, φκσο, πνπ ε νπζία ηνλ έθεξε θνληά ζηνπο αθνχνληεο, έζησ γηα λα θάλνπλ καδί 

ρξήζε ή γηα λα ηελ πξνκεζεπηεί, ηνλ απνκάθξπλε απφ ηελ Κσθή θνηλφηεηα. Αληίζεηα κε ηνλ 

πξνεγνχκελν ζπκκεηέρνληα πνπ ηξέθεη πιένλ ερζξηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηνπο ππφινηπνπο 

Κσθνχο, ν Κπξηάθνο ηνπο ηνπνζεηεί ζε κία εληαία θαηεγνξία «θαιψλ αλζξψπσλ» θαη βάδεη 

ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζε απηή. Παξφηη νη ζρέζεηο έρνπλ απνθνπεί πιήξσο κε ηνπο Κσθνχο, 

αλαθέξεη επαλεηιεκκέλα θάπνηεο ηπραίεο ζπλαληήζεηο ζην δξφκν πνπ ηηο βηψλεη σο έλα 

πνιχηηκν ηξφπν «ζρεηίδεζζαη». Βηψλεηαη σο ηξφπνο «αλήθεηλ» ζηελ θνηλφηεηα ησλ Κσθψλ, 

ελψ ε ηαπηφηεηά ηνπ σο ρξήζηεο εξκελεχεηαη σο έλαο ξφινο πνπ κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκνο 

δξψληαο πξνζηαηεπηηθά σο πξνο ηνπο Κσθνχο. 

 

. Όινη νη αθνύνληεο ήηαλ πνπ θάλακε καδί εξσίλε. Με πεηξάμαλε νη αθνύνληεο. Δγώ 

είκαη θσθόο. Δγώ δελ πείξαμα (δελ ηζίγθιεζα) πνηέ Κσθό. Σνπο αγαπώ. Οη αθνύνληεο 

ηζηγθιάλε ν έλαο ηνλ άιιν. Γελ ηζηγθιάσ, δελ πεηξάδσ ηνπο Κσθνύο. Κξαηάσ ην ζηόκα κνπ 

θιεηζηό. Παξέα κε αθνύνληεο θάλσ λαξθσηηθά. Αιιά ηνπο Κσθνύο λα ηνπο πεηξάμσ λα ηνπο 

γπξίζσ ην κπαιό; όρη. Οη Κσθνί είκαζηε νιόηδηνη αθξηβώο. 

 

Δθηφο απφ ηξφπνο ζχλδεζεο κε ηελ θνηλφηεηα ησλ αθνπφλησλ θαη κε ηελ 

«θαλνληθή» δηαζθέδαζε ε ρξήζε εξκελεχεηαη θαη σο πξάμε αληίζηαζεο ζε φιεο εθείλεο ηηο 
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ζηηγκέο θαηαπίεζεο θαη απνθιεηζκνχ πνπ βίσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαη αλαιχζεθαλ ζηελ 

πξψηε ελφηεηα. Ζ ρξήζε, ινηπφλ, απνηέιεζε κία ηζρπξή πξάμε απάληεζεο ζην πνιιαπιφ 

ηξαχκα.  

 

4.3.β. Ζ εκπεηξία ηεο ρξήζεο σο αληίζηαζε ζηα ηξαπκαηηθά γεγνλόηα θαη ε 

δηαθνξεηηθή θσλή ζην βίσκα ηεο θάλλαβεο 

Μειεηψληαο πνιπθσληθά ηηο ηζηνξίεο, παξαηεξείηαη πσο ηα άηνκα, κε πνιχ ζάξξνο, 

απάληεζαλ ζηε ζεηξά ησλ επίπνλσλ θαη ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ πνπ ηνπο 

πεξηζσξηνπνηνχζαλ γηα ζεηξά εηψλ. χκθσλα κε ηελ αθεγεκαηηθή πξνζέγγηζε, θαλέλαο 

άλζξσπνο δελ είλαη παζεηηθφο απνδέθηεο ησλ ηξαπκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε ηνπ 

ηξαχκαηνο. Οη άλζξσπνη ιακβάλνπλ ηα κέηξα ηνπο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο 

έθζεζεο ζην ηξαχκα θαη ζηηο επηδξάζεηο ηνπ, φπσο ζην ζπκφ θαη ηνλ ςπρηθφ πφλν. Απηέο νη 

πξάμεηο αληίζηαζεο ζην ηξαχκα είλαη ζε θάζε ηζηνξία παξνχζεο, δειψλνληαο ηελ ελεξγεηηθή 

ζέζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. Με κία δηπιή αθξφαζε, ινηπφλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηνπ Κπξίαξρνπ Λφγνπ απφ ηε κία πιεπξά εμαξηψληαη απφ νπζίεο ιφγσ 

αδπλακίαο απηφ-ειέγρνπ, φκσο παξάιιεια κπνξεί λα εηπσζεί φηη ηα άηνκα κέζσ ηεο ρξήζεο 

πξνζηαηεχνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο αληηζηεθφκελα ζην ηξαχκα (White, 2005). 

 

.: Αιιά όηαλ πήγα ζηε Κξήηε, ζύκσζε ν παηέξαο κνπ επεηδή γύξηζα...Γελ ηνπ άξεζε. 

Άξρηζε λα κε κνπ κηιάεη θαζόινπ. Σνλ ξώηεζα «ηί έρεηο ; γηαηί δε κνπ κηιάο; δε ραίξεζαη πνπ 

ήξζα;». Γε κνπ απάληεζε θαη έθπγε. Καη έλησζα κεηέσξνο....κεηέσξνο....θαη από ηόηε άξρηζαλ 

ηα πξνβιήκαηα θαη άξρηζα λα πίλσ (…) Ζ νηθνγέλεηά κνπ κε εθκεηαιιεύνληαλ.. Καη γηα λα κε 

ζπκώζσ....έπηλα αιθνόι..(…) Ήηαλ ε κόλε δηέμνδνο. Ζ κόλε δηέμνδνο, ην πνηό (…) δελ 

έβξηζθα ην δίθαηό κνπ... θαη πήγαηλα θαη έπηλα (…)Γηαηί Κακηά ώξα....δελ μέξσ ηί ζα 

γίλεη....Μπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα κνπ γπξίζνπλ ηα κάηηα, λα θάλσ θακία ηξέια...δελ μέξσ. 

 

Σν ζεκαληηθφ, αξρηθά, δελ είλαη λα αμηνινγεζνχλ απηέο νη πξάμεηο αληίζηαζεο σο 

ζεηηθέο, αξλεηηθέο, ιεηηνπξγηθέο ή δπζιεηηνπξγηθέο, αιιά ηα ηηκεζεί ε πξφζεζε απηψλ ησλ 

αηφκσλ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ πξφζεζε λα απαληήζνπλ ζηε ηξέια, ηνλ ςπρηθφ 

πφλν, ην ζπκφ, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηελ απνκφλσζε, ηελ εθκεηάιιεπζε, ηελ απφξξηςε. Ζ 

πξφζεζή ηνπο λα θξνληίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο είλαη απφ κφλε ηεο κία πξάμε ελεξγεηηθή, 

ζαξξαιέα, κία πξάμε δχλακεο. Έηζη, νη ζπκκεηέρνληεο, ζαλ άιινη επηδψληεο, επηβίσλαλ απφ 

ηηο ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο κε πνηθίινπο ηξφπνπο θαη κε βαζηθφηεξε ηελ εκπεηξία 

ηεο ρξήζεο νπζηψλ. 
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.: Δίρα πξνβιήκαηα...πνιιά..ηζαθσκνύο...όια απηά...ηξειάζεθα... (…) Ρώηεζα έλα 

θίιν, ηνπ ιέσ «ζέισ έλα λαξθσηηθό λα εξεκήζσ». Δίρα πξνβιήκαηα. Σξειάζεθα. ηνπ ιέσ 

«ζέισ έλα λαξθσηηθό, λα εξεκήζσ λα ραιαξώζσ. Να κε ζθέθηνκαη. Θέισ λα είκαη ιηώκα». 

Καη έθαλα πξέδα.. 

 

.: Σξειάζεθα....ζηελαρώξηα... έπαηξλα θάξκαθα, γηαηί δελ ήκνπλ θαιά, έπαηξλα 

θάξκαθα, θαη αλαθνπθηδόκνπλ, εξεκνύζα. Φάξκαθα γηα ηε ζηελαρώξηα (…)Μα λα πεζάλνπλ 

θαη νη ηξείο; ν έλαο κεηά ηνλ άιιν; Δγώ ηξειάζεθα.... Έπαηξλα θάξκαθα γηαηί 

ζηελαρσξηόκνπλ, μεθπζνύζα.... θαη εξεκνύζα. Κάλσ λαξθσηηθά θαη ραιαξώλσ, έρεη εζπρία, 

δε ζθέθηνκαη ηίπνηα....Άκα δελ θάλσ, έρσ αλεζπρία, λεπξηάδσ, ηξειαίλνκαη...είλαη πνιύ 

δύζθνιν...ζπκάκαη ηα παιηά. 

 

Παξάιιεια, ελψ φιε ε θνηλφηεηα Κσθψλ ζηξάθεθε ελαληίνλ ηνπ Μπάκπε, ηνλ 

ζχκσζε, ηνλ ζηελαρψξεζε, ηνλ απνγνήηεπζε, εθείλνο αληέδξαζε ζε απηφ, θαζψο ε ρξήζε 

νπζηψλ έδξαζε επνπισηηθά. Ήηαλ έλαο ηξφπνο λα αλαθνπθηζηεί θαη λα αληηζηαζεί ζηηο 

ζπλαηζζεκαηηθά επψδπλεο επηδξάζεηο απηνχ πνπ είρε βηψζεη (White, 2005). 

 

.: Μεηά πνπ νη Κσθνί εμαθαλίζηεθαλ μεθίλεζα πξέδα. Ζ θαξδηά κνπ έζπαζε…. 

Απνγνεηεύηεθα (…) Άξρηζα ιόγσ ηεο νκάδαο πνπ ηζαθσζήθακε. Σξειάζεθα. Έθαλα πξώηα 

κπάθν. πλέρεηα …..κεηά ήζεια θάηη ρεηξόηεξν, λα είλαη βαξύ(…) όηαλ κε έδησμε ε νκάδα 

ησλ Κσθώλ ζην πνδόζθαηξν, ήκνπλ ρεηξόηεξα. Έπεζα ζηα βαζηά. ηε ιαθθνύβα. ηε 

ιαθθνύβα. Από απηό ζηελαρσξήζεθα θαη κεηά άξρηζα ηα ρεηξόηεξα. 

 

Τπάξρνπλ θάπνηα ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ζηα νπνία ε ρξήζε νπζηψλ βηψλεηαη σο 

έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ζπκβάλησλ πνπ δηέξξεμαλ ηε δσή ηνπο ζε δχν κέξε. Ζ έλλνηα 

ηεο βηνγξαθηθήο ξήμεο εηζήρζε απφ ηνλ Michael Bury ην 1982 ζην εγρείξεκά ηνπ λα 

θαηαλνήζεη ηε ρξφληα αζζέλεηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ξεπκαηνεηδή αξζξίηηδα. ηαλ ηα 

άηνκα έξρνληαη αληηκέησπα κε απξφζκελα γεγνλφηα, φπσο κία ρξφληα αζζέλεηα, 

επέξρνληαη πξνζαξκνγέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο. 

Σν αλαπάληερν ζπκβάλ δηαηαξάζζεη ηηο δνκέο αιιά θαη ηηο πξνεγεζείζεο γλψζεηο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο, ελψ θέξλεη αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

θαη κε ηα γεληθφηεξα θνηλσληθά δίθηπα (Bury, 1982). Οη ζπκκεηέρνληεο βίσζαλ σο 

ξήγκαηα δσήο απξφζκελνπο ζαλάηνπο, κεηαθνκίζεηο θαη δηαδχγηα. ε απηά απάληεζαλ 

κέζσ ηεο ρξήζεο νπζηψλ πξνζπαζψληαο λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη λα 

επηβηψζνπλ απφ ην ηξαχκα.  
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Γηα ηνλ Κπξηάθν, ην βαζηθφ ζεκείν ξήμεο ζηε δσή ηνπ αθνξά ζηελ αζζέλεηα θαη 

ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηεο κεηέξαο θαη ηεο αδειθήο ηνπ. Δπηζηξέθεη ζε απηά ηα ζπκβάληα 

ζπλερψο, αθφκα θαη ηηο ζηηγκέο πνπ ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο είλαη δηαθνξεηηθφ. Φαίλεηαη 

πσο, απηέο νη ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο αζζέλεηαο θαη απξφζκελνπ ζαλάηνπ ζεκαηνδφηεζαλ 

ηελ επνρή ηεο «ηξέιαο» γηα εθείλνλ. Ζ απάληεζή ηνπ ζηνλ πφλν θαη ην πέλζνο ήηαλ ε 

ρξήζε αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ θαη ε ρξήζε εξσίλεο. Φαίλεηαη φηη απάληεζε ελεξγά 

ζε απηφ ην ζεκείν θακπήο ζηε δσή ηνπ έρνληαο ηελ πξφζεζε λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη λα επηβηψζεη απφ ην ηξαχκα.  

.: Ό κπακπάο κνπ αξξώζηεζε, ε κακά αξξώζηεζε, ε αδειθή αξξώζηεζε (ρηππάεη 

μύιν ζην γξαθείν δίπια ηνπ). Σξειάζεθα. ηελνρσξηόκνπλ (…) Καη νη 3. κεηά 

ηξειάζεθα....ζηελαρώξηα... έπαηξλα θάξκαθα, γηαηί δελ ήκνπλ θαιά, μεθπζνύζα , έπαηξλα 

θάξκαθα, θαη αλαθνπθηδόκνπλ, εξεκνύζα. (…) Πξώηα πέζαλε ν κπακπάο κνπ 47 εηώλ, άζ’ 

ηα λα πάλε. Πξώηνο ν παηέξαο αξξώζηεζε, κεηά ε αδειθή κνπ αξξώζηεζε θαη κεηά ε κακά 

κνπ. Καη νη ηξεηο. ηελαρσξήζεθα. Έζθαζα από ηε ζηελαρώξηα κνπ. (..) ηελαρσξήζεθα 

βαζηά κέζα κνπ. Μα λα πεζάλνπλ θαη νη ηξείο; ν έλαο κεηά ηνλ άιιν; Δγώ ηξειάζεθα. 

(…)Ήηαλ άξξσζηνο. 47 ρξνλώλ, 47, 47 !! (ην γξάθεη θαη κε ην δάθηπιν ηνπ πάλσ ζην 

γξαθείν λνεηά). 

 

Δθηφο ηεο ζσκαηηθήο αζζέλεηαο έλαο ζπκκεηέρνληαο βηψλεη σο θνκβηθφ ζεκείν 

δσήο ην δηαδχγηφ ηνπ, ην νπνίν ζεκαηνδφηεζε ηελ επηζηξνθή απφ ηελ Διβεηία ζηελ 

Κξήηε, ηελ απνκάθξπλζε απφ ηα παηδηά ηνπ, ηε κεηάβαζε απφ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

εξγαδφκελνπ ζε απηή ηνπ άλεξγνπ. Γηα αθφκα κία θνξά δελ έκεηλε αδξαλήο ζε απηά, αιιά 

αληηζηάζεθε ζηνλ πφλν ησλ θαηά ζεηξά ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ, θαηαθεχγνληαο ζηε 

ρξήζε αιθνφι. Σα ζπκβάληα βηνγξαθηθήο ξήμεο σο επί ην πιείζην δελ απνηεινχλ ζηαηηθέο 

κεκνλσκέλεο ζηηγκέο, αιιά γεγνλφηα πνπ αθνινπζνχληαη απφ πνηθίιεο θαηαζηάζεηο, φπσο, 

γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ θνηλσληθή ηαμηλφκεζε ησλ αλζξψπσλ κεηά απφ απηά ηα 

γεγνλφηα. Σαμηλνκήζεηο πνπ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αθνξνχλ ζε ζέζεηο πνπ 

δηαρσξίδνπλ ηελ πγεία απφ ηελ αζζέλεηα θαη ηελ θαλνληθφηεηα απφ ηελ παξέθθιηζε, 

ηνπνζεηψληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θαηεγνξία ησλ παξεθθιηλφλησλ (αββάθεο & 

Σδαλάθεο, 2002, Σδαλάθεο &αββάθεο, 2003. Bury, 1991 & Williams, 2001;φπσο 

αλαθέξεηαη ζηνπο αββάθεο & Σδαλάθεο, 2006). 

 

.: Πξηλ ρσξίζσ έπηλα 2 – 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα, κόλν κπύξα. Σν κεηά ηώξα…. 

είλαη κεγάιε ηζηνξία. Πξώηα ρώξηζα, κεηά έθπγα από ηελ Διβεηία θαη κεηά άξρηζα ηε 

καξηρνπάλα.. εεεε ιάζνο , ην πνηό. Άξρηζα ηόηε λα πίλσ πεξηζζόηεξν…. Καη πξηλ έπηλα.. 

απιά πξηλ έπηλα έλα πνηό. 
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ε αληίζεζε κε ην βίσκα ηεο ρξήζεο εξσίλεο θαη ησλ άιισλ νπζηψλ, πνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ φηη επηζπκνχλ λα απέρνπλ θαη βξίζθνληαη ζηα θέληξα 

απεμάξηεζεο γηα απηφλ ηνλ ιφγν, ην βίσκα ηεο ρξήζεο θάλλαβεο ήηαλ δηαθνξεηηθφ γηα 

φινπο. Σα άηνκα ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε νπζία έρεη κφλν ζεηηθέο επηδξάζεηο θαη 

ζέινπλ λα ηελ θξαηήζνπλ ζηε δσή ηνπο ,θαζψο δελ ηνπο απνκαθξχλεη απιψο απφ 

ζπλαηζζεκαηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο, αιιά ηνπο επαλαζπλδέεη θαη κε ηηο αμίεο ηνπο. Ο 

Αιέμεο, γηα παξάδεηγκα, επαλαζπλδεφηαλ κε ηε ραξά κέζσ ηεο ρξήζεο θάλλαβεο. 

 

.: Άκα ήζεια λα δηαζθεδάζσ, άκα ήκνπλ θαιά, άκα είρα ρξήκαηα, έπαηξλα 

καξηρνπάλα. Υαηξόκνπλ πεξηζζόηεξν Γε ζθεθηόκνπλ ηα πξνβιήκαηα. Καη έηζη πξνρσξνύζα, 

έηζη ζπλέρηδα... 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε θάλλαβε είλαη πνηληθνπνηεκέλε θαη νη ρξήζηεο/ηξηεο 

εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηελ απεηιή ησλ λνκηθψλ θπξψζεσλ αλ ζπιιεθζνχλ κε 

ηελ θαηνρή έζησ θαη κηθξήο πνζφηεηαο, νη ζπκκεηέρνληεο θαλνληθνπνηνχλ ηελ νπζία, 

αλαθέξνληαο πσο δηαρσξίδεηαη απφ ηηο ππφινηπεο «παξάλνκεο νπζίεο». Απηφ εξκελεχεηαη, 

αλ ν θαθφο ζηξαθεί ζην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο θάλλαβεο, ε νπνία 

ζην Γπηηθφ θφζκν ηείλεη λα νκαινπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα πνζνζηά ρξήζεο είλαη 

κεγάια θαη παξαηεξείηαη ε επξχηεξε πνιηηηζκηθή απνδνρή ηεο ρξήζεο ηεο (Hathaway, 

Comeau & Erickson, 2011). ηηο αξρέο ηνπ 1990 αλαθέξζεθε φηη ζηηο Ζ.Π.Α. νη Κσθνί/έο 

ρξήζηεο/ηξηεο εξσίλεο άγγηδαλ ηνπο 3,505, ελψ κε πνιχ κεγάιε απφθιηζε, νη 

ρξήζηεο/ηξηεο θάλλαβεο κε Κψθσζε, έθηαζαλ ηνπο 97,745 (Titus θαη ζπλ., 2008). ηελ 

αληίιεςε φηη ην ραζίο δελ είλαη έλα «βαξχ» λαξθσηηθφ, νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ πσο 

δελ είλαη ιφγνο λα ηελ απνβάινπλ απφ ηε δσή ηνπο, αληίζεηα ηελ παξνπζηάδνπλ σο θάηη 

πξνζνδνθφξν γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε, θάηη πνπ ηνπο επαλαζπλδέεη κε ηελ 

αμία πνπ έρεη γηα εθείλνπο ε ςπρηθή εξεκία, ε αλαθνχθηζε θαη ε ραξά.  

 

.: 26-27 εηώλ άξρηζα κπάθν. Μία ραξά είλαη ν κπάθνο. Γελ είλαη ηίπνηα απηό. 

(…) Έθαλα κπάθν, έλησζα θαιά. Δγώ είπα «ζέισ κπάθν»... Δγώ έλησζα όηη ζέισ λα θάλσ 

κόλν κπάθν.(,…) Γελ είλαη θαθόο ν κπάθνο. Δίρα κπαθν; Αλ είρα, έλησζα αλαθνύθηζε. 

Υαξνύκελε. Κάλακε βόιηα κε ηελ παξέα κνπ κηα ραξά.. (…) κόλν κε ην κπάθν δηαζθέδαδα. 
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Οη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ ην ζηίγκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ρξήζε θάλλαβεο. Σν φηη δελ ηελ αμηνινγνχλ σο κία βαξηά νπζία ηνπο επηηξέπεη λα κηινχλ 

ειεχζεξα γηα ηα νθέιε ηεο, γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηε δηάιεγαλ, γηα ηελ πνηφηεηά ηεο. Απηφ 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην βίσκα ηεο ρξήζεο εξσίλεο ή ησλ ραπηψλ, ηα νπνία έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί θνηλσληθά σο «εζηθή απεηιή», κε απνηέιεζκα νη ζπκκεηέρνληεο λα 

κεηψλνπλ ηελ αμία ηεο ρξήζεο ηνπο. Δλψ νπζηαζηηθά γηα φιεο ηηο ππφινηπεο νπζίεο 

παξαηεξείηαη κία ππνηίκεζε ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ, γηα ηελ θάλλαβε κηινχλ αλνηρηά γηα 

ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηά ηεο, ιακβάλνληαο πηζαλά ππ‟ φςηλ ηνπο ηε κηθξφ- πνιηηηθή 

ηεο νκαινπνίεζή ηεο (Pennay & Moore, 2010). 

 

 

.: Μνπ άξεζε ε εξεκία πνπ έλησζα, πνπ κπνξνύζα λα γειάσ, κπνξνύζα λα 

δηαζθεδάδσ, όια θαιά, ραηξόκνπλ (…)απηό είλαη λαξθσηηθό, αιιά ειαθξύ, δηαθνξεηηθό. 

Τπάξρνπλ θαη βαξηά λαξθσηηθά (…) εγώ ζέισ ηώξα κόλν κπάθν. Σα άιια, θνκκέλα. Μόλν 

κπάθν. 10 ηζηγάξα, 20 ηζηγάξα, 30 ηζηγάξα ΟΚ θαη βάιε (ρακνγειά). 

 

Ζ θάλλαβε απνηέιεζε, επίζεο, έλαλ ηξφπν πνπ ηνπο επέηξεςε λα βηψζνπλ κία 

ζπιινγηθή αλαπαξάζηαζε, ηνπνζεηψληαο ηε ρξήζε ηεο νπζίαο σο έλα πνιηηηζκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ κίαο θνηλφηεηαο θαη σο έλδεημε ηνπ αλέκεινπ ηξφπνπ δσήο  εο λενιαίαο, 

φπσο απηή παξάγεηαη απφ ηνπο Κνηλσληθνχο Λφγνπο (Pennay & Moore, 2010). 

 

.: Δγώ όηαλ ήκνπλα λένο, όπσο όινη νη λένη, καο άξεζαλ ηα παξάλνκα! Δ θαη  

επεηδή ήηαλ θάηη άγλσζην, ήζεια από πεξηέξγεηα λα ην δνθηκάζσ (ρακνγειάεη) (….) όηαλ 

πήγα ζηελ Διβεηία, ε γπλαίθα κνπ έπηλε καξηρνπάλα. Πίλακε κόλν δύν θνξέο ην ρξόλν (…) 

Σν νπνίν είλαη ηα Υξηζηνύγελλα θαη 1
ε
 Απγνύζηνπ. Λόγσ εζληθήο γηνξηήο, εθεί έρνπλ θαη 

ππξνηερλήκαηα... (..) Ζ καξηρνπάλα κνπ έθαλε  «θεθάιη»...δειαδή κνπ άξεζε, ε ληηζθνηέθ, 

ηα πάξηη, ε κνπζηθή, ην αεξάθη καδί κε ηε καξηρνπάλα. (…)  κνπ αξέζεη ε καξηρνπάλα, ιόγσ 

ηνπ όηη θηηάρλεη θεθάιη. Αθνύσ θαιύηεξα. Σε κνπζηθή, ην ρνξό..κνπ αξέζεη. 

 

ε κία κειέηε ηνπ Sandberg (2012) ζηε Ννξβεγία, θάλεθε (αληίζηνηρα κε ηα 

επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο) πσο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο νκαινπνίεζεο ηεο 

θάλλαβεο, έρεη εκπνηίζεη ηηο αθεγήζεηο ησλ αηφκσλ, αθνχ ηελ ραξαθηήξηζαλ σο ζπλήζε 

πξαθηηθή φισλ ησλ λέσλ. Αλέθεξαλ φηη ε ρξήζε ηεο ζπλδέεηαη κε άηνκα πνπ είλαη 

«αλνηρηφκπαια θαη κε ειεχζεξε ζθέςε» θαη ζεσξνχζαλ φηη απνηειεί απιψο έλα θπηφ 

ρσξίο επηβιαβείο ζπλέπεηεο. Ζ αίζζεζε ηνπ «παξάλνκνπ» θαίλεηαη φηη έρεη εμνκαιπλζεί 
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θαζψο ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο, φπσο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ηελ 

θαηεγνξηνπνηνχλ σο ςπραγσγηθή, θπζηθή νπζία (Sandberg, 2012).   

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαμηλφκεζε θαη δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηηο ππφινηπεο νπζίεο 

απνηειεί κία θνηλσληθή θαηαζθεπή ζην πιαίζην ησλ Λφγσλ πεξί θαλνληθφηεηαο θαη απηφ 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, νη νπνίνη έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηφζν ην ζηίγκα ηεο Κψθσζεο φζν θαη απηφ ηεο 

ρξήζεο εξσίλεο. Δίλαη, επνκέλσο, κία πξνζπάζεηα δηαζθάιηζεο κίαο πγηνχο θαη θνηλσληθά 

απνδεθηήο πιεπξάο ηεο ηαπηφηεηαο, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

βηψκαηνο ηεο ρξήζεο θάλλαβεο σο θάηη απνιαπζηηθφ θαη απνδεθηφ, σο κέξνο κία 

ππνθνπιηνχξαο πνπ εληάζζεη «φινπο ηνπο λένπο» ζηελ ίδηα ζέζε, ζηελ νπνία νη 

ζπκκεηέρνληεο δελ μερσξίδνπλ σο παξεθθιίλνληεο ή πξνβιεκαηηθνί. 

 

Με εμαίξεζε ηε ρξήζε θάλλαβεο, ηα άηνκα απνθάζηζαλ ζε θάπνηα ζηηγκή ηεο δσήο 

ηνπο λα επηζθεθζνχλ θέληξα απεμάξηεζεο γηα λα απεμαξηεζνχλ απφ ηελ εξσίλε θαη ην 

αιθνφι. Σν βίσκα ηεο απεμάξηεζεο απνηειεί κία εκπεηξία καθξνρξφληα, κέζσ ηεο νπνίαο ηα 

άηνκα γηα αθφκα κία θνξά πξνζπαζνχλ λα απνζηηγκαηηζηνχλ. Απηή ηε θνξά, φκσο, δε 

ζηνρεχνπλ ζην λα απνβάινπλ ην ζηίγκα ηνπ Κσθνχ πνπ ηαπηίδεηαη θνηλσληθά κε θάπνηνλ 

αλεπαξθή (φπσο πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ κέζσ ηεο ρξήζεο νπζηψλ), αιιά επηρεηξνχλ λα 

απνζπλδεζνχλ απφ ην ζηίγκα ηνπ ρξήζηε θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Κσθνχ ρξήζηε. Απφ ηα 

ιεγφκελά ηνπο, θαίλεηαη πσο ε δηαδηθαζία ηεο απεμάξηεζεο θαη ε ίδηα ε δνκή σο ηφπνο, 

απνηεινχλ κία εκπεηξία κέζσ ηεο νπνίαο νη ζπκκεηέρνληεο αλαζπγγξάθνπλ ηε θζαξκέλε 

ηνπο ηαπηφηεηα, δηνξζψλνπλ θαη επνπιψλνπλ φια φζα έρνπλ βησζεί σο ηξαπκαηηθά. Οη 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ γηα λα ην θαηαθέξνπλ είλαη πνηθίιεο θαη ζα αλαθεξζνχλ 

δηεμνδηθά ζηελ αθφινπζε ελφηεηα.  

 

4.4.Σν βίσκα ηεο απεμάξηεζεο σο ηξόπνο αλαζπγγξαθήο ηεο ηαπηόηεηαο 

 

Ζ απεμάξηεζε απφ ηελ εξσίλε θαη ην αιθνφι βηψλεηαη σο έλαο ηξφπνο λα 

δηνξζψζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο πηπρέο ηεο εχζξαπζηεο ηαπηφηεηάο ηνπο θαη απηφ θαίλεηαη 

φηη επηηπγράλεηαη πνηθηινηξφπσο. Ζ αλαζπγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο απφδνζεο επζπλψλ ζε ηξίηνπο γηα ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο φπσο 

θαη κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ ηνπ εαπηνχ ηνπο απφ ηνπο ππφινηπνπο ελεξγνχο ρξήζηεο 

νπζηψλ. ζνλ αθνξά ζηελ παξνπζία ηνπο ζηηο δνκέο, κέζσ ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο, θαίλεηαη 

φηη νη ζπκκεηέρνληεο επνπιψλνπλ ηε θζαξκέλε ηνπο ηαπηφηεηα θαη ην πνιιαπιφ 

εζσηεξηθεπκέλν ζηίγκα κε δχν ηξφπνπο θαηλνκεληθά αληηθξνπφκελνπο. πγθεθξηκέλα, 

θάπνηνη αλαθέξνπλ φηη γίλεηαη κέζσ ηεο πιήξνπο ζπκκφξθσζήο ηνπο ζηνπο θαλφλεο ησλ 

δνκψλ (αθφκα θαη αλ απηή ε ζπκκφξθσζε ελαληηψλεηαη ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο) 

θαη άιινη κέζσ ηεο δπλακηθήο δηεθδίθεζεο ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζε παξνρή ζεξαπεπηηθήο 

βνήζεηαο ζηε λνεκαηηθή γιψζζα. Σέινο, ε απνρή απφ ηηο νπζίεο βηψλεηαη επνπισηηθά, σο 

έλαο ηξφπνο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο, έλαο ηξφπνο έληαμεο ζε 

κία θαλνληθή δσή θαη σο κέζν πξνζέγγηζεο ησλ ξφισλ ηεο «θαιήο κεηέξαο» θαη ηνπ 

«θαινχ ζπληξφθνπ». 

 

 

4.4.α. Μέζσ ηνπ δηαρσξηζκνύ ηνπ εαπηνύ ηνπο από άιινπο ρξήζηεο νπζηώλ 

 

Καηά ην ζηάδην ηεο απεμάξηεζεο, ε γλψζε γηα ηελ Κψθσζε αιιά θαη γηα ηελ 

εκπεηξία ηεο ρξήζεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα απνζηαζηνπνηεζνχλ ζπλεηδεηά 

απφ απηή. Απηφ ζπκίδεη ηα ιεγφκελα ηνπ Φνπθφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη νκάδεο -

αληηζηεθφκελεο ζε κνξθέο εμνπζίεο πνπ ηηο ηνπνζεηνχλ ζε πιαίζηα απνθιεηζκέλα - 

αληηδξνχλ κέζσ πξάμεσλ πνπ ηηο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία πξνηηκψκελσλ ηαπηνηήησλ 

(Foucault, 2000, ζ. 123.Foucault, 1998, ζ. 94). Έηζη ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε γλψζε 

ηνπο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηαπηφηεηεο αλψηεξεο απφ άιινπο ρξήζηεο/ηξηεο ή Κσθνχο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ «θαζαξνχ» απφ νπζίεο, κε φιεο ηηο γλψζεηο πνπ 

εκπεξηέρεη απηή. Ο Αιέμεο, ζπγθεθξηκέλα, έρνληαο πιένλ ηελ εμνπζία ηεο γλψζεο θαη απφ 

κία ζέζε απεμαξηεκέλνπ, κηιά γηα ηελ θαηάιεμε ησλ αηφκσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε, 

ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ έμσ απφ απηφ. 

 

.: Πξέπεη λα δείμνπλ ζηνπο αλζξώπνπο όηη ν θαζέλαο πνπ θάλεη λαξθσηηθά, πώο 

είλαη ε θαηάιεμή ηνπο ζηε θνηλσλία (…) Πξέπεη λα βιέπνπλ ηα παηδηά. Να μέξνπλ ηί ζα 

έρνπλ (ηί ζα πάζνπλ) ζην κέιινλ. 
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Ο Κπξηάθνο, επίζεο δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνπο αθνχνληεο ελεξγνχο 

ρξήζηεο/ηξηεο θαη πιάζεη κία ηαπηφηεηα αλψηεξε, ηθαλή θαη αηξφκεηε. Μία ηαπηφηεηα 

επεξεαζκέλε απφ ηα πξφηππα ηνπ καζθνπιηληζκνχ πνπ ζέινπλ ηνπο άλδξεο δπλαηνχο. 

Πξνζσπνπνηεί ηε δχλακε σο κία Κσθή δχλακε, ε νπνία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα θσλάμεη 

θαη λα ππνζηεξίμεη ηνλ εαπηφ ηεο. Δπίζεο δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηνπο άιινπο 

αλαθέξνληαο πσο, ζε ζρέζε κε άιινπο ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ, εθείλνο ππεξηεξεί, γηαηί ελψ 

θάλεη ρξήζε αξθεηά ρξφληα, έρεη θαηαθέξεη λα είλαη δσληαλφο.  

 

.: Οη άιινη πεζαίλνπλ λσξίο. Δγώ είκαη δπλαηόο. Δίκαη 61 εηώλ θαη ζώζεθα (…) 

Πέζαλα;;; φρη δελ πέζαλα. ψζεθα! Δίκαη 61 εηψλ δσληαλφο. άιινη 40 εηψλ, πεζαίλνπλ 

(…) Δδώ έρεη αθνύνληεο, Βξσκάλε όινη. Παίξλνπλ ράπηα, θάλνπλ εξσίλε, πνιιά. Παίξλνπλ 

όινη θξπθά λαξθσηηθά. Κξπθά… Δγώ ην βιέπσ θαη δε κηιάσ. Φεύγσ (…) ν θύιαθαο απ’ 

έμσ ηνπο ιέεη  «Φύγε! Φύγε!», πάλε όινη θξπθά πίζσ από δέληξα θαη θάλνπλ εξσίλε...από 

εδώ , από εθεί... (…)είλαη ηξεινί. Με δειεύνπλ...Πίζσ από ηελ πιάηε κνπ κηιάλε πξνθνξηθά. 

Δγώ είκαη θάπνπ θαη κηιάλε πίζσ από ηελ πιάηε κνπ...Εειεύνπλ νη λαξθνκαλείο … Δπεηδή 

εγώ, ηνπο ιέσ, δελ θάλσ πηα λαξθσηηθά! 

 

Αληίζηνηρα θαη ν Μπάκπεο δηαρσξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο άηνκν πνπ έρεη 

θαηαθηήζεη ηελ πξνθνξηθή γιψζζα, εμαζθαιίδνληαο κία αλψηεξε ζέζε απφ ηνπο 

ππφινηπνπο Κσθνχο ρξήζηεο/ηξηεο πνπ βξίζθνληαη ζε πξφγξακκα απεμάξηεζεο νη νπνίνη 

δελ έρνπλ θάλεη ινγνζεξαπεία θαη κηινχλ κφλν ηε λνεκαηηθή γιψζζα. 

 

: ππάξρνπλ θσθά παηδηά πνπ δε κηιάλε πξνθνξηθά κόλν βγάδνπλ θξαπγέο. Δληάμεη 

ν θαζέλαο ό,ηη ζέιεη. Αιιά επηπρώο εγώ κηιάσ. Δληάμεη πήγα ηξία ρξόληα ινγνζεξαπεία. 

Δπηπρώο ηα θαηάθεξα. Να κηιάσ κε θσλή κνπ αξέζεη (…)Άιινη Κσθνί δπζθνιεύνληαη, δελ 

θαηαιαβαίλνπλ, δε κηιάλε (…) Δίλαη ρεηξόηεξα από κέλα απηνί, ρξεηάδνληαη λνεκαηηθή. (…) 

Δγώ κηιάσ. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο επίζεο δηαρσξίδνληαη απφ άιινπο Κσθνχο νη νπνίνη θάλνπλ 

θαηάρξεζε αιθνφι. Αλαθέξνπλ πσο είλαη κία νκνηνγελήο νκάδα, κε θνηλά αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζπαζνχλ έηζη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ίδηνη ζε αλψηεξεο ζέζεηο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο γχξσ ηνπο.   

 

: Απηνί δελ είλαη επράξηζηνη γηα θνπβέληα. Υξεζηκνπνηνύλ βαξηά λνεκαηηθή. 

(έθθξαζε απνζηξνθήο). Άιιε θνπιηνύξα. Γηαθνξεηηθή...Γελ έρσ ζπλεζίζεη απηνύο.. Έρνπλ 

βαξηά έθθξαζε...δελ πξνζβάιινπλ, αιιά ιέλε βαξηέο θνπβέληεο. Καηεγνξνύλ ηνλ έλαλ, 
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θαηεγνξνύλ ηνλ άιιν. Λέλε αξλεηηθά πξάγκαηα. Γηάθνξα, δηάθνξα… δελ θάλσ παξέα (…) 

Δίλαη δηαθνξεηηθνί. Γηαθνξεηηθόο ν θόζκνο ηνπο. Αιιά εγώ δελ ηνπο απνθεύγσ..(…) απιά 

δελ θάλνπκε παξέα. 

 

Αληίζηνηρα ε Μαξγαξίηα αλαθέξεη πσο ππάξρνπλ θαη δπζκελέζηεξεο ζέζεηο απφ 

ηε δηθή ηεο, εθείλεο ησλ αηφκσλ πνπ θάλνπλ ελδνθιέβηα ρξήζε εξσίλεο. Δπεμεγεί ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο γηα λα δηαρσξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο απφ ηνπο ρξήζηεο/ηξηεο ελέζηκεο εξσίλεο, 

θαη ηελ παξειζνληηθή κε ηελ παξνχζα ζέζε ηεο.  

 

: Κνληά ζηε δνπιεηά, ζηελ Αθαδεκίαο, βιέπσ απηνύο πνπ θάλνπλ λαξθσηηθά. 

Άζρεκν ζέακα. Βξώκηθν. Δγώ ηνπο θνηηάσ θαη αδηαθνξώ. Πξνρσξάσ. Παιηά πήγαηλα ζε 

απηνύο ηξέρνληαο. Έιεγα κπνξείο λα κνπ δώζεηο; Έπηλα. Σώξα, αδηαθνξώ. Πεξπαηάσ. 

(ρακνγειάεη) 

 

Δίλαη εκθαλέο φηη νη ζπκκεηέρνληεο πξνζπαζνχλ λα επνπιψζνπλ, κε ην 

δηαρσξηζκφ ηνπ εαπηνχ ηνπο απφ ηνπο άιινπο, ηε θζαξκέλε ηνπο ηαπηφηεηα σο Κσθνί-

ρξήζηεο. Απηφ θξίλεη αλαγθαία ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εηδηθψλ 

ςπρηθήο πγείαο, ψζηε αξρηθά λα εληνπίδνπλ ζεκεία ελαιιαθηηθψλ θσλψλ ζηηο αθεγήζεηο 

ησλ αηφκσλ θαη δεχηεξνλ λα βνεζνχλ ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ζην λα εκπινπηίζνπλ απηέο 

ηηο αθεγήζεηο, κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζεξαπεπηηθψλ εξσηήζεσλ (McKeganey, 2001).  

 

4.4.β. Μέζσ ηεο απόδνζεο επζπλώλ γηα ην βίσκα ηεο ρξήζεο ζε ηξίηνπο 

 

Ζ ζέζε πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα νη ζπλεληεπμηαδφκελνη είλαη εθείλε ηνπ 

απεμαξηεκέλνπ, ηνπ απέρνληνο απφ ηελ ρξήζε, επνκέλσο, ηψξα κπνξνχλ λα κηιήζνπλ ζε 

έλα αζθαιέο πιαίζην γηα ηελ εκπεηξία φρη σο ελεξγφ βίσκα αιιά σο θάηη απφ ην νπνίν 

έρνπλ απνζηαζηνπνηεζεί. Έηζη, κηινχλ γηα ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο δηνξζσηηθά, σο θάηη 

γηα ην νπνίν δελ επζχλνληαη εθείλνη, αιιά νη γχξσ ηνπο. Οπζηαζηηθά, κηινχλ γηα ην βίσκά 

ηνπο σο θάηη πνπ απφ ηε κία πιεπξά αμηνινγνχλ σο αξλεηηθφ θαη σο πεγή ζηίγκαηνο, ελψ 

απφ ηελ άιιε αληηζηέθνληαη ζε απηφ, απνδίδνληαο επζχλεο γηα ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο ζε 

άηνκα έμσ απφ εθείλνπο.  
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.: Δγώ δελ ήμεξα (…) βάδεηο κία βειόλα κέζα ζην ρέξη ζνπ;;; πώο;;; δελ ήμεξα 

θαζόινπ ηί είλαη. Όηη ρξεζηκνπνηνύλ θαιακάθη; δελ ην ήμεξα. δελ ήμεξα ηί είλαη απηό. Φηαίεη 

ε παξέα. 

 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο γπλαίθαο ζπκκεηέρνπζαο, εθείλε δελ αλαγλσξίδεη 

θακία επζχλε ζην βίσκα ηεο ρξήζεο εξσίλεο, ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζην 

ζηεξεφηππν πνπ ζέιεη ηε γπλαίθα εχθνιν «ζχκα» ζην λα παξαζπξζεί. Μέζσ απηνχ ηνπ 

Κπξίαξρνπ Λφγνπ γηα ην γπλαηθείν θχιν, ε Μαξγαξίηα εληάζζεηαη ζε κία λφξκα κέζσ ηεο 

νπνίαο πξνθπιάζζεηαη θαη αληηδξά ζηελ ελνρνπνίεζε ηνπ εαπηνχ ηεο σο ππεχζπλνπ γηα ηε 

ρξήζε εξσίλεο. Έηζη πιάζεη κία λέα αθήγεζε δσήο, εγγχηεξε ζηηο δηθέο ηεο αμίεο 

(McIntosh & McKeganey, 2000). 

 

.: Φηαίεη ε παξέα! Κόιιεζα (…) Δγώ ηνπο ξώηεζα... «πνλάεη;;;» όρη, κνπ είπαλ, 

δελ πνλάεη... εληάμεη ... εεεε.. ε παξέα θηαίεη ... θαη πάεη.... ηελ πάηεζα. 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ φηη δε γλψξηδαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο θάζε νπζίαο θαη 

ηηο βιαβεξέο γηα ηνλ νξγαληζκφ ζπλέπεηεο θαη εμαηηίαο απηνχ ήξζαλ αξρηθά ζε επαθή κε 

ηελ νπζία. Γη‟ απηή, φκσο, ηελ απνπζία γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο επηδξάζεηο ησλ νπζηψλ 

νη ζπκκεηέρνληεο δελ θαηεγνξνχλ ηελ Κψθσζε σο βιάβε, αιιά ην ειιηπέο  εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα ή ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο θαη ηα Μ.Μ.Δ. 

Σνπνζεηνχληαη έηζη δπλακηθά απέλαληη ζηηο πξαθηηθέο ηνπ θξάηνπο, νη νπνίεο βάδνπλ 

εκπφδηα ζηελ ελεκέξσζε ησλ αηφκσλ κε Κψθσζε, ζέηνληαο ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία ζε 

ζέζε ππεπζχλνπ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ηνπο.  Ζ πγεηνλνκηθή παηδεία είλαη έλαο φξνο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηηο γλψζεηο θαη ηελ πξφιεςε ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Σα άηνκα κε Κψθσζε, 

έρνπλ ρακειφηεξα επίπεδα πγεηνλνκηθήο παηδείαο, γεγνλφο πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ 

είλαη απνηέιεζκα δηθήο ηνπο αλεπάξθεηαο, αιιά αδπλακία ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο πξνζαξκνζκέλεο ζηε γιψζζα ηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα πγείαο. Απηέο νη 

πξαθηηθέο ζπκβάιινπλ ζηηο αληζφηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ηνπνζεηψληαο ηα άηνκα κε 

Κψθσζε ζε δπζκελέζηεξε ζέζε (Pollard & Barnett, 2009).  

 

.: Σί αθξηβώο θάλνπλ ηα λαξθσηηθά;; δε καο είπαλ ηίπνηα. Έλα λαξθσηηθό π.ρ. ηί 

πξνζθέξεη, ηί παίξλεη..Καλείο δε κνπ είπε ηί θάλεη ην θάζε έλα λαξθσηηθό (…) Βιέπσ θαη ην 

γην ηεο θνπέιαο κνπ (ν νπνίνο είλαη θσθόο θαη θνηηά ζε ζρνιείν Κσθώλ θαη βαξήθνσλ) Γελ 

μέξεη ηίπνηα. Ούηε γηα ηε ζεμνπαιηθή αγσγή, ηίπνηα (…) Πξέπεη λα ελεκεξώλνληαη ηα 

παηδηά. Να μέξνπλ ηί είλαη...Σί πξνζθέξεη ην θάζε λαξθσηηθό, ηί βιάπηεη. 
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Ζ έιιεηςε πξνζαξκνζκέλσλ ζηε λνεκαηηθή πξνγξακκάησλ πξφιεςεο είλαη θάηη 

πνπ έρεη κειεηεζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (Embree θαη ζπλ., 2017). Σν ίδην αλαθέξνπλ 

θαη άιινη ζπκκεηέρνληεο, φπσο ε Μαξγαξίηα πνπ εθθέξεη θαη έλαλ πξνβιεκαηηζκφ 

ζρεηηθά κε ηελ πνξεία πνπ ζα έρνπλ θαη ηα δηθά ηεο παηδηά δίρσο ηελ παξνρή 

πξνγξακκάησλ πξφιεςεο. 

 

.: Πξέπεη λα ππάξρεη πξόιεςε, αιιά δελ ππάξρεη. Σίπνηα, κεδέλ. Ούηε παιηά. Γελ 

ππάξρεη όρη....Παιηά, εγώ ηειείσζα  ην ζρνιείν ην 1992, δελ ππήξρε. Σώξα ζηα θαηλνύξγηα 

ζρνιεία δελ μέξσ... Αιιά δε βιέπσ λα γξάθνπλ ηίπνηα ηα βηβιία ηνπο. Γελ ην βιέπσ...Πξέπεη 

όκσο. (..) Θα ξσηήζσ (ζην ζρνιείν). Πξέπεη λα εμεγήζνπλ ζηα παηδηά όηη δελ είλαη θαιό. 

Πξέπεη λα κάζνπλ (ηα παηδηά) (…) Πξέπεη λα κάζνπλ λα ηνπο θάλνπλ κάζεκα, λα ηνπο 

δηδάμνπλ. Να ηνπο πνπλ όηη ε εξσίλε δελ είλαη θαιή… Όηη δελ είλαη θαιά ηα λαξθσηηθά. 

Μεηά, αλ είλαη πεξίεξγνη ζα ζηξίβνπλ , ζα αιιάδνπλ δξόκν όηαλ βιέπνπλ λαξθσηηθά. 

 

Σα άηνκα κε Κψθσζε ζπρλά έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή θαζφινπ πξφζβαζε ζηελ 

ελεκέξσζε, ηελ πξφιεςε θαη ηε γλψζε, θαζψο νη πεγέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε εθείλνπο 

είλαη κεδακηλέο ή αλχπαξθηεο (Lipton & Goldstein, 1997). ε κειέηε ηνπ Alexander θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2005), ηνπ Titus (2008) θαη ησλ Titus,Schiller, & Guthmann (2008) 

ηνλίζηεθε ε «κεζνδνινγηθή αδπλακία» ηφζν ηεο πξφιεςεο φζν θαη ηεο ζεξαπείαο ζε 

άηνκα κε Κψθσζε πνπ έθαλαλ ρξήζε αιθνφι. Οη ζπκκεηέρνληεο, απνδίδνληαο φιε ηελ 

επζχλε ζε απηέο ηηο θξαηηθέο πξαθηηθέο αιιά θαη ζηηο παξέεο ησλ ζπλνκειίθσλ, 

απνζηαζηνπνηνχληαη νπζηαζηηθά απφ ην βάξνο πνπ θέξεη ην ζηίγκα ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο 

σο ρξήζηεο.  

 

: Δγώ ηνπο ξώηεζα «πνλάεη; ζα πνλέζεη ην ζώκα κνπ;» όρη, κνπ είπαλ, δελ 

πνλάεη... Αθξηβώο όηη απηό πνπ θάλακε ήηαλ λαξθσηηθά δε κνπ ην είπε ε παξέα (…) Μόλν ε 

κακά κνπ επεηδή ήκνπλ Κσθή θαη είδα ζηελ ηειεόξαζε θάηη ζρεηηθό κε ηα λαξθσηηθά (λα 

θάλνπλ έλεζε κε ζύξηγγα), κνπ ήξζε αεδία θαη ηε ξώηεζα. Ζ κακά κνπ είπε όηη δελ είλαη 

θαιό απηό. Δγώ δελ ήμεξα ηί είλαη απηό όκσο. Από εθεί άξρηζα. Γελ ηα ήμεξα! από ηνπο 

θίινπο ηα είδα.. 

 

Σα άηνκα κε Κψθσζε έρνπλ κηθξή πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία 

ιακβάλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, θαζψο ηα πξνγξάκκαηα εηδήζεσλ, νη ηειενπηηθέο 

εθπνκπέο θαη νη «εθζηξαηείεο θαηά ησλ λαξθσηηθψλ» πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά βάζε ζηελ 
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θπξίαξρε πξνθνξηθή γιψζζα ή ζηε γξαπηή, αθήλνληάο ηνπο ζην πεξηζψξην 

(Pollard&Barnett, 2009. Guthmann & Sandberg, 1998. Smith, 2006). Γηα θάπνηνλ 

ζπκκεηέρνληα ε επζχλε ηεο ρξήζεο απνδίδεηαη ζηελ απνπζία ζθχινπ, ελψ γηα άιινλ 

ζπλνιηθά ζηελ θνηλφηεηα ησλ αθνπφλησλ νη νπνίνη ηνλ «ελνρινχζαλ». 

 

.: Ο άγγεινο κνπ είπε όηη «έθαλεο λαξθσηηθά, επεηδή δελ είρεο ζθπιάθη. Καη 

ζπλέρηζεο ηα λαξθσηηθά, γηαηί δελ είρεο ζθύιν». 

 

.: Έλαο αθνύνληαο κε πείξαδε, κε ελνρινύζε (κε ηζίγθιεζε) (…) Δθείλνο θηαίεη 

(…) Οη αθνύνληεο ηζηγθιάλε ν έλαο ηνλ άιιν. 

 

ηαλ ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα πγείαο βξίζθεηαη ζε ηφζν πςειά 

επίπεδα, κπνξεί λα έξζεη ζηελ επηθάλεηα «ην ηξαύκα έιιεηςεο πιεξνθνξηώλ» ην νπνίν είλαη 

εληνλφηεξν ζε άηνκα κε Κψθσζε θαη βαξεθνΐα (Schild & Dalenberg, 2012). Σν 

ζπγθεθξηκέλν κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα δεκηνπξγεζεί κε αθνξκή κία θπζηθή 

θαηαζηξνθή ή έλα θπζηθφ θαηλφκελν ζην νπνίν ηα άηνκα κε Κψθσζε δελ έρνπλ 

πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο γχξσ απφ απηφ. Γελ θαηαλννχλ ηηο εηδήζεηο ηεο ηειεφξαζεο 

ή ηνπ ξαδηνθψλνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ πξνβάιιεηαη θαη βξίζθνληαη ελ κέζσ αγσλίαο θαη 

αβεβαηφηεηαο (επί παξαδείγκαηη φζνλ αθνξά ζε έλαλ ζεηζκφ, κπνξεί λα κε γλσξίδνπλ ην 

κέγεζφο ηνπ ή αλ έρνπλ ππάξμεη θαηαζηξνθέο). Αληίζηνηρα, ε πξψηε εκπεηξία ρξήζεο 

νπζηψλ ήηαλ γηα δχν ζπκκεηέρνληεο αξθεηά ηξαπκαηηθή, γηαηί, φπσο αλέθεξαλ, δελ 

γλψξηδαλ ηί ζα ζπκβεί, πψο ζα ληψζνπλ θαη αλ ζα πεζάλνπλ. 

: Δγώ ηνλ ξώηεζα «ηη είλαη απηό; απηό δελ είλαη ηζηγάξν!». Λέεη «είλαη κπάθνο.» 

Σνπ ιέσ «κπάθνο; ηί είλαη ν κπάθνο; εγώ δελ θαπλίδσ ηέηνην. Κάλσ θαλνληθό ηζηγάξν, 

παθέην» . Μνπ ιέεη «δελ μέξεηο ηί είλαη απηό; Θέο λα δνθηκάζεηο;» ηνπ ιέσ «ζα πέζσ 

θάησ;;;» ιέεη «όρη, όρη, ζα δνθηκάζεηο θαη κεηά ζα κνπ πεηο» (…) ηνλ ξώηεζα αλ ζα 

ιηπνζπκήζσ. Αλ ζα ζηακαηήζεη ε θαξδηά κνπ. Αλ ζα πάζεη θάηη ην κπαιό (…)Ρνπθάσ κία, 

ξνπθάσ ηε δεύηεξε...άξρηζα λα βήρσ, ξνπθάσ ηξίηε.....ακέζσο άξρηζα λα δαιίδνκαη, ην 

θεθάιη κνπ....έλησζα πεξίεξγα κέζα ζηνλ νξγαληζκό κνπ . Σνπ ιέσ «ηί είλαη απηό πνπ 

ληώζσ;» κνπ ιέεη «ε καζηνύξα» . Δγώ ηνπ ιέσ «ηί κνπ έθαλεο; Πσπσ…» κεηά πέξαζαλ 

θάπνηεο ώξεο θαη θνηκήζεθα. Μεηά μύπλεζα θαη ηνλ ξώηεζα «απηό πξηλ ηί ήηαλ ;;; είλαη 

έλεζε ζην ρέξη απηό πνπ θάλακε;». 

 

Γηα ηε γπλαίθα ηνπ δείγκαηνο, ε πξψηε θνξά πνπ ήξζε αληηκέησπε κε ην 

ζχλδξνκν ζηέξεζεο ηεο εξσίλεο βηψζεθε σο ηξαπκαηηθή. Αληίζηνηρα θαη εθείλε δελ 

γλψξηδε ηί είλαη απηφ πνπ ηεο ζπκβαίλεη, αλ ζπλδέεηαη κε ηελ εξσίλε, πφζεο κέξεο ζα 
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δηαξθέζεη αιιά θαη πνηα ζα είλαη ηα ζπκπηψκαηά ηνπ, φπσο ζπκβαίλεη πνιιάθηο ζε άηνκα 

πνπ δε γλσξίδνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηεο επηδξάζεηο ηεο θάζε νπζίαο (Wakeland, Austen & 

Rose, 2018. Schild & Dalenberg, 2012). 

 

.: Δγώ λόκηδα κεηά όηη κπνξώ λα ην θόςσ. Αιιά άξρηζα λα πνλάσ....λα θάλσ 

εκεηνύο... ζηελ αξρή εγώ ην έθνςα. Άξρηζα όκσο κεηά λα πνλάσ. Καη έιεγα «ηί είλαη απηό; 

ηί είλαη απηόο ν πόλνο;;». Μεηά άξρηζαλ εκεηνί... κεηά πόλνο.... έηξεκα. 

 

πλνπηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο, κηιψληαο απφ ηε ζέζε ηνπ «απεμαξηεκέλνπ», 

πεξηγξάθνπλ ηελ πξψηε επαθή ηνπο κε ηελ νπζία σο κία εκπεηξία ζηελ νπνία δε 

ιακβάλνπλ κεξίδην επζχλεο. Ζ αθήγεζή ηνπο δξα επνπισηηθά, γηαηί ελαπνζέηνπλ ην 

βάξνο ηφζν ζηνπο ζπλνκειίθνπο πνπ ηνπο παξέζπξαλ φζν θαη ζηελ έιιεηςε γλψζεσλ γηα 

ηηο νπζίεο, εμαηηίαο ηεο αλχπαξθηεο ελεκέξσζεο θαη πξφιεςεο ζε ζρνιεία θαη θνηλφηεηεο 

Κσθψλ. Σα ίδηα ηα θέληξα απεμάξηεζεο, φκσο, βηψλνληαη σο ηφπνη αλαζπγγξαθήο ηεο 

ηαπηφηεηαο, κέζσ ηεο ππαθνήο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ αηφκσλ ζηνπο θαλφλεο θαη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

4.4.γ. Μέζσ ηεο ππαθνήο ζηνπο θαλόλεο ηεο δνκήο 

Κάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ πιήξε ππαθνή ζηνπο θαλφλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ λα απνδεηρζνχλ «θαινί» εμππεξεηνχκελνη θαη λα δηνξζψζνπλ 

θνκκάηηα ηεο θζαξκέλεο ηνπο ηαπηφηεηαο, φρη κφλν σο ρξήζηεο αιιά θαη σο ρξήζηεο κε 

Κψθσζε. Οη δνκέο απεμάξηεζεο ζε απηφ ην ζεκείν ζα κπνξνχζαλ λα παξνκνηαζηνχλ κε 

ην «Παλνπηηθφλ» ην νπνίν απνηέιεζε έλα ηχπν θπιαθήο ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ Σδέξεκη 

Μπέλζακ ην 1785. ε απηφ, νη θχιαθεο είραλ ζπλερή πξφζβαζε ζηα δηαθαλή θειηά ησλ 

θξαηνπκέλσλ, ελψ νη θξαηνχκελνη δε γλψξηζαλ πφηε θαη αλ ειέγρνληαλ, θαζψο ν πχξγνο 

πνπ θηινμελνχζε ηνπο θξνπξνχο ήηαλ ζθνηεηλφο θαη απξφζηηνο (Bentham, 1791).  

ηηο δνκέο απεμάξηεζεο, αληίζηνηρα, νη εμππεξεηνχκελνη παξαηεξνχληαη θαη 

ειέγρνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο, ρσξίο λα γλσξίδνπλ πφηε ζα γίλεη απηφ. Έλαο 

ηξφπνο λα επηηεπρζεί ν έιεγρνο είλαη κέζσ ηεο νπξνιεςίαο. ζν πην ζπιινγηθή θαη 

νξγαλσκέλε είλαη ε επηηήξεζε ησλ ζχγρξνλσλ «παλνπηηθψλ», ηφζν θαίλεηαη λα 

κεγαιψλνπλ ε απνκφλσζε θαη ν θφβνο πνπ ληψζνπλ ηα άηνκα. ε απηφ ην ζεκείν, ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ απεμάξηεζεο θαη ε ζηάζε ησλ εμππεξεηνχκελσλ ζε απηέο 

κπνξεί λα ζρεηηζζεί κε ηα ιεγφκελα ηνπ Φνπθφ ζρεηηθά κε ην φηη ηα άηνκα βξίζθνληαη 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Bentham%2C+Jeremy%2C+1748-1832%22
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ζπλερψο ππφ ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, κε ζθνπφ λα «δηνξζσζεί» ε φπνηα  παξεθθιίλνπζα 

ζπκπεξηθνξά. Σα άηνκα πξνζπαζνχλ κε θάζε θφζηνο λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ «ζπγρξφλσλ θξνπξψλ ηεο θνηλσλίαο» αθφκα θαη αλ απηέο ελαληηψλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπο (Φνπθφ, 1975, ζ.223-228). Έλαο ζπκκεηέρνληαο ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο πξνηηκά 

λα κηιά ζηελ πξνθνξηθή γιψζζα κε ην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο, αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ 

εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία, γηαηί κε απηφλ ηνλ ηξφπν πηζαλά εληάζζεηαη ζηελ νκάδα ηνπ 

«θαλνληθνχ» κέζα ζην πξφγξακκα. Αληηδξά, ζην ζηίγκα ηεο δηαθνξεηηθήο πνηφηεηαο 

αθνήο κε ην λα απαξλεζεί ηε λνεκαηηθή γιψζζα. Αληίζηνηρα, ζηε βηβιηνγξαθία θαίλεηαη 

πσο, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη Κσθνί/έο κηινχλ ηε λνεκαηηθή γιψζζα, αξθεηνί επηιέγνπλ σο 

γιψζζα νκηιίαο ηελ πξνθνξηθή ζηελ νπνία απαηηείηαη ε δηαδηθαζία ηα ρεηιαλάγλσζεο 

(Lipton & Goldstein, 1997).  

 

.:Μ’ αξέζεη λα κηιάσ έηζη. Νηώζσ ζα λα είκαη αθνύνληαο. … Μνηάδεη ζα λα είκαη 

αθνύνληαο! είκαη Κσθόο αιιά ζέισ λα κηιάσ θαιύηεξα πξνθνξηθά. Με ηνλ θαηξό ζα κηιάσ 

θαιύηεξα. (…) Παξάδεηγκα εγώ κηιάσ θαλνληθά αιιά ν ηαηξόο δε κε θαηαιαβαίλεη. Έξρεηαη 

ε ςπρνιόγνο. Δγώ Σα ιέσ ζε εθείλε θαη Δθείλε ηα εμεγεί ζην ηαηξό. (…)Δηδηθά κε απηό ηνλ 

ηαηξό είλαη δύζθνιν (θνηηάεη πξνο ηελ θαξέθια πνπ ζπλήζσο θάζεηαη θαη ηνλ δείρλεη).  Με 

ηελ π. κηιάκε πην εύθνια. Με θαηαιαβαίλεη αλ κηιάκε ζηγά ζηγά … (…)Πην θαιά γηα κέλα 

είλαη πξνθνξηθά λα κηιάκε θαη κε ηνλ ηαηξό όπσο κε ηελ ςπρνιόγν. 

 

Ζ ζεξαπεία απεμάξηεζεο, απνηειεί έλαλ ηξφπν εμνκάιπλζεο, κία εθαξκνγή ησλ 

ηερλνινγηψλ ηεο δχλακεο ησλ ηαηξηθψλ Κπξίαξρσλ Λφγσλ θαη ηεο θαηαζηνιήο. Οη 

ρξήζηεο/ηξηεο κέζσ ηεο απεμάξηεζεο, πξνζπαζνχλ λα απνζπλδεζνχλ απφ ην παξεθθιίλνλ 

θαη λα κεηαβνχλ ζην θαλνληθφ, ζην ππάθνπν αλζξψπηλν νλ, απνβάιινληαο ην πνιιαπιφ 

εζσηεξηθεπκέλν ζηίγκα (Butler;φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Bergschmidt, 2004). Δίλαη 

δηαζέζηκνη λα ειέγρνληαη κε νπξνιεςίεο αιιά θαη λα ινγνδνηνχλ γηα ηελ απνρή ηνπο απφ 

ηε ρξήζε ζηνπο ςπρηάηξνπο θαη ηνπο ςπρνιφγνπο ησλ δνκψλ (Bergschmidt, 2004). Έλαο 

ζπκκεηέρνληαο, ζπγθεθξηκέλα, κεηά απφ κία νπξνιεςία ζηελ νπνία θάλεθε φηη έθαλε 

ρξήζε νπζηψλ ηελ πεξαζκέλε εκέξα, εθθξάδεη ζηελ εξεπλήηξηα ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ 

πνξεία ηνπ ζηε δνκή. Φάλεθε αλαζηαησκέλνο κεηά απφ ηελ θνπβέληα πνπ είρε κε ηελ 

ςπρνιφγν ηνπ θέληξνπ, θαζψο ε πηζαλή απνβνιή ηνπ απφ ην ζχζηεκα ζα επηθέξεη πηζαλά 

επηπξφζζεηα ξήγκαηα ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ.  
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.: Λεο λα κε δηώμνπλ; Δγώ θάλσ κόλν ραζίο θαη ιίγν ράπηα ηώξα. Σίπνηα άιιν. 

Λόγσ ηνπ όηη έρσ άγρνο (…) Φνβάκαη κε κε δηώμνπλε. Γηαηί κνπ ην είπε απηό; Έλα ράπη 

πήξα γηαηί αγρώζεθα. Απηό θνβάκαη. Αλ κε δηώμνπλ πάιη πίζσ ζα γπξίζσ ζηα 

λαξθσηηθά(…) ηώξα ζα πάσ λα ηε ξσηήζσ ηελ ςπρνιόγν. Να ζπδεηήζνπκε λα δνύκε ηη ζα 

κνπ πεη (θάλεη ηξεηο θνξέο ην ζηαπξό ηνπ). 

 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, δηαθαίλεηαη  έλα βήκα παξαπέξα, ε επηζπκία έληαμεο 

ζην θαλνληθφ δηπιαζηάδεηαη, θαζψο ε πξνεγεζείζα ηαπηφηεηα (ηνπ/ηεο Κσθνχ/εο) ήηαλ 

επίζεο θνηλσληθά θζαξκέλε. Τπφ ην πξίζκα ηεο ζχγρξνλεο εμνπζίαο, ινηπφλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ππαθνχλ ζηνπο θαλφλεο θαη θάπνηνη απφ απηνχο δελ εθθξάδνπλ θαλέλα 

παξάπνλν γηα ηε δνκή απεμάξηεζεο, απνδεηθλχνληαο αθφκα θαη ζηε ζπλέληεπμε φηη 

εληάζζνληαη ζηε ζθαίξα ηνπ θπζηνινγηθνχ θαη είλαη ηθαλνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε θάζε θφζηνο. Ο Απζηξαιφο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο Gary 

Foster εμεγεί πψο ε έλλνηα ηνπ θπζηνινγηθνχ έθηαζε ζηελ Απζηξαιία ην 1837, φηαλ 

πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηδέεο εζηθήο θαη θαλνληθφηεηαο ζε θαηάδηθνπο, 

απνκνλψλνληαο θαη ειέγρνληάο ηνπο. Σνπο έδηλαλ ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ην πψο κπνξνχλ 

λα κεηαηξαπνχλ ζε εζηθά θαη θπζηνινγηθά άηνκα, αιιά θαη πψο ζα γίλνπλ νη ίδηνη 

ππεχζπλνη γηα ηε κέηξεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ζπγθξίλνληαο ηνπο εαπηνχο ηνπο ηηο 

επηδφζεηο ηνπο, δηαβάδνληαο θαηαιφγνπο πεξί θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

δεκνζηεχνληαο ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηνπο ηνίρνπο ηεο θπιαθήο. Απηέο νη ιίζηεο ήηαλ ην 

θξηηήξην γηα λα ληψζνπλ θαιά κε ηνλ εαπηφ ηνπο νη θξαηνχκελνη, γηα λα αηζζαλζνχλ φηη 

έρνπλ επηηχρεη, γηα λα έρνπλ αίζζεζε απηαμίαο θαη λα πάξνπλ ηαρέσο εμηηήξην αλάινγα κε 

ηηο επηδφζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ιίζηα ζπκπεξηθνξψλ θαλνληθφηεηαο. Οη πξνζδνθίεο ησλ 

ππεχζπλσλ ηεο θπιαθήο ζρεηίδνληαλ κε ην ηί νξίδνληαλ σο θπζηνινγηθφ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θνπιηνχξα θαη ρξνληθφ πιαίζην. Έηζη ηα άηνκα, ηνπνζέηεζαλ σο πνιχ πςειή αμία ηνλ 

απηνέιεγρν θαη ηελ απην - επηηήξεζε, γηα λα ιάβνπλ ηα πξνλφκηα πνπ ε απφθηεζε ηεο 

θαλνληθφηεηαο, ζα έθεξλε ζηε δσή ηνπο (Hutton, 2008). 

Αληίζηνηρα θξηηήξηα (πνπ κεηαβάιινληαη ηνπηθά θαη ρξνληθά) ππάξρνπλ θαη ζηηο 

δνκέο απεμάξηεζεο, σο θνξείο κνληέξλαο εμνπζίαο, ζηηο νπνίεο φηαλ ηα άηνκα δε 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λφξκεο, ηείλνπλ λα εζσηεξηθεχνπλ αηζζήκαηα ληξνπήο θαη πξνζσπηθήο 

απνηπρίαο θαη πξνζπαζνχλ λα επαλαπξνζαξκνζηνχλ ζηε «ιίζηα» ηνπ θπζηνινγηθνχ 

(Hutton, 2008). Δηδηθφηεξα φηαλ  ηα άηνκα αλήθνπλ  ζε θνηλσληθέο νκάδεο ήδε 
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ζηηγκαηηζκέλεο σο απνθιίλνπζεο, φπσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε πξνζπάζεηα 

ππνηαγήο ζηνπο λφκνπο ηεο εθάζηνηε δνκήο θαίλεηαη λα είλαη αθφκα εληνλφηεξε. 

 

 

.: ε ηέηνην πάξηη έρσ λα πάσ ηέζζεξα ρξόληα. Να πάσ λα θάλσ ηη; Να έξζσ ζην 

πξόγξακκα ΟΚΑΝΑ θαη λα πξέπεη λα δώζσ νύξα θαη λα είκαη βξώκηθνο;;; Απαπα!! Όρη, 

Όρη. Με ηίπνηα. 

 

Ζ δνκή ηνπ ΟΚΑΝΑ, παξαδφμσο, αθνξά ζε κία δνκή απεμάξηεζεο πνπ δελ 

ειέγρεη κε ζθνπφ λα εθδηψμεη απφ ην ζχζηεκα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο. Σα άηνκα δε 

θνβνχληαη ηελ απνβνιή ηνπο απφ θέληξν, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ, ζε 

αληίζεζε κε άιιεο δνκέο, δελ ηηκσξεί, δε δηψρλεη θαη δελ απνξξίπηεη άηνκα πνπ 

παξεθθιίλνπλ απφ ηε ιίζηα ηεο «θαλνληθφηεηαο», άηνκα πνπ ππνηξνπηάδνπλ ζηηο νπζίεο ή 

θάλνπλ παξάιιειε ρξήζε ππνθαηάζηαηνπ θαη νπζίαο. Παξ‟ φια απηά, αθφκα θαη αλ ν 

έιεγρνο δελ είλαη ηηκσξεηηθφο θαη ην πξνζσπηθφ δξα ππνζηεξηθηηθά απέλαληη ζηνλ θάζε 

εμππεξεηνχκελν, νη ζπκκεηέρνληεο, έρνληαο ήδε εζσηεξηθεχζεη πνιιαπιέο ζηηγκαηηζκέλεο 

ηαπηφηεηαο, αλεζπρνχλ ζηε ζθέςε φηη κία πξάμε ηνπο (ππνηξνπή) ζα δηαξξήμεη ηελ 

εηθφλα ηνπο σο «θαζώο πξέπεη» εμππεξεηνχκελνη. πρλά, κάιηζηα, κε ζθνπφ ην 

παξαπάλσ, ζησπνχλ ζε πξαθηηθέο ησλ δνκψλ νη νπνίεο ηνπο πεξηνξίδνπλ θαη κεηψλνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηεο ζεξαπείαο ηνπο. Δπηβεβαηψλνπλ έηζη ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θέληξνπ αιιά θαη 

ζηνλ εαπηφ ηνπο φηη εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζπλεξγάζηκνπ εμππεξεηνχκελνπ θαη 

φηη δε ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο.  

 

: Με απηόλ ηνλ ςπρνιόγν ε επηθνηλσλία είλαη έηζη θαη έηζη .(..) Μηιάεη γξήγνξα 

θαη ηα ιέεη όια γξήγνξα. Νηώζσ ιίγν όηη δελ θαηαιαβαίλσ. Μέζα κνπ ην ληώζσ όηη δελ 

θαηαιαβαίλσ...Νηώζσ ακεραλία (..) Αιιά ό,ηη απνθαζίζεη ν ηαηξόο. Απηόο ζα δηαιέμεη γηα 

κέλα..Απηόο ζα κνπ δώζεη ην ζεξαπεπηή κνπ, απηόο ζα απνθαζίζεη... (…) Δγώ ηί λα πσ; αλ 

απνθαζίζεη λα κνπ δώζεη άιιν ςπρνιόγν ν ηαηξόο, απηό δελ ην μέξσ.  (…) Δληάμεη, ό,ηη 

απνθαζίζεη. 

 

Δλψ αλαιχζεθε πψο θάπνηνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ππαθνχλ κε θάζε θφζηνο 

ζηνπο θαλφλεο ησλ δνκψλ θαη απηφ απνηειεί έλαλ ηξφπν θαηαζθεπήο κίαο πξνηηκψκελεο 

ηαπηφηεηαο, ηαπηφρξνλα νη ζπκκεηέρνληεο βηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηεο απεμάξηεζεο σο ηφπν 

δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ ίζσλ κε ησλ ππνινίπσλ εμππεξεηνχκελσλ. ηελ νπζία, φπσο 
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πξναλαθέξζεθε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θάλνπλ ππνρσξήζεηο ππφ ην κάηη ηεο εμνπζίαο, ηελ 

ίδηα ζηηγκή αληηζηέθνληαη ζε απηή. 

 

 

4.4.δ. Μέζσ ηεο δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ζηηο δνκέο απεμάξηεζεο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο κέζα ζηηο δνκέο απεμάξηεζεο αληηδξνχλ, δηεθδηθνχλ θαη ελ 

ηέιεη επηιέγνπλ λα αξλεζνχλ ηνπο θαλφλεο ηεο λφξκαο, φπσο ηε ρξήζε πξνθνξηθήο 

γιψζζαο ζηηο ζεξαπεπηηθέο ζπλεδξίεο. Μηινχλ γηα ηα εκπφδηα κε ηα νπνία έξρνληαη 

αληηκέησπνη, ξηζθάξνληαο κε απηήλ ηελ παξαδνρή ην ξφιν ηνπο σο «ζπλεξγάζηκνη» 

εμππεξεηνχκελνη. Σν φηη δηεθδηθνχλ ηελ παξνρή δηεξκελέσλ θαη θαη΄ επέθηαζε ηελ 

«εηδηθή κεηαρείξηζε» απφ ην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο απνηειεί κία ζαξξαιέα πξάμε 

αληίζηαζεο ζε απηφ πνπ ε λφξκα ζα νλφκαδε «απνηπρία πξνζαξκνγήο» ζηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν ζεξαπείαο (Pollard, 2002;φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Tate, 2012).  

 

.: Υαίξνκαη πνιύ πνπ ππήξρε λνεκαηηθή ηώξα ζηε ζπλάληεζε (…) Πξηλ δελ 

ππήξρε ηίπνηα. Μεδέλ. Γελ ππήξρε θαζόινπ λνεκαηηθή. Μόλν εξρόκνπλ θιεηζκέλε ζηνλ 

εαπηό κνπ. Δξρόκνπλ, έθεπγα, εξρόκνπλ, κνπ έδηλαλ ην ράπη. Απηό. Να κνπ κηιήζνπλ; Να 

κηιήζνπκε; Έπξεπε λα γξάςσ. Άζ’ ηα λα πάλε. Διάρηζηα πξάγκαηα. Μνπ έιεηπε ε 

λνεκαηηθή. Σώξα, έλησζα αλαθνύθηζε, ραξά. Πξέπεη. Πξέπεη λα ππάξρεη λνεκαηηθή εδώ 

κέζα. Δίλαη ζεκαληηθό. (…) Πέξαζαλ 7 ρξόληα. Ναη, από ην 2010. Σώξα είλαη 

2018...πεξίπνπ 7 ρξόληα. Πέξαζαλ. Έλησζα λεθξή. Σώξα μύπλεζα. Έλησζα λεθξή! (..) Απηό 

είλαη πνπ ζέισ. Αιιά ζέισ λα είλαη ςπρνιόγνο ν δηεξκελέαο ηεο λνεκαηηθήο. 

 

 

ε δηεζλείο έξεπλεο θαίλεηαη πσο αξθεηά απφ ηα άηνκα κε Κψθσζε πνπ 

βξίζθνληαη ζε πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο αθνχνληεο 

ρξήζηεο/ηξηεο σο άηνκα «θαηψηεξεο λνεκνζχλεο» κε απνηέιεζκα ην εζσηεξηθεπκέλν 

ζηίγκα λα κεγεζχλεηαη θαη ηα άηνκα λα ζπκβηβάδνληαη ζε φ,ηη ηνπο παξείραλ (Rendon, 

1992. Guthmann & Graham, 2004). Οη ζπκκεηέρνληεο, φκσο, ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, 

εθθέξνπλ ιφγνπο αληίζεηνπο ζε ηέηνηνπ είδνπο πεπνηζήζεηο, αλαθέξνληαο πσο έρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο εμππεξεηνχκελνπο κε βαζηθφηεξν ην δηθαίσκα ζηελ 

νπζηαζηηθή εηο βάζνο επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ηεο δνκήο.  
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.: Πξέπεη λα ππάξρεη δηεξκελέαο. Να θάζεηαη εθεί. (…) Θέισ ιεπηνκέξεηεο ζηελ 

θνπβέληα. Θέισ δηεξκελέα λνεκαηηθήο. Σν ρξεηάδνκαη. (..)Πξηλ δελ ππήξρε 

ηίπνηα!!!κεδέλ!!! είρε έξζεη θαη ν μάδειθνο κνπ (είλαη αθνύνληαο) αιιά θαη πάιη κνπ ιέγαλε 

πνιύ ιίγα. Διάρηζηα. Όρη.....είλαη ζεκαληηθό λα ππάξρεη δηεξκελέαο λνεκαηηθήο. Απηό ζέισ. 

 

 

πσο αλαθέξεηαη θαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία, αξθεηνί Κσθνί/έο έρνπλ βηψζεη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο θαηαπίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θαη εμαηηίαο απηνχ εκθαλίδνληαη δχζπηζηνη σο πξνο ηελ πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηηο 

ππεξεζίεο πγείαο (Anderson θαη ζπλ., 2016). Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο ζηε λνεκαηηθή 

γιψζζα έζεζε πηζαλά ηε βάζε γηα λα ζπδεηεζνχλ απηνί νη πεξηνξηζκνί θαη λα εθθξάζνπλ 

νη ζπκκεηέρνληεο ηηο επηζπκίεο ηνπο, αθφκα θαη αλ απηέο ηνπο ηνπνζεηνχλ ζε κία ζέζε 

εθηφο λφξκαο.  

 

.: Δγώ εληππσζηάζηεθα όηαλ ζε είδα (ρακνγειάεη).  Λέσ «πνύ βξέζεθε απηή; 

Άξαγε είλαη Κσθή ή δελ είλαη;;». Δληππσζηάζηεθα! Να έξζεηο λα δνπιέςεηο εδώ, γηα ηνπο 

Κσθνύο. Δζύ κηιάο λνεκαηηθή, εγώ κηιάσ λνεκαηηθή. Όινη νη αθνύνληεο εδώ κέζα κηιάλε 

κε ην ζηόκα, πξνθνξηθά. Δγώ είκαη κόλνο κνπ, κνλαδηθόο (..) Να παο πίζσ από ην γξαθείν 

λα θάηζεηο...Οη αθνύνληεο κηιάλε κε ην ζηόκα εδώ κέζα θαη δε θαηαιαβαίλσ ηίπνηα....Δίλαη 

δύζθνιν, δελ θαηαιαβαίλσ, κηιάλε πξνθνξηθά, γίλνληαη ιάζε, θνβεξό κπέξδεκα. 

 

 

Γηα ηνλ Αιέμε, ζε αληίζεζε κε ηνπο φινπο ηνπο ππφινηπνπο, ε ζεξαπεία ηεο 

απεμάξηεζεο παξέρεηαη ζηε λνεκαηηθή γιψζζα. Ο ζπκκεηέρνληαο ηνπ ζηεγλνχ 

ςπρνζεξαπεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Αζελά», βηψλεη επνκέλσο κία δηαθνξεηηθή εκπεηξία 

ζηελ πνηφηεηα ηεο ζεξαπείαο. Γξάηηεηαη έηζη ηεο επθαηξίαο λα ζπγθξίλεη ηελ παξνχζα 

θαηάζηαζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπ, επηιέγνληαο μεθάζαξα ηε κνξθή ηεο 

ζεξαπείαο πνπ ζεσξεί πην ζπκβαηή κε ηηο αλάγθεο ηνπ.  

 

: Δίλαη εληππσζηαθό όηη ππάξρεη θάπνην πξόγξακκα απεμάξηεζεο κε λνεκαηηθή. 

Παιηά δελ ππήξρε. Καη δε κνπ άξεζε..ην απέθεπγα λα πάσ. Σώξα πνπ είζαη εζύ εδώ είλαη 

σξαία. Χξαία! Υαίξνκαη γη’ απηό! Μαθάξη όιεο νη ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ λα 

πξνζιάκβαλαλ δηεξκελείο. Δίλαη ζεκαληηθό γηαηί έηζη παξαθνινπζώ ηελ πνξεία. Βιέπσ όηη 

έρεη απνηέιεζκα. Μηιάσ , ραίξνκαη. Βιέπσ όηη πάσ θαιύηεξα. 
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ε παιαηφηεξε κειέηε ζην Ηιηλφηο, άλζξσπνη κε Κψθσζε ζε δνκέο απεμάξηεζεο 

εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία ηνπο γηα παξαβηάζεηο ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

θαζψο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ήηαλ παξφληεο άγλσζηνη πξνο 

απηνχο δηεξκελείο (Guthmann & Graham, 2004). Σν ίδην αλαθέξνπλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο 

νη νπνίνη δε δηεθδηθνχλ απιψο ην δηθαίσκα ηνπο ζηε δηεξκελεία, αιιά απαηηνχλ ηηο 

θαηάιιειεο εθείλεο ζπλζήθεο πνπ ζα θαλνχλ πην βνεζεηηθέο. Σηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζα 

ρηηζηεί εκπηζηνζχλε θαη ε πνηφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζα είλαη νπζηαζηηθή.  

 

.: ίγνπξα νη επαγγεικαηίεο πγείαο πξέπεη λα μέξνπλ λνεκαηηθή (…)  Γηαηί κπνξεί 

ν ηαηξόο λα πεη θάηη θαη ν δηεξκελέαο λα κνπ ην εμεγήζεη θαη λα θάλεη θάπνην ιάζνο. Γελ 

έρεη επζύλε ν δηεξκελέαο. Ο ηαηξόο πνπ θάλεη όκσο θαη ηε λνεκαηηθή έρεη επζύλε γηαηί μέξεη 

ηί ιέεη.(…) Έηζη δε ζα ρξεηαδόηαλ ν δηεξκελέαο. Λόγσ ηνπ όηη έρεη έμνδα... Καη ράλνπκε 

ρξόλν (…) ν ρξόλνο είλαη δηπιάζηνο. Ο ηαηξόο πνπ κηιάεη λνεκαηηθή πξέπεη λα  έρεη γλώζεηο, 

λα κηιάεη γξήγνξα θαη λα κε ράλνπκε ρξόλν. 

 

 

πλνπηηθά, νη ζπκκεηέρνληεο, κηιψληαο γηα ηελ εκπεηξία ζηα θέληξα 

απεμάξηεζεο, ηνπνζεηνχληαη απέλαληη ζηελ «θνηλσληθή Κψθσζε» ησλ δνκψλ ηνπ 

θξάηνπο νη νπνίεο δε ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ  ηνπο ηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο θνηλνηήησλ κε 

δηαθνξεηηθή γιψζζα θαη θνπιηνχξα. Απηφ είλαη αλαγθαίν λα ηνληζηεί θαη λα ηηκεζεί, 

θαζψο απνηειεί κία ελεξγεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα πξάγκαηα. Φαίλεηαη πσο ε δηαδηθαζία 

ηεο ζπλέληεπμεο, ε νπνία ήηαλ πξνζαξκνζκέλε ζηε λνεκαηηθή γιψζζα, απνηέιεζε έλαλ 

αζθαιή ηφπν έθθξαζεο απηψλ ησλ δηθαησκάησλ ζε κία γιψζζα κε ηελ νπνία αηζζάλνληαη 

νηθεία θαη ζε κία δηαιεθηηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη εξσηήζεηο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ 

δηαιφγνπ ήηαλ θαηαλνεηέο ζε βάζνο. 

 

:Δίρε έξζεη κία θνξά έλαο δηεξκελέαο θαη έθαλε λνεκαηηθή. Μία γπλαίθα.. Δγώ 

κπεξδεύηεθα πνιύ. Έθαλε λνεκαηηθή πάξα πνιύ γξήγνξα (…) Γελ έθαλε θαιή λνεκαηηθή. 

Μεηέθεξε θάηη ιάζνο, κεηά έιεγε θάηη ν αθνύνληαο θαη δλε θαηαιάβαηλα, ηα έιεγε ιάζνο, 

κπέξδεκα. 

 

Παξφηη ην πνζνζηφ αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ θάλνπλ ρξήζε νπζηψλ βξίζθεηαη 

ζηα ίδηα ή θαη ζε κεγαιχηεξα επίπεδα κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, ην πνζνζηφ πνπ 
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απεπζχλεηαη ηειηθά ζε θάπνην θέληξν απεμάξηεζεο είλαη πνιχ κηθξφηεξν. ε κειέηε κε 

δείγκα ζηηο Ζ.Π.Α., κφλν 165 άηνκα (ιηγφηεξν απφ ην 1% φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ) 

παξαθνινπζνχζαλ πξφγξακκα απεμάξηεζεο θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ήηαλ ηα κε 

πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηνπο ζεξαπεπηηθά εξγαιεία (West,Graham & Cifu, 2009) 

 

4.4.ε. Ζ απεμάξηεζε σο ηξόπνο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζεκαληηθνύο 

άιινπο θαη σο ζετθή αληακνηβή 

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε ηνπ βηψκαηνο ηεο απνρήο απφ ηηο νπζίεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο αλαθέξνπλ πσο ηε βίσζαλ ζαλ κία επθαηξία λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γχξσ ηνπο. Απνηέιεζε 

ιφγν ππεξεθάλεηαο γηα ηνπο γνλείο ηνπο, επηβξάβεπζεο απφ ηνλ Θεφ, αηηία έληαμεο «ζηελ 

θαλνληθή δσή» θαη κέζν απφδεημεο ηεο αγάπεο ησλ ίδησλ πξνο ηα παηδηά θαη ηνπο 

ζπληξφθνπο ηνπο.  

 

.:Ζ κακά κνπ είλαη πνιύ πεξήθαλε πνπ έξρνκαη ζην πξόγξακκα. Γη’ απηό δε ζέισ 

λα κε δηώμνπλ, δε ζέισ λα ηε ζηελαρσξώ(…) Σα θάλσ όια γηα ηε κακά κνπ. Πξώηα γηα ηε 

κακά κνπ. Γεύηεξα γηα ηνλ εαπηό κνπ (…) Πξνρσξάσ θαιά ζηελ απεμάξηεζε θαη ην θάλσ 

γηα ηε κακά κνπ, γηαηί όια απηά ηα ρξόληα κε έζσζε ε κακά κνπ (…) Ο αδειθόο κνπ πέζαλε 

θαη έρεη εκέλα. Σν κνλαδηθό παηδί. Καη λα βιέπεη λα πεζάλνπλ θαη ηα δύν παηδηά; Σε 

ιππάκαη… θαηάιαβεο; Γη’ απηό. Με αγαπάεη πνιύ. 

 

Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθθξάδεη θαζαξά ηελ επηζπκία ηνπ λα δηαηεξήζεη 

ηελ απνρή απφ ηελ εξσίλε, γηαηί έηζη ζα βηψζεη κία δσή φπσο φηαλ ήηαλ παηδί, φπσο φηαλ 

ήηαλ «θαιά». Ο Μπάκπεο ππνζηεξίδεη πσο ν ραξνχκελνο, θαζαξφο εαπηφο ζα επηηεπρζεί 

κφλν αλ απνβάιεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο ρξήζηεο εξσίλεο. Πεξηγξάθεη κάιηζηα 

ιεπηνκεξψο απηήλ ηελ θαηάζηαζε εζηηάδνληαο ζε δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

επαλαθηήζεη κία ιηγφηεξν ζηηγκαηηζκέλε ηαπηφηεηα, φπσο κέζσ ηεο απφθηεζεο ζθχινπ 

θαη ηεο επαλαθνξάο ηνπ ζην πνδφζθαηξν. πσο θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Bergschmidt (2004), 

νη ρξήζηεο/ηξηεο θάλνπλ πξνζπάζεηεο κέζσ ηεο απεμάξηεζεο (ζε δνκέο κε ππνθαηάζηαην) 

λα δηαγξάςνπλ ηνλ παξεθθιίλνληα εαπηφ ηνπο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ηα άηνκα 

μαλαγίλνληαη ζπκβαηά κε ηηο θπξίαξρεο λφξκεο θαη παξάγνπλ απνζηηγκαηηζκέλεο 

αθεγήζεηο (Bergschmidt, 2004).  
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.: Υσξίο ηα λαξθσηηθά, ζα πξνρσξάσ κπξνζηά. Θα είκαη δηαθνξεηηθόο 

άλζξσπνο, δε ζα είκαη όπσο ν παιηόο. Θα είκαη ν λένο Μπάκπεο. (…)Απηό ζέισ. ηόρν ζηε 

δσή κνπ έρσ λα πάσ κπξνζηά. Να γίλσ θαιά. Να γίλσ όπσο ν κηθξόο, ην παηδί, Μπάκπεο, 

ζα ήζεια. 

 

 

Ο Αιέμεο αλαθέξεη πσο ζήκεξα, πνπ έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο νκάδεο πνπ 

εληάζζνληαη νη ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ θαζψο απέρεη απφ ην αιθνφι, αλήθεη ζηελ νκάδα ηεο 

«θαλνληθήο δσήο». Μία ιέμε κάιηζηα πνπ επηιέγεη λα αλαθέξεη ζηελ πξνθνξηθή  γιψζζα. 

Έηζη ε ακθηζβήηεζε κίαο ηαπηφηεηαο γίλεηαη απειεπζεξσηηθή θαζψο ζπζρεηίδεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ κε κία ζπιινγηθφηεηα ε νπνία είλαη επθνιφηεξα δηαρεηξίζηκε θαη θνηλσληθά απνδεθηή.  

 

.: Σώξα είκαη ζηελ νκάδα ηεο θαλνληθήο δσήο (…) πίηη, γπλαίθα, βόιηεο, απηό. 

Ζ δσή ηνπ ζπληαμηνύρνπ (ρακνγειά). 

 

 

Ζ δηαηήξεζε ηεο απνρήο απφ ηελ εξσίλε γηα ηνλ Μπάκπε, ζα ηνπ ραξίζεη δψξα 

ηα νπνία βηψλεη σο κία ζετθή επηβξάβεπζε γηα ηηο επηηπρίεο ηνπ. Ζ θξνληίδα ελφο ζθχινπ 

ζα γίλεη ε ζετθή αληακνηβή γηα ηελ απνρή ηνπ θαη ζα απνηειέζεη ηξφπν αλαζπγγξαθήο ηεο 

θζαξκέλεο ηνπ ηαπηφηεηαο. Σν ζετθφ δψξν (ζθχινο) ηεο θαιήο πνξείαο ηνπ ζηελ 

απεμάξηεζε απνηειεί γηα εθείλνλ κία ζρέζε ζεκαληηθή κε έλα πιάζκα κε αλζξψπηλν ζην 

νπνίν δελ απαηηείηαη λα εθζέζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ σο Κσθφο θαζψο ε επηθνηλσλία ηνπο 

είλαη ζησπειή.  

 

.: Έλαο άγγεινο βξήθε θάπνπ ην ζθπιάθη θαη είπε «γηα ηνλ Μπάκπε ζα δώζνπκε 

ηελ ηειεπηαία ηνπ επθαηξία, επεηδή ζηακάηεζε ηα λαξθσηηθά, ηνλ βιέπσ θαιά, όηη 

πξνρσξάεη» (..) Μνπ έδσζε ζείν δώξν. Ο άγγεινο θαίλεηαη λα είπε όηη «ζα ζνπ δώζσ ην 

ζθπιάθη λα ην κεγαιώζεηο επεηδή κε ηα λαξθσηηθά θαίλεηαη όηη παο θαιά. Όηη πξνρσξάο 

θαιά»(…)Γελ μέξσ πώο λα ην πσ ..Αγάπε. Έλησζα αγάπε… Σν ζθπιάθη κνπ έδσζε αγάπε. 

Μνπ έιεηπε ε αγάπε. Αγαπνύζα ηε κάλα κνπ, ηνπο θίινπο κνπ (…) Αιιά πήξα ην ζθπιάθη θαη 

κνπ έδσζε 100% αγάπε. (…). Όπσο επηθνηλσλώ κε ηνλ άγγειν θαη κε ην Θεό, έηζη 

επηθνηλσλώ κε ην ζθπιάθη. 
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Ζ απνρή απφ ηελ νπζία ηνπ αιθνφι αιιά θαη απφ ηελ αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή 

απνηειεί κία ελεξγή πξνζπάζεηα ελφο ζπκκεηέρνληα λα πιεζηάζεη ηνλ αιεζηλφ εαπηφ ηνπ 

αιιά θαη κία πην «θπζηνινγηθή» ζρέζε κε ηε ζχληξνθφ ηνπ. Ζ θνηλσληθνπνιηηηθή 

δηάζηαζε ηνπ θπζηνινγηθνχ είλαη θπξίαξρε  ζηηο αθεγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 

αληίιεςή ηνπο γηα ηελ ηαπηφηεηά  ηνπο σο παξεθθιίλνληεο ρξήζηεο, έρεη πνιχ ηζρπξέο 

επηπηψζεηο γηα εθείλνπο, φπσο ην ηίκεκα ηεο απνκφλσζεο θαη ηεο κε επηθνηλσλίαο κε 

ζπληξφθνπο θαη κε ηα παηδηά ηνπο. Με ηνπο Κπξίαξρνπο Λφγνπο λα ηνπνζεηνχλ ηνπο 

ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ ζε κε θπζηνινγηθέο νκάδεο, ηα άηνκα απέρνπλ απφ ηελ νπζία 

πεηζαξρψληαο έηζη ζηνπο «θαλνληθνχο» ηξφπνπο ζπλδηαιιαγήο ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

(Nettleton, Neale & Pickering, 2013). 

 

.: Θέισ λα δνθηκάζσ ηνλ εαπηό κνπ, πώο ζα είλαη ν εαπηόο κνπ κε απηήλ ηελ 

θνπέια πνπ έρσ (…) Έρσ κηα αγάπε … Καη δελ ζέισ λα έρσ κία ςεπδαίζζεζε όηη αγαπάσ 

αιεζηλά. Θέισ λα ηα θόςσ όια γηα λα δσ, λα δνθηκάζσ ηνλ εαπηό κνπ. Θέισ λα δσ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα (…) Από ό,ηη βιέπσ ηώξα πνπ έθνςα ην πνηό (…) θαη πνπ δελ παίξλσ 

αληηθαηαζιηπηηθά ράπηα πηα...βιέπσ όηη είκαη θαιύηεξα.(…) ληώζσ θαιύηεξα. Σα θαηάθεξα!! 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Biernacki (1986;φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο McIntosh & 

McKeganey, 2000) θαη φπσο δηαθαίλεηαη θαη απφ ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 

βίσκα ηεο απεμάξηεζεο απφ ηηο νπζίεο είλαη έλαο ηξφπνο λα θαηαζθεπάζνπλ κηα κε 

εμαξηεκέλε ηαπηφηεηα ε νπνία ζα επεξεάζεη ζεηηθά ηηο ζρέζεηο ηνπο. Ζ αθήγεζε ησλ 

αηφκσλ νδεχεη πξννδεπηηθά πξνο ηελ ζεξαπεία. Αλαθαηαζθεπάδεηαη αθφκα θαη κέζα ζηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαζψο ηα άηνκα ππνβηβάδνπλ ηελ αμία ηεο νπζίαο θαη 

πεξηγξάθνπλ εκπεηξίεο ηεο ρξήζεο σο αξλεηηθέο θαη παληειψο δηαρσξηζκέλεο απφ ην 

παξφλ ηνπο (McIntosh & McKeganey, 2000). 

 

.: Απαπα! Σί λα κνπ ιείπεη;;; Ζ εξσίλε;; Πνλνύζα έθαλα εκεηνύο, ην ζηραίλνκαη. 

 

Έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα θίλεηξα γηα λα δηαθφςεη ε ζπκκεηέρνπζα ηηο νπζίεο ήηαλ 

ε αλάθηεζε ηνπ ξφινπ ηεο «θαιήο κεηέξαο». Ζ Μαξγαξίηα αλαθέξεη πσο ε γέλλεζε ηνπ 

δεχηεξνπ παηδηνχ ηεο θαη ε ζσζηή αλαηξνθή ηνπο απνηέιεζε ηνλ ηζρπξφηεξν ιφγν γηα ηε 
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δηαθνπή αιιά θαη ηελ παξακνλή ηεο ζην πξφγξακκα απεμάξηεζεο θαη απηφ απνηέιεζε κία 

πξάμε αληίζηαζεο ζην ζηίγκα πνπ είρε εζσηεξηθεχζεη σο κεηέξα -  ρξήζηξηα.  

 

.: Σα Παηδηά κνπ έδσζαλ δύλακε γηα λα ην θόςσ. Πξέπεη λα ην θόςσ. Ζ κακά 

κνπ δελ κπνξεί λα ηα θξνληίδεη. Δίλαη κεγάιε. Απηό βνεζάεη. Απηό είλαη ην πξώην(…) Έρσ 

δύν παηδηά. Σν κέιινλ ηνπο; ηί ζα γίλνπλ; Ζ κακά κνπ ζα πεζάλεη. (…) ην πξώην είλαη 

Κσθό, πνηνο ζα ην πξνζέμεη;; (…)  Ρεδίιη. ..Πνηνο ζα ηα έρεη; Θα ηα πάξνπλ. Πνηνο ζα ην 

πξνζέμεη;; Αλ δελ είρα παηδηά δε μέξσ ηη ζα έθαλα. (…) Θα ζπλέρηδα ηα λαξθσηηθά ή ζα ηα 

έθνβα; Γελ μέξσ, δελ μέξσ. 

 

Οη γπλαίθεο, εζσηεξηθεχνπλ θαη θαίλεηαη λα απνδέρνληαη ηνπο Κπξίαξρνπο 

Λφγνπο ζρεηηθά κε ηε κεηξφηεηα, φκσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ξσγκέο ζηελ 

εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Bakker, 1999). Ζ Μαξγαξίηα, ζηε δεχηεξε εκπεηξία ηεο 

κεηξφηεηαο, άιιαμε ηε ζρέζε ηεο κε ηελ νπζία, γηαηί πηζαλά ζε εθείλν ην ζεκείν έλησζε 

φηη ν δηακεζνιαβεηήο ηεο γεξλάεη (ε κεηέξα ηεο) θαη φηη ην πξψην παηδί σο Κσθφ ζα 

παξέκελε αβνήζεην ζηελ θνηλσλία, ρσξίο αδέιθηα (λεφηεξνπο δηακεζνιαβεηέο). Ο ξφινο 

ηεο ζσζηήο κεηέξαο είρε αξρίζεη λα δηαξξεγλχεηαη ζηα κάηηα ηεο θαη ε έλαξμε ηεο 

ζεξαπείαο απεμάξηεζεο ήηαλ ίζσο έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο λα ηνλ επαλαθηήζεη. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ & ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

πκπεξαζκαηηθά, κέζσ ησλ αθεγήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηαλνήζεθε ν 

ηξφπνο πνπ ηα άηνκα έρνπλ βηψζεη ηελ εκπεηξία ηεο Κψθσζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

απεμάξηεζεο. Ζ θαηαπάηεζε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηφζν κέζα ζηελ νηθνγέλεηα 

φζν θαη ζε κεηέπεηηα πιαίζηα, ήηαλ εκθαλήο ζηηο ηζηνξίεο ηνπο, φκσο ζπλάκα αλαιχζεθαλ 

ζεκεία ζηελ αθήγεζε πνπ δείρλνπλ ηνπο ηξφπνπο επηβίσζεο ησλ αηφκσλ ζε φιεο ηηο 

κνξθέο θαηαπίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην βίσκα ηεο Κψθσζεο έδσζε ρψξν ζηελ 

επαλαζχλδεζε ησλ αηφκσλ κε αμίεο ζεκαληηθέο γηα εθείλνπο θαη ζηελ αλεχξεζε 

δηακεζνιαβεηψλ – βνεζψλ ζηελ έλσζή ηνπο κε ηνλ θφζκν ησλ αθνπφλησλ. Δπίζεο, ην 

εζσηεξηθεπκέλν ζηίγκα ηεο Κψθσζεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δέρνληαλ ηα άηνκα ιφγσ ηεο 

βιάβεο ζηελ αθνή ηνπο επλφεζαλ ην λα εηζαρζεί ε εκπεηξία ηεο ρξήζεο ζηε δσή ηνπο, ε 

νπνία ιεηηνχξγεζε σο ηξφπνο ζχλδεζεο κε ηελ θαλνληθφηεηα θαη σο κέζν απνζχλδεζεο 

απφ ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Αθφκα θαη ε ίδηα ε απνρή απφ ηελ νπζία θαη ε απεμάξηεζε 

ζηηο δνκέο απνηέιεζε κία ζπλζήθε ζηελ νπνία ηα άηνκα ζπλερίδνπλ λα αγσλίδνληαη 

πνηθηινηξφπσο πξνο ηε δεκηνπξγία κίαο απαιιαγκέλεο απφ ην ζηίγκα ηαπηφηεηαο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε παξνχζα κειέηε δελ θαηαλνήζεθαλ σο παζεηηθνί απνδέθηεο 

ησλ κνξθψλ ηεο παληαρνχ παξνχζαο εμνπζίαο, αιιά σο άηνκα πνπ έρνπλ ηε δχλακε λα 

αληηδξάζνπλ ζε απηή θαη ζηνπο Κπξίαξρνπο Λφγνπο πνπ δηαρένληαη ζηελ θνηλσλία. Φάλεθε 

φηη δελ απνθεχγνπλ απιά παζεηηθά ηηο επψδπλεο θαηαζηάζεηο, αιιά δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο 

πνπ ζα δξάζνπλ ελδπλακσηηθά ζηελ πξνηηκψκελε ηαπηφηεηά ηνπο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

ζηίγκαηνο. Βξίζθνπλ λέεο αμίεο θαη ηδηφηεηεο (φπσο εθείλε ηνπ κεγαιψκαηνο ελφο ζθχινπ) 

πνπ ηνπο βνεζνχλ λα βηψζνπλ εκπεηξίεο ζε πιαίζηα φπνπ δελ είλαη ζηηγκαηηζκέλνη (Shih, 

2004). ηελ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε πεπνίζεζε φηη νη ρξήζηεο/ηξηεο φληαο/νχζεο 

αδχλακνη/εο λα αληηκεησπίζνπλ ηε δσή θαηαθεχγνπλ ζηηο νπζίεο, έξρεηαη ε άιιε φςε ηεο 

ηζηνξίαο πνπ ηνπνζεηεί ηνπο ρξήζηεο ζε ξφινπο αηφκσλ πνπ επηδεηθλχνπλ δχλακε θαη 

ζάξξνο αληηζηεθφκελνη ζε φ,ηη ηνπο πνλάεη. ηε ζπλζήθε ηεο απεμάξηεζεο νη ζπκκεηέρνληεο 

απφ ηε κία πιεπξά εκθαλίδνληαη παξαγθσληζκέλνη θαη αδχλακνη, φκσο, απφ ηελ άιιε, 

πξνζπαζνχλ κέζα απφ απηή λα αλαζπγγγξάςνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε πνιινχο ηξφπνπο. 

Βιέπνληαο, επνκέλσο, ηα βηψκαηά ηνπο κε κία καηηά «δηπιήο αθξφαζεο» αλνίγεηαη ν δξφκνο 

γηα λέεο απελνρνπνηεηηθέο νπηηθέο καθξηά απφ ηελ παζνινγηθνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ.  
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Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ζπγγξαθήο ηεο έξεπλαο, νη αλαιχζεηο ησλ αθεγήζεσλ ησλ 

αηφκσλ εηδψζεθαλ ππφ ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθνχ θνλζηξνπμηνληζκνχ θαη δελ 

εξκελεχζεθαλ σο απνηέιεζκα ελδνςπρηθψλ ζπγθξνχζεσλ. χκθσλα κε ηελ Wendell, ζην 

βηβιίν ηεο "The Rejected Body" (1996;φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Waugh, 2016) πνπ κηιά γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηεο αλαπεξίαο, θαίλεηαη φηη ηα άηνκα κε βιάβεο ζπρλά δε 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηζάμηα ζηελ θνηλσλία θαζψο δε ιακβάλνπλ αληίζηνηρα κε ηνπο 

ππφινηπνπο πνιίηεο πξνλφκηα ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε άιινπο 

ηνκείο. Αληίζηνηρα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξνπλ ηα 

άηνκα φηη ζπλφδεπζαλ ηελ εκπεηξία ηεο Κψθσζεο, ηνπνζεηνχληαη έμσ απφ ην άηνκν, 

εληφο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο (Waugh, 2016).  

Δίλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη παξαηεξείηαη πσο ζε δηάθνξεο 

ζπλζήθεο ηα άηνκα πξνζπαζνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο λφξκαο, φκσο απηή ε 

επίπνλε δηαδηθαζία, κπνξεί κεηαθνξηθά λα παξνκνηαζηεί κε ην «θπλήγη ηνπ θαξφηνπ ηεο 

θαλνληθφηεηαο». Ζ θαλνληθφηεηα πξνζεγγίδεηαη, φκσο παξακέλεη εζαεί  άπηαζηε. 

πγθεθξηκέλα, ηα άηνκα πξνζπαζνχλ κέζσ ησλ δηακεζνιαβεηψλ λα επηθνηλσλήζνπλ, λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο, ζηελ απεμάξηεζε, ζην παλεπηζηήκην, ζηελ 

εξγαζία, ζηηο δηαπξνζσπηθέο – εξσηηθέο ζρέζεηο, φπνην θαη αλ είλαη ην ηίκεκα. Δδψ φκσο 

έξρεηαη ην ζεκείν πνπ ελ ηέιεη νη ζπκκεηέρνληεο κνηάδεη λα βξίζθνληαη πνιχ θνληά αιιά λα 

κελ αγγίδνπλ ζε θακία ζπλζήθε ην επηζπκεηφ. Αηζζάλνληαη φηη δελ είλαη θαλνληθνί, αιιά 

ζαλ θαλνληθνί. Σν «θαξφην» ηεο επαθήο κε ηνλ θφζκν θαη ηεο αθνπνθαλνληθφηεηαο, 

θαίλεηαη λα απνκαθξχλεηαη θάζε θνξά πνπ εθείλνη ην πιεζηάδνπλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ην αθνπζηηθφ βαξεθνΐαο ηνπνζέηεζε ηνλ Αιέμε ζηελ ηαπηφηεηα 

ηνπ ζρεδφλ δεκνζηνγξάθνπ, θαζψο, φπσο αλαθέξεη, έκνηαδε «ζαλ δεκνζηνγξάθνο». Με ηε 

ρξήζε νπζηψλ ππήξρε κία δηακεζνιάβεζε ζηελ επαθή κε ηνπο αθνχνληεο ρξήζηεο/ηξηεο θαη 

ζηε δηαζθέδαζε κε ηνλ λνξκαζεηηθφ ηξφπν, φκσο θαη εθεί ππήξραλ εκπφδηα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ φηη άθνπγαλ ηα κπάζα αιιά φρη ηε κνπζηθή, ή άιινη φηη άθνπγαλ 

ηε κνπζηθή αιιά θαη πάιη δε κπνξνχζαλ λα ρνξέςνπλ. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζπδχγνπ, ηνπ 

μαδέιθνπ, ηεο κεηέξαο, ε επηθνηλσλία κε ην πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ απεμάξηεζεο γηλφηαλ πην 

θαηαλνεηή, αιιά θαη πάιη ηα άηνκα δελ εκπηζηεχνληαλ απφιπηα ηε κεηάθξαζε ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο. Κάπνηνη ζπλεληεπμηαδφκελνη, κάιηζηα, ρξεζηκνπνηνχλ 3
ν
 πιεζπληηθφ 

πξφζσπν γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ εκπεηξία ηεο πξψηεο επαθήο κε ηελ δνκή απεμάξηεζεο, ζα 

λα βξηζθφηαλ έμσ απφ ηελ θαηάζηαζε. Μέζσ ηεο ινγνζεξαπείαο, έλαο ζπκκεηέρνληαο 

αλαθέξεη πσο έγηλε «ζαλ αθνχνληαο», ελψ αθφκα θαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ην Θεφ, έλαο 
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ζπκκεηέρνληαο αλαθέξεη πσο ήηαλ «ζρεδφλ παξψλ». Δλψ ν Θεφο δηακεζνιαβεί ζηε δσή θαη 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηνλ δεη, ν ζπκκεηέρνληαο βξίζθεηαη ζε κία ζπλερή αλαδήηεζή ηνπ, 

«Σνλ ςάρλεη αιιά δε Σνλ βιέπεη» θαη καδί κε ηνλ Θεφ ςάρλεη ηελ επαθή, ηελ ζχλδεζε.  

Μνηάδεη ζαλ ην ζηίγκα ηεο ππνηεινχο, ηεο αλάπεξεο ηαπηφηεηαο, λα μεηξππψλεη θαη 

λα επαλεκθαλίδεηαη ιίγν πξηλ αγγίμνπλ ην «θαξφην ηεο ειεπζεξίαο». κσο, νη 

ζπκκεηέρνληεο, ζαλ άιινη επηδψληεο, ζπλερίδνπλ επξεκαηηθά λα ςάρλνπλ ηνλ επφκελν 

δηακεζνιαβεηή πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζην επηζπκεηφ. Ίζσο, φκσο, ην «θαξφην ηεο 

θαλνληθφηεηαο» έξζεη ηε ζηηγκή εθείλε πνπ ζα παχζνπλ λα ην θπλεγνχλ, φηαλ δειαδή ε 

θνηλσλία ζα θαηαλνήζεη θαη ζα λνεκαηνδνηήζεη κε απελνρνπνηεηηθφ ηξφπν ηνπο φξνπο ηεο 

πγείαο, ηεο αζζέλεηαο θαη ηεο ρξήζεο νπζηψλ. Ίζσο εθείλν αθξηβψο λα είλαη ην ζεκείν 

ζπλάληεζεο κε ηελ πξαγκαηηθή ειεπζεξία ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, κεηαμχ άιισλ, αλαδχζεθαλ νη αλάγθεο παξνρήο 

ζεξαπεπηηθήο θξνληίδαο ζηηο δνκέο απεμάξηεζεο, κε έλαλ ηξφπν πξνζαξκνζκέλν ζηηο 

απαηηήζεηο κίαο θνηλφηεηαο κε δηαθνξεηηθά γισζζηθά θαη πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Δπίζεο, πξνέθπςε ε αλαγθαηφηεηα λα παξέρνληαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο νπζηψλ, ζε ίδηα 

πνηφηεηα θαη ζπρλφηεηα ζηα εηδηθά ζρνιεία Κσθψλ θαη βαξήθνσλ ηεο ρψξαο. ηελ Ακεξηθή 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί θάπνηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο εμεηδηθεπκέλα ζηηο αλάγθεο ηεο Κσθήο 

θνηλφηεηαο, ηα νπνία αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο γξακκέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν νξγαληζκφο 

ησλ παξεκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάρξεζε αιθνφι θαη άιισλ νπζηψλ γηα ηνπο Κσθνχο 

«Substance and Alcohol Intervention Services for the Deaf» (SAISD) παξέρεη πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, πιεξνθνξίεο, εθπαίδεπζε θαη ζεξαπεία ζρεηηθή κε ην αιθνφι αιιά θαη άιιεο 

νπζίεο απνθιεηζηηθά ζε Κσθνχο θαη βαξήθννπο 

(https://www.rit.edu/ntid/saisd/services/resources). ζνλ αθνξά ζηελ πξφιεςε, νη δάζθαινη 

θξίλνληαη επίζεο ηδηαίηεξα βνεζεηηθά πξφζσπα ζε απηήλ ηελ πξαθηηθή. Με ην ζθεπηηθφ φηη 

δελ απνηεινχλ άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ απιά ηνλ δηεθπαηξεσηηθφ ξφιν παξνρήο 

ελεκέξσζεο γηα ηηο νπζίεο, αιιά άηνκα πνπ εθπαηδεχνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθήβνπ, πνπ ζπκβνπιεχνπλ ηνπο καζεηέο θαη πνπ ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ θνηλφηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο ζε 

αζιεηηθά θαη πνιηηηζηηθά δξψκελα) (Al-Zboon, 2017). 

ε έλα πξφγξακκα πξφιεςεο γηα Κσθνχο εθήβνπο, έξεπλεο δείρλνπλ πσο είλαη 

βαζηθφ λα δίλνληαη νη νδεγίεο βήκα-βήκα θαη λα απνθεχγνληαη ιέμεηο «αξγθφ», θαζψο ν 

κεηαθνξηθφο ιφγνο είλαη θάηη πνπ δε ζπλεζίδεηαη ζην ιεμηιφγην ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο 

(Legendre, 2012). Δπίζεο, είλαη βνεζεηηθφ λα δίλεηαη έκθαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

https://www.rit.edu/ntid/saisd/services/resources
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επηθνηλσλίαο κε άηνκα κε Κψθσζε παξάιιεια κε ηα ρέξηα, ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ 

θαη ησλ καηηψλ (Legendre, 2012). πρλά, ζε πξνγξάκκαηα εμεηδηθεπκέλα ζηελ πξφιεςε 

αιιά θαη ζηελ απεμάξηεζε πιεζπζκνχ κε Κψθσζε πξνηείλεηαη σο ζεξαπεπηηθή κέζνδνο ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο γξαθήο κε ηε δσγξαθηθή (Guthmann & Sandberg, 2000). Έλα απφ ηα πην 

δεκνθηιή πξνγξάκκαηα απεμάξηεζεο πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο Κσθψλ θαη βαξήθνσλ 

απνηειεί ην πξφγξακκα «Minnesota Chemical Dependency Program for Deaf and Hard of 

Hearing Individuals» πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1989 θαη εμππεξεηεί θπξίσο άηνκα κε Κψθσζε 

απφ 15-74 εηψλ (Sandberg,1996). 

Έλαο απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο κειέηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί ν κηθξφο αξηζκφο ηνπ 

δείγκαηνο, αιιά θαη φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη εμππεξεηνχκελνη ζε δνκέο απεμάξηεζεο 

ζηελ Αηηηθή. Θα ήηαλ ρξήζηκν ζε κία κειινληηθή έξεπλα, λα ζπκπεξηιεθζνχλ αξρηθά 

πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο ζην δείγκα θαη επηπιένλ άηνκα ηα νπνία εμππεξεηνχληαη ζε δνκέο 

απεμάξηεζεο ηεο επαξρίαο. Θα ήηαλ, επίζεο, ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε κία κειινληηθή έξεπλα λα 

ζπκπεξηιεθζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ αλαιχζεσλ, 

δηαηεξψληαο έλα θιίκα ζπλεξγαηηθφ, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηε κεηαγιψηηηζε ησλ 

ιεγνκέλσλ ηνπο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε ζα βνεζνχζε ηε ζπλεληεχθηξηα, ηηο ζηηγκέο πνπ 

κεζνδνινγηθά δεηήκαηα κεηάθξαζεο ήξζαλ ζην πξνζθήλην (γηα παξάδεηγκα ε ιέμε, «ράιηα-

αίζρνο-άζρεκα-απαίζην», ή ε ιέμε «αλαθνπθίζηεθα-επραξηζηήζεθα» έρνπλ έλα λνεκαηηθφ 

ζχκβνιν, φκσο ζην γξαπηφ ιφγν κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο).  

ζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ, απηή απνηέιεζε έλαλ δσληαλφ 

νξγαληζκφ πνπ απαζρφιεζε ηελ εξεπλήηξηα απφ ηε ζηηγκή ηεο γλσξηκίαο ηεο κε ηα άηνκα, 

κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ζπγγξαθήο ησλ ζπκπεξαζκάησλ, έρνληαο σο πξνηεξαηφηεηά ηεο λα 

απνηππσζνχλ ηα ιφγηα ησλ αλζξψπσλ φζν γίλεηαη πην θνληά ζηελ αιήζεηα ηνπο. Ζ 

ζπλέληεπμε θαίλεηαη επίζεο λα απνηέιεζε έλαλ ηφπν αλαζπγγξαθήο ηεο πξνηηκψκελεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη έλα κέξνο απφ ην νπνίν δελ έιεηπαλ νη ζρέζεηο 

εμνπζίαο. Γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ζην βαζκφ πνπ είλαη εθηθηφ, ε ζπλεληεχθηξηα 

πξνζαξκφζηεθε ζηε γιψζζα επηθνηλσλίαο ζηελ νπνία έλησζαλ νηθεία νη ζπκκεηέρνληεο, 

ελψ εθείλνη ηελ πξνζθαινχζαλ ζην ρηίζηκν κίαο ηζφηηκεο ζρέζεο, ηφζν κέζσ ηεο απηφ-

απνθάιπςεο φζν θαη κέζσ ηεο νκηιίαο ηνπο ζηελ πξνθνξηθή γιψζζα ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζεκεία ηεο αθήγεζεο. 

Σέινο, θξίλεηαη αλαγθαίν, απφ ηε ζηηγκή πνπ δηεμάγεηαη κία κειέηε ζρεηηθή κε ηελ 

πξφζβαζε θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ε ίδηα ε θνηλσλία ζηα άηνκα κε Κψθσζε, λα 

ζπκβαδίζνπλ ηα ιφγηα κε ηε ζπκπεξηθνξά, ε ζεσξία κε ηελ πξάμε. Σηκψληαο, ινηπφλ, ην 
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αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε Κψθσζε ζηελ πνηνηηθή θαη εηο βάζνο πξφζβαζή ηνπο 

ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ε κειέηε ζα κεηαθξαζηεί απφ ηελ εξεπλήηξηα ζηελ 

Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιψζζα θαη ην βηληενζθνπεκέλν πιηθφ ζα παξαρσξεζεί ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Α. ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟ ΣΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ 

Πξαγκαηνπνηψ ηελ έξεπλα κε ζέκα «Καηαλνψληαο εκπεηξίεο δσήο, ρξήζεο θαη απεμάξηεζεο, 

Κσθψλ αηφκσλ πνπ απηφπξνζδηνξίδνληαη σο πξψελ ε λχλ ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ». θνπφο 

ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζνχλ ηα βηψκαηα θσθψλ αηφκσλ πνπ ήηαλ ζην παξειζφλ ή 

είλαη ζηελ παξνχζα θάζε ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ θαζψο θαη νη λνεκαηνδνηήζεηο ελλνηψλ φπσο 

εθείλε ηεο «ρξήζεο» ηεο «θψθσζεο» θαη ηεο «απεμάξηεζεο». Γειψλσ ππεχζπλα πσο φιεο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζα είλαη αλψλπκεο θαη 

ζα ηεξεζεί ζεβαζκφο ζε απηέο. 

αο επραξηζηψ πνιχ, 

Αιηγηδάθε Θενδψξα 

 

Β. ΔΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΔΖ ΣΟΤ/ΣΖ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΑ/ΟΤΑ 

Δγψ ν/ε ....... ελεκεξψζεθα γηα ηελ έξεπλα ηεο θνηηήηξηαο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

«Κιηληθέο Παξεκβάζεηο ζηηο Δμαξηήζεηο» ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Αιηγηδάθε Θενδψξαο, 

κε ζέκα «Καηαλνψληαο εκπεηξίεο δσήο, ρξήζεο θαη απεμάξηεζεο, Κσθψλ αηφκσλ πνπ 

απηφπξνζδηνξίδνληαη σο πξψελ ε λχλ ρξήζηεο/ηξηεο νπζηψλ» θαη ζπκθσλψ λα ζπκκεηέρσ ζε 

απηή.  

 

Γ. ΔΡΧΣΖΔΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ 

 

1.Πψο ζα πεξηέγξαθεο ηηο εκπεηξίεο ηεο δσή ζνπ σο παηδί θαη σο έθεβνο;  

2. Πψο ήηαλ ε δσή ζνπ πξηλ έξζεηο ζε επαθή κε ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο; 

3. Πψο βίσζεο ηελ  αξρηθή επαθή κε ηελ νπζία; 
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     4. Πψο βηψλεηο ή βίσζεο ζην παξειζφλ ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο νπζηψλ; 

5. Πψο ήηαλ γηα ζέλα ε αλαδήηεζε ηεο δνκήο απεμάξηεζεο θαη ε πξψηε επαθή ζνπ 

κε ην θέληξν; 

6. Πψο είλαη γηα ζέλα ε εκπεηξία ηεο απεμάξηεζεο; 

7. Πψο ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα αλ ε εκπεηξία ηεο ρξήζεο ή απηή ηεο Κψθσζεο 

απνπζίαδε απφ ηε δσή ζνπ; 

 




