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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μία προσπάθεια κατανόησης της συμβολής της 

δραματοθεραπείας στη θεραπεία των εξαρτήσεων, εξετάζοντας την εμπειρία της συμμετοχής 

των μελών του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στη δραματοθεραπευτική 

διαδικασία. Στόχο της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα μέλη ενός 

προγράμματος απεξάρτησης μπορούν, συμμετέχοντας σε μία ομάδα δραματοθεραπείας, να 

αναδομήσουν την εικόνα του εαυτού τους. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα βασίστηκε στην 

αφηγηματική προσέγγιση προκειμένου να μελετηθεί η ικανότητα των μελών να διευρύνουν την 

εικόνα του εαυτού τους, δημιουργώντας αφηγήσεις μακριά από τη χρήση ουσιών, μέσα από τη 

συμμετοχή τους στη δραματοθεραπευτική διαδικασία.  Η ερμηνεία των δεδομένων 

διενεργήθηκε υπό το πρίσμα της θεματικής ανάλυσης, ώστε να εντοπιστούν οι συλλογικοί 

τρόποι και τα μοτίβα που οι συνεντευξιαζόμενοι νοηματοδοτούν την εμπειρία που αποκόμισαν 

ως μέλη της ομάδας. Ως εκ τούτου, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αφηγηματικού τύπου 

συνεντεύξεις σε άτομα που συμμετείχαν για τουλάχιστον δύο χρόνια στη δραματοθεραπευτική 

ομάδα του Εξειδικευμένου Κέντρου Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) του 

ΟΚΑΝΑ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συμμετοχική παρατήρηση στη νεοσύστατη ομάδα 

δραματοθεραπείας του ίδιου οργανισμού, ώστε να μελετηθεί η αλληλεπίδραση των μελών εντός 

του πεδίου, προς εμπλουτισμό των αποτελεσμάτων. Από την παραγωγή των δεδομένων φάνηκε 

ότι οι συμμετέχοντες, μέσα από την ενσώματη εμπειρία των βιωματικών τεχνικών της 

δραματοθεραπείας, κατάφεραν να αποδομήσουν την κυρίαρχη αφήγηση και τις περιοριστικές 

ταυτότητες που τη συνόδευαν, όπως τη στιγματισμένη ταυτότητα του «χρήστη». Ο συμβολισμός 

και η ενσάρκωση ρόλων, ως βασικά στοιχεία της δραματοθεραπείας, φάνηκε να βοηθούν τους 

συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν την προσωπική τους ιστορία, πειραματιζόμενοι βιωματικά σε 

μία δραματική πραγματικότητα με εναλλακτικές αναδυόμενες ταυτότητες και δράσεις. 

Συνοψίζοντας, η έρευνα έδειξε πως η δραματοθεραπευτική διαδικασία μπορεί να συμβάλει 

ποικιλοτρόπως  στην αναδημιουργία μίας εικόνας του εαυτού  και μία πορείας μακριά από τη 

χρήση ουσιών.  

 Λέξεις κλειδιά: δραματοθεραπεία, αφηγηματική προσέγγιση, χρήση ουσιών, θεραπεία 

εξαρτήσεων, αναδόμηση εικόνας εαυτού, στίγμα, ενσάρκωση ρόλων, δραματική 

πραγματικότητα, ενσώματη βιωματική εμπειρία 
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1. ABSTRACT 

Τhe present thesis is an effort to comprehend the contribution of drama therapy to addiction 

healing, through the empirical participation of the Organization Against Drugs (OKANA) 

members in drama therapy procedure. Investigating the ways in which the members of a 

rehabilitation center can reconstruct their self-image by participating in a drama therapy group, 

was the goal of the research. Specifically, the research was based on the narrative approach, in 

order to examine the members’ ability to expand their self-image, by creating narratives away 

from addictive substances, through the drama therapy procedure. Data interpretation was 

conducted in the light of thematical analysis, so as to find the collective ways and patterns that 

the interviewees used to assign meaning to the experience they gained as members of the team. 

Therefore, we had four narrative interviews with people who participated in the drama therapy 

group of the Specialized Centre of Social and Professional Integration (EKKEE) of OKANA for 

at least two years. At the same time, and for results enrichment purposes, participant observation 

took place in the newly-created drama therapy group of the same organization in order to study 

the interaction among members. Results indicated that, through the embodied experience drama 

therapy techniques provide, participants managed to deconstruct the predominant narratives and 

the restrictive and stigmatized identities, like “addict”, that accompanied it. As it was pointed 

from the outcomes, symbolism and role playing, the basic elements of drama therapy, helped 

participants enrich their personal stories, by experimenting on alternative, emerging identities 

and actions in a dramatic reality. To sum up, the research revealed that the drama therapy 

procedure can contribute to the recreation of a self-image beyond substance abuse, in various 

ways. 

Keywords: drama therapy, narrative approach, substance abuse, addiction therapy, self-

figure recreation, stigma, role playing, dramatic reality, embodied experience.  
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται την συμβολή της δραματοθεραπείας στη θεραπεία 

των εξαρτήσεων, μέσα από μία αφηγηματική σκοπιά. Η εξάρτηση αποτελεί ένα 

πολυπαραγοντικό φαινόμενο που απασχολεί τις σύγχρονες κοινωνίες, λόγω των σημαντικών 

επιπτώσεων της κατάχρησης ουσιών σε ποικίλους τομείς της ζωής των ανθρώπων (Neale, 

Nettleton, & Pickering, 2011). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 1950), η 

κατάχρηση ουσιών έχει οριστεί ως «η κατάσταση που οφείλεται στην περιοδική ή χρόνια 

δηλητηρίαση, που προκαλείται από την επαναλαμβανόμενη κατανάλωση ναρκωτικών, φυσικών ή 

συνθετικών ουσιών». Το 2000 ο Οlievenstein διαχώρισε την έννοια του εθισμού (addiction) από 

την έννοια της εξάρτησης (dependence) υπογραμμίζοντας ότι η πρώτη δεν ταυτίζεται με την 

έννοια της κατάχρησης ουσιών, καθώς εμπερικλείει περισσότερες συμπεριφορές πέρα από αυτή. 

Η κατάχρηση ουσιών αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο, πράγμα που διαφαίνεται τόσο από 

τις πολύπλευρες επιδράσεις της στη ζωή των ανθρώπων, όσο κι από τη δυσκολία ανεύρεσης 

ενός κοινού ορισμού (Μάτσα, 2001). 

Επιδημιολογικές μελέτες στην Ελλάδα δείχνουν την ανάγκη για διαχείριση και 

αντιμετώπιση αυτού του κοινωνικού φαινομένου.  Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το 

ΕΠΙΨΥ (2015) σε άτομα ηλικίας 18-64 ετών φάνηκε ότι το 11% έχει κάνει χρήση κάνναβης 

τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ενώ το 1,6% του πληθυσμού έχει κάνει χρήση και άλλων 

παράνομων ουσιών. Άτομα που βρισκόταν κοντά στον μέσο όρο ηλικία του δείγματος φάνηκε 

να σημειώνουν αρκετά υψηλότερα ποσοστά χρήσης συγκριτικά με μία δεκαετία νωρίτερα, ενώ 

οι μικρότερες ηλικιακά πληθυσμιακές ομάδες φάνηκε να έχουν κάνει χρήση στο πρόσφατο 

παρελθόν (τον τελευταίο ένα χρόνο-ένα μήνα) συγκριτικά με μεγαλύτερα άτομα. Ο αριθμός των 

ατόμων που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο λόγω χρήσης οπιοειδών ανέρχεται στους 16.701 

χρήστες στην Ελλάδα για το 2015, ενώ περίπου το ένα τρίτο αυτών φαίνεται να κάνει ενέσιμη 

χρήση. Επιπλέον, αν και η Ελλάδα παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά χρήσης από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο, έχει πολύ μικρή ηλικία έναρξης της χρήσης (≤13 έτη) και ευκολότερη πρόσβαση σε 

αυτές. Από το 2013 και έπειτα έχει σημειωθεί αύξηση των θανάτων που οφείλονται σε χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών. Ταυτόχρονα, το 60,9% των έφηβων μαθητών δηλώνει ότι καταναλώνει 

αλκοόλ, το 9,9% του συνολικού δείγματος των μαθητών αναφέρει υπερβολική κατανάλωση 

αλκοόλ, ενώ από το 2011 και έπειτα ο αριθμός των ατόμων που κάνει κατάχρηση 

οινοπνευματωδών ποτών συνεχώς αυξάνεται (ΕΚΤΕΠΝ, 2015). 
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Έχουν καταγραφεί διάφοροι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τη χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών, όπως κοινωνικές και ψυχολογικές επιρροές, βιολογικά αίτια, μη 

λειτουργικές οικογενειακές σχέσεις, συναισθηματικές δυσκολίες, κοινωνική συναναστροφή με 

χρήστες, κοινωνική περιθωριοποίηση κ.ά. Η κοινωνική περιθωριοποίηση και ο στιγματισμός 

είναι ένα φαινόμενο με το οποίο συχνά οι χρήστες ουσιών έρχονται αντιμέτωποι. Τα άτομα που 

ανήκουν στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα συνήθως χρησιμοποιούν την ουσία με σκοπό να 

δραπετεύσουν από ατομικές και κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ενώ δυσκολεύονται 

να δημιουργήσουν σταθερούς κοινωνικούς δεσμούς (Μάτσα, 2001).  

Ο Goffman (1963) όρισε το στίγμα ως «ένα χαρακτηριστικό που προκαλεί μία βαθιά 

δυσπιστία» και καθιστά αυτόν που το φέρει ως υποδεέστερο στα μάτια της υπόλοιπης κοινωνίας 

(Stringer & Baker, 2018). Ο στιγματισμός είναι μία έννοια που περιλαμβάνει τον διαχωρισμό 

των ατόμων σε κοινωνικές ομάδες βάσει της διαφορετικότητάς τους με τη χρήση μίας 

«ταμπέλας», η οποία ορίζει καθολικά την στιγματισμένη ομάδα και δημιουργεί στερεότυπα 

μέσω της σύνδεσής της με αρνητικά χαρακτηριστικά. Τα άτομα που ανήκουν σε στιγματισμένες 

κοινωνικές υποομάδες εμφανίζουν χαμηλό κοινωνικό στάτους και βιώνουν έντονο κοινωνικό 

αποκλεισμό, ενώ περιθωριοποιούνται εμφανώς από την υπόλοιπη κοινωνία (Link & Phelan, 

2001). Το στίγμα αποτελεί μία πολυδιάστατη έννοια που προκαλεί αισθήματα ντροπής και 

αμηχανίας για την «ταμπέλα» που καθιστά κάποιον στιγματισμένο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί 

φόβο στην πιθανότητα αποκλεισμού λόγω αυτής (Scambler, 2009). 

Οι Jones και συν. (1984) περιέγραψαν έξι διαστάσεις του στίγματος, επιλέγοντας να 

επικεντρωθούν στις τρεις που φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτή την 

κατάσταση: η αιτιολογία (προσωπική ευθύνη), η απόκρυψη (το επίπεδο στο οποίο είναι εμφανές) 

και η επικινδυνότητα. Ο στιγματισμός των χρηστών έχει ποικίλα εναρκτήρια σημεία, από την 

αντίδραση στις αρνητικές συνέπειες των ουσιών στην υγεία μέχρι το αίσθημα φόβου και ντροπής 

που προκαλείται σχετικά με αυτή την κατάσταση (Lloyd, 2013). Οι χρήστες ουσιών αποτελούν 

συνήθως μία έντονα κοινωνικά στιγματισμένη ομάδα, ενώ η περιθωριοποίησή τους γίνεται πιο 

έντονη όταν είναι αποδέκτες διπλού στιγματισμού, όταν δηλαδή αντιμετωπίζουν κάποια ψυχική 

διαταραχή ή ανήκουν σε κοινωνικά μειονοτικές ομάδες λόγω κουλτούρας και καταγωγής 

(Kulesza, Larimer, & Rao, 2013).  

Στις έρευνες που επικεντρώνονται στη θεραπεία των εξαρτήσεων, είναι ευρέως αποδεκτό 

ότι η κατάχρηση ουσιών και ο στιγματισμός επιδρά αρνητικά στην ταυτότητα του ατόμου, ενώ 

η θεραπεία των εξαρτήσεων μπορεί να προωθήσει μία πιο θετική αντίληψη και αίσθηση του 
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εαυτού. Στην έρευνα του Biernacki (1986) φάνηκε ότι άτομα που είχαν ολοκληρώσει κάποιο 

πρόγραμμα απεξάρτησης προσπαθούσαν να «αποτινάξουν» από πάνω τους την ταυτότητα του 

χρήστη με τρεις τρόπους: α) επιστρέφοντας σε μία παλιότερη ταυτότητα που δεν σχετιζόταν με 

τη χρήση, β) ψάχνοντας μία καινούργια αναδυόμενη ταυτότητα και γ) ενισχύοντας μία 

ταυτότητα που είχαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, αλλά δεν είχε επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό 

από αυτή. Ένας σημαντικός αριθμός ερευνών έχει δείξει τη σημασία που έχει στη θεραπεία των 

εξαρτήσεων η συγκρότηση μίας ταυτότητας μακριά από τη χρήση (Radcliffe & Stevens, 2008· 

Best, Manning, & Strang, 2007· Gibson και συν., 2004· McIntosh & McKeganey, 2000).   

Ο στιγματισμός και η κοινωνική περιθωριοποίηση, που βάλλουν τα άτομα τα οποία 

έχουν προβεί σε χρόνια κατάχρηση ουσιών, είναι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψιν σε ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στη θεραπεία των εξαρτήσεων. Η δημιουργία μίας 

εικόνας του εαυτού, μακριά από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, είναι σημαντικό να αποτελεί 

έναν από τους πρωταρχικούς στόχους των εφαρμοσμένων θεραπευτικών μεθόδων. Για να 

μελετηθεί σε βάθος η συμβολή μίας θεραπευτικής μεθόδου στην ανασυγκρότηση της εικόνας 

του εαυτού, μακριά από τη στιγματισμένη ταυτότητα του «χρήστη», θεωρείται χρήσιμο να 

πραγματοποιηθούν έρευνες που εστιάζουν στον τρόπο που οι διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι 

συμβάλουν σε αυτό, δίνοντας βάση στα προσωπικά βιώματα των ατόμων που έχουν λάβει μέρος 

στις συγκεκριμένες θεραπευτικές διαδικασίες.  

Έχει πραγματοποιηθεί μία πληθώρα ερευνών που καταγράφει τα ποσοστά χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών και τα επιδημιολογικά στοιχεία των ατόμων που τις χρησιμοποιούν, 

ενώ αρκετοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να προσεγγίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν 

τη χρήση ουσιών και την αποτελεσματικότητα των πρακτικών που εφαρμόζονται στη θεραπεία 

τους. Παρόλα αυτά, απουσιάζουν έρευνες με στόχο την εξατομικευμένη μελέτη των 

θεραπευτικών μεθόδων, ρίχνοντας φως στις ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές ανάγκες των 

ανθρώπων που συμμετέχουν σε προγράμματα απεξάρτησης, καθώς η πλειοψηφία των ερευνών 

αφορά ποσοτικά δεδομένα και πλειοψηφικά συμπεράσματα. Η μελέτη των εμπειριών των 

ατόμων που, έχοντας έρθει αντιμέτωπα με τη χρήση ουσιών, συμμετέχουν σε ένα θεραπευτικό 

πρόγραμμα με σκοπό την αλλαγή της πορείας της ζωή τους, κρίνεται σημαντική για τη βελτίωση 

της ποιότητας των προγραμμάτων απεξάρτησης. 

Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τον τρόπο κατά τον οποίο μία 

εναλλακτική θεραπευτική μέθοδος, η δραματοθεραπεία, συμβάλλει στην αποδόμηση της 

στιγματισμένης ταυτότητας του «χρήστη» και στην ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων που 
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συνθέτουν μία εικόνα του εαυτού μακριά από τη χρήση ουσιών. Για να μελετηθεί το παραπάνω 

θέμα, θα εξεταστεί η λειτουργικότητα της δραματοθεραπευτικής μεθόδου στη θεραπεία των 

εξαρτήσεων υπό το πρίσμα της θεωρίας του Κοινωνικού Κονστρουξιονισμού και της 

αφηγηματικής προσέγγισης. Προς πληρέστερη κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των 

συγκεκριμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων στην απεξάρτηση, κρίνεται αναγκαία μία 

βιβλιογραφική ανασκόπηση με σκοπό την περιγραφή τους, καθώς και μία καταγραφή της 

ιστορικής εξέλιξης των θεραπευτικών προγραμμάτων.  

 

2.1 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη θεραπεία των εξαρτήσεων  

Η πλειονότητα των σύγχρονων προγραμμάτων απεξάρτησης τείνει να υιοθετεί 

παραδοσιακές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις για τη θεραπεία των εξαρτήσεων. Βάσει αυτών, η 

χρήση ουσιών αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα, που προκαλείται από προβληματικές και 

λανθασμένες συμπεριφορές και απολαύσεις (O’Malley & Vlaverde, 2004). Από τις 

παραδοσιακές προσεγγίσεις, δύο είναι οι επικρατέστερες: το κοινωνικό και το ιατρικό μοντέλο 

θεραπείας (Mott & Gysin, 2003).  

Το κοινωνικό μοντέλο, βασίζεται στις αρχές της θεραπείας του Synanon. Σύμφωνα με 

αυτές, η χρήση αποτελεί ένα μεγάλο κίνδυνο για την κοινωνία, η οποία οφείλει να προστατευτεί 

από τους «επικίνδυνους» χρήστες μέσω της θέσπισης αυστηρών κανόνων (Casriel, 1963). 

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η χρήση της ταμπέλας «εθισμένος» και «χρήστης» μπορεί να 

αποδειχθεί εξαιρετικά βοηθητική (μία ζωή χρήστης για πάντα χρήστης). Εξέλιξη αυτών των 

θεωρήσεων αποτελεί το κοινωνικό μοντέλο, όπου η ατομική αλλαγή επιτυγχάνεται μέσω της 

θεραπευτικής κοινότητας, η οποία ασκεί πίεση στο άτομο για να αλλάξει τόσο τις αδύναμες 

κοινωνικές του δεξιότητες, όπως είναι η δημιουργία χαλαρών δεσμών, η απομόνωση, τα ψέματα  

κ.ά., όσο και τις επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργικές συμπεριφορές του (κλοπές, επιθετικότητα 

κ.λ.π.). 

Στη σύγχρονη κοινωνία, τα περισσότερα κέντρα απεξάρτησης βασίζονται κυρίως στη 

δεύτερη θεραπευτική προσέγγιση, το ιατρικό ή αλλιώς βιοϊατρικό (νοσολογικό) μοντέλο. Η 

εξάρτηση αντιμετωπίζεται ως μία χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος, η οποία οδηγεί σε θάνατο, ενώ 

θεραπεία θεωρείται ο έλεγχος και η ύφεση των συμπτωμάτων της μέσω της πλήρους αποχής. 

Τεχνικές του αποτελούν η αυτοκατηγοριοποίηση του ατόμου ως εθισμένου, η ψυχο-εκπαίδευση 

και η ομαδική αντιπαράθεση (Mott & Gysin, 2003). Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί την κλινική 
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αξιολόγηση, τη διάγνωση, καθώς και τη χρήση υποκατάστατων, προκειμένου να διασαφηνιστεί 

και να αντιμετωπιστεί η ασθένεια.  

Πιο συγκεκριμένα, η εξάρτηση γίνεται αντιληπτή, από τους οπαδούς τους ιατρικού 

μοντέλου, ως μία γενετικά προκαθορισμένη νόσος, που μπορεί να θεραπευτεί μέσω της 

χορήγησης μίας άλλης φαρμακευτικής ουσίας, υποκαθιστώντας την κύρια. Βάσει αυτής της 

λογικής, η κοκαΐνη πρωτοεμφανίστηκε ως υποκατάστατο της μορφίνης, ενώ το 1898, η ηρωίνη 

προτάθηκε για να θεραπεύσει την εξάρτηση από κοκαΐνη (Ζαφειρίδης, 1987). Η κυριότερη 

κριτική που έχει ασκηθεί στο συγκεκριμένο μοντέλο αφορά την αδυναμία του να λάβει υπόψιν 

την πληθώρα κοινωνικο-πολιτισμικών παραμέτρων που επηρεάζουν την κατάχρηση ουσιών, 

λόγο του μεθοδολογικού ατομικισμού που το διατρέχει (Granfield, 2004).  

Παρόλο που σύγχρονες έρευνες τείνουν να αμφισβητούν τέτοιου είδους παραδοσιακές 

θεραπείες, η συντριπτική πλειονότητα των κέντρων απεξάρτησης συνεχίζουν να χρησιμοποιούν 

το ιατρικό και το κοινωνικό μοντέλο είτε ξεχωριστά είτε συνδυαστικά, και σπάνια εξετάζουν τα 

μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της θεραπείας ή περισσότερο αποτελεσματικές εναλλακτικές 

μορφές θεραπείας (Miller, Benefield & Tonnigan, 1993). Επιπλέον, θεραπευτές που προτιμούν 

διαδικασίες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση, θεωρούν μυωπικά τα παραπάνω μοντέλα, καθώς 

διατηρούν αμφιβολίες σχετικά με την καθολική χρήση των ίδιων τεχνικών σε όλα τα μέλη των 

προγραμμάτων.  

 

2.2 Κοινωνικός κονστρουξιονισμός: Μία μεταμοντέρνα οπτική στη θεραπεία 

Οι μεταμοντέρνες θεραπευτικές προσεγγίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες 

δομές, όπως κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης για την κατάχρηση ουσιών, και 

προγράμματα θεραπείας των εξαρτήσεων (Freeman & Couchonnal, 2006). Ένα από τα βασικά 

προνόμια των θετικών και ενδυναμωτικών θεραπευτικών τεχνικών, που αποτελεί απάντηση στη 

δυσκαμψία των παραδοσιακών θεραπειών, αποτελεί η ευελιξία προσαρμογής της θεραπευτικής 

διαδικασίας σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους 

προσωπικούς του στόχους (Leake & King, 1997).  

Οι δύο βασικές θεωρίες που διαπνέουν τη μεταμοντέρνα ιδεολογία, που έχει τις ρίζες της 

στις μεταδομιστικές φιλοσοφικές τοποθετήσεις του Michel Foucault, είναι ο κονστρουκτιβισμός 

και ο κονστρουξιονισμός. Στον κονστρουκτιβισμό, η σκέψη και η αντίληψη του κάθε ατόμου 

αποτελεί τον πυρήνα της ερμηνείας του κόσμου για τον ίδιο, χωρίς το άτομο να αποτελεί απλά 

έναν παθητικό αποδέκτη σταθερών και απόλυτων πληροφοριών. Στον κονστρουξιονισμό, η 
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κεντρική ιδέα είναι ότι η σκέψη, η γνώση και η αντίληψη είναι συσχετιζόμενες, δηλαδή η γνώση 

και η νοηματοδότησή της μέσα από τη σκέψη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες, ενώ τα 

γεγονότα καθορίζονται από τις κοινωνικές αντιλήψεις που έχουν κατασκευαστεί με σκοπό την 

κατανόησή τους (Mott & Gysin, 2003).  

Ο κοινωνικός κονστρουξιονισμός υποστηρίζει ότι οι αντιλήψεις των ανθρώπων 

χτίζονται μέσα από τις συζητήσεις τους και συνεπώς οι συλλογισμοί, που συνδιαμορφώνονται 

μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση, εκφράζουν μεγάλο ποσοστό της πραγματικότητας του 

καθενός. Οι ερμηνείες και οι αντιλήψεις των ατόμων διαμορφώνονται μέσα από τη γλώσσα, η 

οποία αποτελεί προϊόν των συνθήκων του πλαισίου δράσης κάποιου,  της ιστορίας και της 

κουλτούρας του. Οι μεταμοντερνιστές αντιλαμβάνονται τη γλώσσα σαν ένα φακό μέσω του 

οποίου όλα επεξεργάζονται και γίνονται κατανοητά. Υποστηρίζουν ότι υπάρχει μία συνέχεια 

στην ερμηνεία των εμπειριών και μία μετα-ανάλυση αυτών, με αποτέλεσμα η σημασία τους να 

αναθεωρείται επί μονίμου βάσεως (Mott & Gysin, 2003).  

Στα πλαίσια της θεραπείας, αυτός ο μεταμοντέρνος τρόπος σκέψης, δεν αποδέχεται τις 

καθολικές αλήθειες αλλά μόνο τις ξεχωριστές αφηγήσεις του καθενός (Anderson, 1997). Οι 

αντιλήψεις θεωρούνται κοινωνικά κατασκευασμένες έννοιες των ανθρώπων μέσα από τις 

καθημερινές τους συνομιλίες. Η ερμηνεία των ιδεών και των αντιλήψεων ποικίλλει τόσο όσο ο 

αριθμός των ανθρώπων που τις ενστερνίζεται (Mott & Gysin, 2003). Αυτή η πληθώρα των 

ερμηνειών μπορεί να αναδείξει λύσεις που πρότερα δεν ήταν εμφανείς μέσα από συζητήσεις 

εμποτισμένες με το πρόβλημα (Anderson, 1997). 

Σύμφωνα με τις μεταμοντέρνες προσεγγίσεις, διάφοροι κοινωνικο-πολιτισμικοί 

παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά την κατάχρηση ουσιών, ενώ ο εθισμός δεν εξετάζεται ως 

ατομική διαταραχή, όπως συνηθίζεται στα σύγχρονα κέντρα απεξάρτησης. Υποστηρίζεται ότι 

μπορούν να φανούν χρήσιμες σε χρήστες ουσιών που βιώνουν έντονο κοινωνικό στιγματισμό 

και ανισότητα, καθώς θεωρούνται περισσότερο αποτελεσματικές σε κοινωνικά συστήματα με 

άκαμπτα όρια ανισοτήτων που εμπεριέχουν ταξικές, εθνικές και φυλετικές διαφορές (Ettorre, 

2004). Σε αντίθεση με την παραδοσιακή οπτική, αυτή η προσέγγιση  αντιλαμβάνεται τους 

χρήστες ως καταναλωτές που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών τους και στην 

ευχαρίστηση, ενώ η χρήση ουσιών εξετάζεται ως μέρος της κουλτούρας της κάθε κοινωνίας 

(Ruggerio, 1999). 

Παρότι ο υπερκαταναλωτισμός θεωρείται κομμάτι της σύγχρονης κουλτούρας, η 

κατανάλωση εξαρτησιογόνων ουσιών θεωρείται παράνομη, καθώς συχνά έρχεται αντιμέτωπη 
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με τις αρχές ελέγχου και εξουσίας, τα ήθη και τα έθιμα. Οι χρήστες, λοιπόν, χαρακτηρίζονται 

ως παραβάτες, ειδικά όταν ανήκουν σε κοινωνικά μειονοτικές ομάδες. Ο έντονος κοινωνικός 

αποκλεισμός και στιγματισμός που βιώνουν οι χρήστες ουσιών, αποτελεί βασική παράμετρο  

στον τρόπο που η μεταμοντέρνα οπτική νοηματοδοτεί την εξάρτηση (Pearson, 1999). Μέσα από 

αυτή την οπτική, οι χρήστες ουσιών αντιμετωπίζονται εξίσου, είτε σταματήσουν να κάνουν 

χρήση είτε όχι, με σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μεταμοντέρνα αντίληψη 

θεωρείται μία περισσότερο ανθρωπιστική προσέγγιση σε σύγκριση με τις παραδοσιακές, καθώς 

αναγνωρίζει τις κοινωνικές ανισότητες που βιώνουν οι χρήστες, δείχνοντας απόλυτο σεβασμό 

στις απόψεις τους (Ettorre, 2004). Η ιστορία ενός ατόμου, η θρησκεία, η κουλτούρα, αλλά 

κυρίως η αλληλεπίδρασή του με τους άλλους ανθρώπους και ο τρόπος χρήσης της γλώσσας 

καθορίζουν την αντίληψή του για την πραγματικότητα και τον κόσμο (Mott & Gysin, 2003).  

Πιο συγκεκριμένα, η μεταμοντέρνα θεραπεία αμβλύνει ιεραρχικές σχέσεις και σχέσεις 

εξουσίας ανάμεσα στο θεραπευόμενο και το θεραπευτή, καθιστώντας τους συνεργάτες, ενώ 

αντιλαμβάνεται την εξάρτηση από ουσίες ως κοινωνικό πρόβλημα το οποίο επικοινωνείται με 

τη χρήση της γλώσσας. Στοχεύει στην οικοδόμηση μιας διαφορετικής γλώσσας, ενθαρρύνοντας 

την εμπλοκή σε συζητήσεις που διευρύνουν τον τρόπο σκέψης και μπορούν δυνητικά να 

οδηγήσουν σε μια συνολική αλλαγή. Βγάζει τον θεραπευτή από τη θέση του ειδικού που ελέγχει 

κοινωνικά ζητήματα, εξαλείφει την αντιμετώπιση του θεραπευόμενου αποκλειστικά και μόνο 

ως χρήστη και στοχεύει στη δημιουργία μίας σταθερής συμμαχίας, που αποτελεί προϊόν 

συνεργασίας με γνώμονα το σεβασμό προς τις ανάγκες του θεραπευόμενου (Searight, 2010). 

Υπό αυτές τις συνθήκες ο θεραπευόμενος ωθείται να αντιμετωπίσει τα ζητήματά του 

βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις (Mott & Gysin, 2003). 

Ο όρος μεταμοντερνισμός εντοπίζεται σε τρεις διαφορετικές αλλά ταυτόχρονα 

αλληλοσυνδεόμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις: την αφηγηματική, την εστιασμένη στη λύση και 

τη συνεργατική, που χρησιμοποιεί τα γλωσσικά συστήματα (collaborative language systems). 

Αυτές οι θεραπευτικές προσεγγίσεις επικεντρώνονται στον τρόπο που δημιουργείται η γνώση 

και το νόημα μέσα από τη χρήση της γλώσσας και το πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

(Paré & Tarragona, 2006). Παράλληλα, η χρήση δημιουργικών θεραπευτικών τεχνικών συχνά 

αποτελεί κομμάτι της θεραπείας με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του θεραπευόμενου στη 

θεραπευτική διαδικασία (Mott & Gysin, 2003). 
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2.3 Αφηγηματική θεραπεία: Χτίζοντας μία ιστορία μακριά από τη χρήση ουσιών 

Στο πέρασμα των χρόνων, οι ιστορίες και οι αφηγήσεις αποτελούν αναπόσπαστο 

κομμάτι της ζωής και της ιστορίας των ανθρώπων (Kelley, 2002). Η κουλτούρα αποτελείται από 

κοινωνικά εδραιωμένες κατασκευές, που μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά μέσα από τις 

συμπεριφορές, τις ιστορίες και τις αφηγήσεις, οι οποίες κατασκευάζουν τα κοινωνικά μοτίβα 

σύμφωνα με τα οποία ζει μία ομάδα ανθρώπων (Alley, 2002). Στην ουσία, οι αφηγήσεις και οι 

ιστορίες αποκαλύπτουν τα συστήματα που χρησιμοποιούν διάφορες πολιτισμικές ομάδες για 

ερμηνεύσουν τα γεγονότα και ταυτόχρονα εξηγούν τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι 

μέσα στα διάφορα κοινωνικά σύνολα (Freeman & Couchonnal, 2006). 

Οι μεταμοντέρνοι θεραπευτές ενδιαφέρονται αρκετά τα τελευταία χρόνια για 

προσεγγίσεις που επικεντρώνονται στη σημασία των αφηγήσεων και των ιστοριών. Αυτές οι 

αφηγήσεις μοιράζονται μία κοινή υπόθεση, ότι είναι χρήσιμο να αναλογίζεται κανείς ένα 

πρόβλημα ως μία ιστορία που λέει στον εαυτό του (Freeman & Couchonnal, 2006). Η ιστορία 

έχει οριστεί ως η βασική δομή της αφήγησης. Ουσιαστικά, η αφήγηση «διηγείται» την ιστορία 

και αξιολογεί τη σημασία που έχουν τα γεγονότα τόσο για τον ίδιο αφηγητή, όσο και σε 

συνδυασμό μεταξύ τους.  

Ένας αυξανόμενος αριθμός θεραπευτών έχει σημειώσει τη σημασία των ιστοριών και 

των αφηγήσεων στη ζωή των ανθρώπων. Η Laird (1995) θέλοντας να τονίσει τη σχέση της 

αφήγησης με το νόημα, αναφέρει ότι για να ερμηνεύσει κάποιος μία αφήγηση, δεν πρέπει να 

παρακολουθήσει μόνο τα γεγονότα μίας ιστορίας, αλλά να κατανοήσει κυρίως τόσο το νόημα 

που ο ίδιος αφηγητής αποδίδει σε αυτά όσο και την αντίληψή και την οπτική του για τον κόσμο 

ή τις πεποιθήσεις του. Από αυτή τη σκοπιά, η αφήγηση αποτελεί μία ιστορία που νοηματοδοτεί 

τον τρόπο που οι άνθρωποι βλέπουν το παρελθόν και το παρόν τους, αλλά και όσα ελπίζουν για 

το μέλλον τους, ενώ οι εμπειρίες τους προκύπτουν από τον τρόπο σύνθεσης των ιστοριών και 

των αφηγήσεών τους, σηματοδοτώντας τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους άλλους και με 

τον κόσμο γύρω τους (Freeman & Couchonnal, 2006). Οι ιστορίες προσδιορίζουν τη σημασία 

που οι άνθρωποι δίνουν στις εμπειρίες τους, ανάλογα με το είδος των εμπειριών που επιλέγουν 

να αφηγηθούν καθώς και με τον τρόπο που το κάνουν (Epston, White, & Murray, 1992). 

Στην αφηγηματική θεραπεία, οι ειδικοί ακούν αυτές τις ιστορίες και βοηθούν τους 

θεραπευόμενους να δημιουργήσουν νέες ιστορίες ή να δώσουν διαφορετικό νόημα στις ήδη 

υπάρχουσες (Laird, 1995). Η αφηγηματική θεραπεία αποκαλύπτει κυρίαρχες ή 

«προβληματικές» αφηγήσεις στις ζωές των ανθρώπων (π.χ. την ιστορία του εθισμού), 
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κατανοώντας και επαναδιατυπώνοντάς αυτές τις ιστορίες με εναλλακτικούς τρόπους 

ενδυνάμωσης (Gardner & Poole, 2009).  Σύμφωνα με τους White και Epston (1990), που 

πρωτοδημιούργησαν την αφηγηματική θεραπεία, οι άνθρωποι δουλεύουν θεραπευτικά για να 

διαχωρίσουν τους εαυτούς τους από τα προβλήματά τους (αυτό είναι γνωστό ως εξωτερίκευση 

του προβλήματος). Τότε μόνο μπορούν να  επαναδημιουργήσουν εναλλακτικές ιστορίες, 

συνδυάζοντας τα θετικά για τον αφηγητή γεγονότα της ζωής του, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την ανατροπή του προβλήματος (Gardner & Poole, 2009).   

 Στόχος της αφηγηματικής θεραπείας είναι να βοηθήσει τους θεραπευόμενους να 

αποδομήσουν και να ανακατασκευάσουν την κυρίαρχη αφήγησή τους (White, 1995). Η 

αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης μπορεί να οδηγήσει στην ανάδυση εναλλακτικών 

ταυτοτήτων, μέσα από τον εντοπισμό των μοναδικών εκβάσεων και στον εμπλουτισμό της 

κυρίαρχης αφήγησης, διευρύνοντας τον φακό μέσω του οποίου ένας θεραπευόμενος 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και την ιστορία του (Ermann, Lawson, & Burge, 2017). Αυτό 

πραγματοποιείται με γνώμονα τις βασικές αρχές της αφηγηματικής θεραπείας: εξωτερίκευση 

του προβλήματος, ανάπτυξη της συνεργασίας, δημιουργία μιας εναλλακτικής και 

εμπλουτισμένης ιστορίας, εντοπισμός των κενών μίας ιστορίας και ενοποίηση των γεγονότων 

της ιστορίας αυτής σε μία ενιαία αφήγηση (Gardner & Poole, 2009).  

Η εξωτερίκευση του προβλήματος αποτελεί μία από τις βασικότερες τεχνικές της 

αφηγηματικής θεραπείας και αποσκοπεί στην αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης. Ο 

θεραπευτής προσπαθεί να δημιουργήσει διερευνητικά μία εμφανή διάκριση ανάμεσα στον 

θεραπευόμενο και στο πρόβλημα, ώστε να σταματήσει να το αντιλαμβάνεται ως ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού του. Σκοπός αυτής της τεχνικής είναι να βοηθήσει τον 

θεραπευόμενο να σταματήσει να ορίζει τον εαυτό του μέσα από το πρόβλημα, ώστε να μπορέσει 

να το αντιληφθεί ως μία διαχειρίσιμη και μεταβαλλόμενη κατάσταση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

με διάφορους τρόπους, όπως για παράδειγμα ρίχνοντας φως σε σημεία της αφήγησης του 

θεραπευόμενου όπου το πρόβλημα δεν έκανε την εμφάνισή του (White & Epston, 1990).  

Οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κατάχρηση ουσιών συνηθίζουν να 

βάζουν ταμπέλες που τους περιορίζουν, όπως «εξαρτημένοι» ή «εθισμένοι», ενώ θα μπορούσαν 

να αναζητήσουν πιο λειτουργικούς ορισμούς στον προσδιορισμό του προβλήματός που 

αντιμετωπίζουν, επικεντρωμένοι περισσότερο στον τρόπο που συμπεριφέρονται παρά στο ποιοι 

είναι (Gardner & Poole, 2009). Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι αφηγήσεις και οι 

ταμπέλες των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατάχρησης δεν διαμορφώνονται 
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αποκλειστικά από τους ίδιους, αλλά αποτελούν συνδημιούργημα αλληλεπίδρασης με το 

κοινωνικό τους πλαίσιο και με την οικογένειά τους (McIntosh & McKeganey, 2000). 

Ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι της αφηγηματικής θεραπείας αποτελεί ο εντοπισμός της 

αξίας του προβλήματος (π.χ. η αξία της χρήσης), που υπονοείται στην αφήγηση του 

θεραπευόμενου. Για παράδειγμα, αυτό που υπονοείται σε περιπτώσεις κατάχρησης ουσιών είναι 

ότι πριν επέλθει η εξάρτηση από κάποια ουσία πολλές συμπεριφορές συσχετιζόμενες με αυτή, 

ενδεχομένως να θεωρούνταν απίθανες ή μακριά από την αυτοεικόνα που θα είχε ο 

θεραπευόμενος. Μετά, όμως, από την κατάχρηση ουσιών και την εξάρτηση, πιθανόν ο χρήστης 

να νιώθει ότι έχει χάσει κάθε έλεγχο και οι συμπεριφορές αυτές να φαντάζουν ως μόνιμο 

κομμάτι του εαυτού του (Mott & Gysin, 2003). 

Η αφηγηματική θεραπεία, φαίνεται να δίνει σημαντικές ευκαιρίες σε ανθρώπους που 

εμφανίζουν αντίσταση ή είναι περιθωριοποιημένοι, καθώς προωθεί την έκφραση της αντίστασης 

στη θεραπεία. Μέσα σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο που εμπνέει ασφάλεια, δίνεται η δυνατότητα 

έκφρασης σημαντικών ιστοριών που έχουν μείνει θαμμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα ως μη 

σχετικές με το πρόβλημα. Η προσέγγιση αυτή επιδιώκει να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν 

μείνει στο περιθώριο για διάφορους λόγους, όπως κατάχρηση ουσιών ή φτώχεια, να πάρουν το 

χώρο και τη θέση που τους ανήκει στον έξω κόσμο. Αποτελεί μία εναλλακτική θεραπευτική 

διαδικασία για διάφορες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την κατάχρηση 

ουσιών, όπως ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας (Gardner & Poole, 2009). 

Πληθώρα ερευνών έχει δείξει θετικά αποτελέσματα σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες με εξαρτησιογόνες ουσίες και έλαβαν βοήθεια μέσα από προγράμματα αφηγηματικής 

θεραπείας (Chan, Ngai, & Wong, 2012· Morgan, Brosi, & Brosi, 2011· Gardner & Poole, 2009· 

Mott & Gysin, 2003· McIntosh & McKeganey, 2000· Freeman, 1992). Ο Kaptain (2004) 

πραγματοποίησε μία έρευνα, όπου συμμετείχαν 99 έφηβοι με προβλήματα κατάχρησης ουσιών, 

η πλειοψηφία των οποίων ήταν Καυκάσιοι, και μπορούσαν να επιλέξουν είτε ατομική είτε 

οικογενειακή αφηγηματική θεραπεία, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι οι έφηβοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην αφηγηματική θεραπεία, αναπτύσσοντας μεγαλύτερη 

κατανόηση και εμφανίζοντας αυξημένη ανθεκτικότητα τόσο σε σχέση με τη ουσία, όσο και σε 

σχέση με διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να αντιμετωπίζουν. 

Η αφηγηματική θεραπεία έχει φανεί χρήσιμη και στην πρόληψη υποτροπής σε άτομα 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα με εξαρτησιογόνες ουσίες για διάφορους λόγους. Οι Smith και 

Winslade (1997) αναφέρουν πως άτομα που αντιμετωπίζουν εξάρτηση από αλκοόλ μπορούν να 
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επωφεληθούν από την αφηγηματική θεραπεία για διάφορους λόγους. Η αφήγηση της ιστορίας 

της εξάρτησης φάνηκε να δίνει την ευκαιρία στον θεραπευτή να κατανοήσει καλύτερα το ρόλο 

του αλκοόλ στη ζωή τόσο του ίδιου του ατόμου όσο και στων γύρω του. Έδωσε την ευκαιρία 

στο κάθε μέλος να εκφράσει τι σημαίνει για τον ίδιο η ταυτότητα «αλκοολικός», καθώς και πώς 

αυτό επηρεάζει τη ζωή του, να ενδυναμώσει άλλες ταυτότητες που έχει στη ζωή του, ανεξάρτητα 

από τη χρήση αλκοόλ, αλλά και να αναγνωρίσει την κοινωνική διάσταση του «αλκοολικού 

τρόπου ζωής» (DiLollo, Neimeyer, & Manning, 2002). 

Η αξία της ίδιας της αφήγησης διαφαίνεται και από την έρευνα των Ermann, Lawson και 

Burge (2017), που μελέτησαν την εμπειρία γυναικών που συμμετείχαν σε ομάδες Ανώνυμων 

Αλκοολικών (ΑΑ), όπου η αφήγηση της προσωπικής ιστορίας του κάθε μέλους αποτελεί 

προϋπόθεση συμμετοχής στην ομάδα.  Μέσα από αυτή την έρευνα φάνηκε ότι η δύναμη της 

αφήγησης ιστοριών στους ΑΑ, καθώς το μοίρασμα της ιστορίας του «αλκοολισμού» στην ομάδα 

βοήθησε στην ενίσχυση εναλλακτικών ταυτοτήτων. Μέσω των αφηγήσεων, η ταυτότητα 

«αλκοολική» μπόρεσε να αποδομηθεί και να δώσει χώρο για την ανάδυση νέων ταυτοτήτων, 

όπως «νηφάλιοι» και «παραγωγικοί» ενήλικες, δίνοντας  νέο νόημα στις ζωές των γυναικών 

αυτών. 

 Συγκεκριμένα οι προσωπικές ιστορίες της διαδρομής προς τη νηφαλιότητα φάνηκε να 

βοηθούν στην ενίσχυση της εναλλακτικής ιστορίας, αναδομώντας την κυρίαρχη αφήγηση και 

ωθώντας τα υπόλοιπα μέλη να αναδομήσουν τις δικές τους ιστορίες, δίνοντας έμφαση στις 

δυνάμεις και στην επιτυχή προσπάθεια να απέχει κανείς από το αλκοόλ. Η ευελιξία της ιστορίας 

οδήγησε στην ανάπτυξη ενός αισθήματος ελπίδας για μια θετική μελλοντική αλλαγή. Εξαιρετικά 

βοηθητική φάνηκε και μία άσκηση role play, όπου ένα μέλος της ομάδας καλούνταν να παίξει 

τον ρόλο της ουσίας και ένα άλλο να πάρει συνέντευξη από αυτή, ενώ τα υπόλοιπα μέλη τον 

προέτρεπαν να θέσει ερωτήσεις και να την αντιμετωπίσει διαφορετικά (Ermann, Lawson, & 

Burge, 2017). 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση εναλλακτικών ασκήσεων ενισχύουν την 

αποτελεσματικότητα της αφηγηματικής θεραπείας. Συχνά, οι αφηγηματικοί θεραπευτές 

επιλέγουν να συμπεριλάβουν τεχνικές όπως η μεταφορά, η απεικόνιση και ο συμβολισμός σε 

προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την 

κατάχρηση ουσιών, εφόσον η χρήση τους έχει φανεί αρκετά βοηθητική στον συγκεκριμένο 

πληθυσμό. Ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησαν οι Mott και Gysin (2003) στην έρευνά τους, 

που έγινε σε άτομα που αντιμετώπιζαν τέτοιες δυσκολίες, ήταν η μεταφορά του ήλιου και του 
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παγόβουνου. Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι βρήκαν ιδιαίτερα 

χρήσιμη αυτή την τεχνική στην αφηγηματική θεραπεία καθώς τους βοήθησε να αντιληφθούν 

διαφορετικά τόσο τη θεραπευτική διαδικασία όσο και την προσωπική τους αλλαγή. 

 

2.4 Δραματοθεραπεία: Όταν το θέατρο συναντάει τη θεραπεία 

Η δραματοθεραπεία μπορεί να οριστεί ως «H στοχευμένη χρήση του δράματος σαν 

ψυχοθεραπευτικό εργαλείο με σκοπό την ανακούφιση των συμπτωμάτων, τη συναισθηματική και 

σωματική ολοκλήρωση και την ατομική ανάπτυξη», ενώ έχει αποδειχθεί αποτελεσματική σε 

άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχοπαθολογίας ή κάνουν κατάχρηση αλκοόλ και 

άλλων ουσιών (Johnson, 1982). Απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και εφαρμόζεται σε 

ποικίλα πλαίσια, όπως σε κέντρα απεξάρτησης, σε πλαίσια εγκλεισμού και επανένταξης καθώς 

και σε άλλους φορείς (Κρασανάκης, 2004). Σήμερα, πολλά κέντρα απεξάρτησης στην Ελλάδα 

περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα τους διαφορές θεραπευτικές τεχνικές που χρησιμοποιούν ως 

εργαλείο τους την τέχνη, όπως είναι η μουσικοθεραπεία, η χοροθεραπεία, το ψυχόδραμα και η 

δραματοθεραπεία, στα πλαίσια της ομαδικής θεραπείας (Dunne, 1988). 

Ο όρος «drama therapy», ξεκίνησε από μία διάλεξη του Peter Slade στον Ιατρικό 

Σύλλογο Βρετανίας το 1939, όπου υποστήριζε πως το δραματικό παιχνίδι των παιδιών αποτελεί 

έναν φυσικό τρόπο θεραπείας, μάθησης και εξάσκησης (Κρασανάκης, 2004). Έχει τις ρίζες της 

κυρίως στην ψυχαναλυτική θεραπεία, αλλά επηρεάζεται τόσο από τον συμπεριφορισμό, όσο κι 

από την ανθρωπιστική προσέγγιση (Scheff, 1979), αποτελώντας μια διαδικασία που σκοπεύει 

στη θεραπεία μέσω του δράματος. Στοχεύει στην ανεύρεση της λύση του προβλήματος, στη 

διερεύνηση του εαυτού και στην κάθαρση (Malchiodi, 2003), χρησιμοποιώντας την ενσάρκωση 

ρόλων, την αφήγηση ιστοριών, τον αυτοσχεδιασμό και τη θεατρική αναπαράσταση (Landy & 

Montgomery, 2012). 

Η δραματοθεραπεία αποτελεί μια ομαδική θεραπεία που τείνει να βοηθάει τα άτομα, 

μέσα από την ενσάρκωση ποικίλων ρόλων, να αναγνωρίσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν 

και να ανακαλύψουν αποτελεσματικούς τρόπους, ώστε να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν 

τη συναισθηματική δυσκολία που αισθάνονται. Από μία σκοπιά, η μετατροπή πραγματικών 

στοιχείων σε καλλιτεχνικά δημιουργήματα, δηλαδή η πράξη της δημιουργίας, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί από μόνη της μια θεραπευτική διαδικασία (Blatner & Blatner, 1988). Η πράξη της 

δημιουργίας, όμως χαρακτηρίζεται ως το εναρκτήριο σημείο μίας δραματοθεραπευτικής 
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συνεδρίας, η οποία αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της εμπειρίας μέσω της δραματικής πράξης, 

η οποία μετατρέπει τη φαντασία σε πραγματικότητα.   

Μία δραματοθεραπευτική συνεδρία πραγματοποιείται κυρίως σε ομάδες των έξι με δέκα 

ατόμων και το κάθε μέλος αναλαμβάνει την αναπαράσταση ενός ρόλου στα πλαίσια 

δραματοποίησης ενός σεναρίου ή μίας ιστορίας (Landy & Montgomery, 2012). Μία συνεδρία 

δραματοθεραπείας περιλαμβάνει συνήθως τρεις φάσεις: α) Τη φάση της προετοιμασίας, όπου 

τα μέλη εκφράζουν τους προβληματισμούς τους μέσα από διάφορες δημιουργικές μεθόδους και 

τη συζήτηση, β) Τη φάση του δράματος, όπου τα μέλη καλούνται να δουλέψουν τις καταστάσεις 

που τους προβληματίζουν μέσα από τον πειραματισμό με ποικίλους ρόλους και τη δημιουργία 

διάφορων θεατρικών δρώμενων και σεναρίων και γ) Τη φάση της ανατροφοδότησης στην 

ολομέλεια, όπου όσα διαδραματίστηκαν στην προηγούμενη φάση μεταφέρονται στην 

πραγματική ζωή, συζητώντας στην ομάδα. Η συζήτηση αυτή περιλαμβάνει την έκφραση 

συναισθημάτων, σκέψεων και δυσκολιών που προέκυψαν μέσα από την δραματική έκφραση 

(Andersen-Warren & Grainger, 2000). 

Ο Phil Jones (2008) ονομάτισε τις εννιά πυρηνικές διαδικασίες που λειτουργούν 

θεραπευτικά κατά τη διάρκεια μία δραματοθεραπευτικής συνεδρίας: τη συμβολική 

αναπαράσταση, τη δραματική αποστασιοποίηση, τη δραματική προβολή, την ενσωμάτωση, την 

ενσάρκωση ρόλων/προσωποποίηση, τη θεραπευτική λειτουργία της επιτέλεσης, το παιχνίδι, τη 

σύνδεση ζωής-δράματος, τη μεταμόρφωση και την αλληλεπίδραση με το κοινό/αποκάλυψη 

(witnessing), επιλέγοντας να επικεντρωθεί τις δύο πρώτες. Η συμβολική αναπαράσταση, που 

προσφέρει η ενσάρκωση ενός ρόλου, διευκολύνει την έκφραση των συναισθημάτων και των 

ψυχικών δυσκολιών, επιτρέποντας σε ένα δύσκολο συναίσθημα να προβληθεί συμβολικά, να μη 

βιώνεται τόσο έντονα και είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο (Jennings, 1990∙ Landy, 1983). Ο 

συμβολισμός σε συνδυασμό με την αισθητική (ή αλλιώς δραματική) απόσταση επιτρέπουν στον 

θεραπευόμενο, μέσα από τους ρόλους που ερμηνεύει, να επεξεργαστεί με ασφάλεια και χωρίς 

να αισθάνεται ευάλωτος ζητήματα που τον προβληματίζουν (Landy, 1992). 

Ο Lewis (2000), στα πλαίσια της δραματοθεραπείας, ορίζει τους ρόλους ως τα 

επαναλαμβανόμενα κοινωνικά μοτίβα των σκέψεων, των συμπεριφορών και των 

συναισθημάτων των ανθρώπων ενώ τις ιστορίες, ή αλλιώς τα σενάρια, ως αφηγήσεις του 

παρελθόντος των ανθρώπων που συχνά επηρεάζουν την συμπεριφορά τους στο παρόν και το 

μέλλον. Οι ρόλοι, που επιλέγει να αναλάβει το κάθε άτομο στην καθημερινότητά του, 

καθορίζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται και τις αντιλήψεις του ενώ διαμορφώνουν την 
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ταυτότητά του, τις στάσεις και την επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους. Αυτοί οι 

καθημερινοί ρόλοι  αποτελούν το εργαλείο μέσω του οποίου επιδιώκεται η αλλαγή σε μία 

δραματοθεραπευτική διαδικασία (Κρασανάκης, 2004).  

2.4.α Θεωρία των Ρόλων: Οι παραστάσεις της ζωής.  Σύμφωνα με τον Landy (1983), 

ο ρόλος μπορεί να φωτίσει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπειριών, των αισθήσεων, της λογικής και των συναισθημάτων. 

Μέσω αυτών μπορούν να αποκαλυφθούν οι αμφιθυμίες και οι συγκρούσεις που κρύβονται πίσω 

από μια συμπεριφορά. Το κείμενο του ρόλου μπορεί να λειτουργήσει ως υλικό όπου 

προβάλλονται εσωτερικές ανησυχίες, αποτελώντας ένα μέσο αυτοεξερεύνησης (Armstrong και 

συν., 2015). Το μέλος μίας ομάδας δραματοθεραπείας δύναται να μετατρέψει τον πραγματικό 

ρόλο κάποιου άλλου, σε έναν συμβολικό ρόλο και να ξαναδημιουργήσει την πραγματικότητα 

από τη δική του υποκειμενική σκοπιά (Landy, 1983).  

Σύμφωνα με τη Θεωρία των ρόλων (Landy, 2009), το άτομο αποτελείται από ένα 

συνονθύλευμα ρόλων που βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση τόσο με τον εσωτερικό του 

κόσμο όσο και με το ρεπερτόριο των ρόλων των υπόλοιπων ανθρώπων. Οι ρόλοι αποτελούν 

κοινωνικά μοτίβα που εκφράζονται σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια (Burr και συν., 1979). 

Ο Landy (2009) υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του ένας άνθρωπος πειραματίζεται 

και δοκιμάζει διάφορους ρόλους, καταλήγοντας και υιοθετώντας αυτούς που τον βοηθούν να 

ορίσει τον εαυτό του μέσα στη κοινωνία. Η δραματοποίηση κοινωνικά αποδεκτών ρόλων 

οδηγεί, υπό ευνοϊκές συνθήκες, σε επιτυχημένη κοινωνική ενσωμάτωση και αλληλεπίδραση, 

χτίζοντας μία θετική εικόνα για τον εαυτό, ως συμμετέχοντα σε αυτές (Blume και συν.,1994). 

Υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν τον ρόλο που θα διαδραματίσει κάποιος 

σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια: α) ο εαυτός, β) ο ορισμός της κατάστασης, γ) η ανάληψη 

του ρόλου και δ) η δόμηση του ρόλου (Burr και συν., 1979). Τα άτομα αναπτύσσουν την 

κοινωνική τους συμπεριφορά με γνώμονα τόσο τον ίδιο τους τον εαυτό όσο και τα άτομα που 

έχουν απέναντί τους. Η εικόνα που έχουν τα άτομα για τον εαυτό τους, αλλά και ο τρόπος που 

πιστεύουν ότι οι άλλοι τους βλέπουν, επηρεάζουν εξίσου τους ρόλους που διαδραματίζουν. 

Επιπλέον, ο τρόπος που κάθε άτομο αντιλαμβάνεται και ορίζει την κατάσταση περιλαμβάνει τις 

προσδοκίες του για παρελθοντικές και μελλοντικές δραστηριότητες, για τον ρόλο που 

αναλαμβάνει ο ίδιος και οι υπόλοιποι, καθώς και για τα πιστεύω του σχετικά με τις προθέσεις 

των άλλων. Η κατανόηση της συμπεριφοράς των άλλων και του τρόπου που σχετίζονται μαζί 

του οδηγούν ένα άτομο να αλληλεπιδράσει με αυτούς από μία συγκεκριμένη θέση, 
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αναλαμβάνοντας ένα συγκεκριμένο ρόλο. Η λειτουργικότητα ενός ρόλου σε μία κατάσταση, 

αναφορικά με την επιλογή του για τη δεδομένη περίπτωση και την επιτυχημένη δόμησή του, 

κρίνεται τόσο από την καταλληλότητά του για συγκεκριμένες συνθήκες όσο και από την 

ικανότητα του ατόμου να διαδραματίσει τον συγκεκριμένο ρόλο (Blume και συν., 1994). 

Ένας τρόπος για να επιτευχθεί ευελιξία στην ανάληψη των ρόλων είναι να δοθεί η 

ευκαιρία στα μέλη μίας θεραπευτικής ομάδας να δοκιμάσουν πολλαπλούς ρόλους μέσα από μία 

διαδικασία δραματοποίησης ρόλων (Benne & Sheats, 1948). Η δραματοποίηση ρόλων (role 

play), στα πλαίσια της ομαδικής θεραπείας, επιτρέπει σε ένα άτομο να πειραματιστεί με έναν 

ρόλο, να εκτιμήσει την αξία του, τη λειτουργικότητά του, τη σημασία του ακόμα και να τον 

υιοθετήσει στην καθημερινότητά του, διευρύνοντας και εμπλουτίζοντας το προσωπικό του 

ρεπερτόριο ρόλων που εκφράζουν διαφορετικές εκφάνσεις της προσωπικότητάς του. Είναι πολύ 

σημαντικό ένα άτομο να αποκτήσει ευελιξία στο να υιοθετεί ποικίλους ρόλους στη ζωή του, 

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί λειτουργικά στις κοινωνικές απαιτήσεις της καθημερινότητας 

(Berger, 2017). 

Σύμφωνα με τον Landy (2009) σε αυτή τη λειτουργικότητα αποσκοπεί η διαδικασία της 

δραματοθεραπείας. Στη δραματοθεραπεία, ο τρόπος δράσης ενός χαρακτήρα, που ονομάζεται 

ρόλος, παίρνει σάρκα και οστά με τη δραματοποίηση ενός σεναρίου. Ενσαρκώνοντας μία ευρεία 

γκάμα ρόλων, ένα άτομο μπορεί να βελτιώσει τη σύνδεσή του τόσο με τον ίδιο του τον εαυτό 

όσο και με τους γύρω του και να εμπλουτίσει το ρεπερτόριο των ρόλων που έχει στη διάθεσή 

του και στην καθημερινότητά του. Αν ένα άτομο αισθάνεται ότι έχει μία περιορισμένη επιλογή 

ρόλων σε ορισμένες καταστάσεις τις ζωής του, θα μπορούσε να υιοθετήσει μία μη λειτουργική 

συμπεριφορά (Lewis, 2000). Η δραματοθεραπεία προσφέρει τη δυνατότητα στα άτομα να 

έρθουν σε επαφή με εναλλακτικούς ρόλους, μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, και να 

αξιολογήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους, αναστοχαζόμενοι τους ρόλους που 

έχουν συνηθίσει να αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Σημαντική θεωρείται και η παρατήρηση των 

υπόλοιπων μελών στη δραματοποίηση εναλλακτικών ρόλων, καθώς δημιουργεί ένα κλίμα 

ανταλλαγής απόψεων και ανατροφοδότησης (Benne & Sheats, 1948). 

 

2.4.β Θεωρία της Επιτέλεσης: Δραματική Πραγματικότητα και Ενσωμάτωση.  

Ένας μεγάλος αριθμός θεραπευτών που ερευνά τη θεραπεία μέσω τεχνών έχει αναφερθεί σε μία 

μοναδική εμπειρία της που προσφέρει η δραματική αλληλεπίδραση, τη δραματική 

πραγματικότητα. Η δραματική πραγματικότητα επιτρέπει την βιωματική είσοδο στη σφαίρα της 
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φαντασίας, εμπλέκοντας την προσποίηση της φαντασιακής δράσης με τη σαν να (as if) 

συμπεριφορά (Stanislavski, 1936). Συγκριτικά με τις ψυχοθεραπείες που χρησιμοποιούν ως 

εργαλείο τους τον λόγο, όπου οι παρεμβάσεις γίνονται συνήθως σε πραγματικό χρόνο μέσω της 

θεραπευτικής σχέσης, οι δραματοθεραπευτικές παρεμβάσεις γίνονται κυρίως μέσα στην 

δραματική πραγματικότητα ή μέσω αυτής, όπου πέρα από την προφορική έκφραση των 

σκέψεων και των συναισθημάτων, το σώμα μετέχει ενεργά, βιώνοντας όσα διαδραματίζονται 

κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (Pendzik, 2006).  

Η δραματική πραγματικότητα είναι η δραματοποίηση της φαντασίωσης. Αποτελεί μία 

σαν να πραγματικότητα, μία μεταπήδηση από την καθημερινότητα σε μία σφαίρα που βρίσκεται 

ανάμεσα στον κόσμο της πραγματικότητας και της φαντασίας (Brook, 1981). Παρόλο που 

συνδέεται στενά με τον κόσμο της φαντασίας, διαφέρει από αυτήν. Η ειδοποιός διαφορά 

ανάμεσα τους εντοπίζεται στον τρόπο που δημιουργούνται και εξελίσσονται, καθώς η φαντασία 

γεννάται και υπάρχει σε έναν ιδιωτικό χώρο, ενώ η δραματική πραγματικότητα ανήκει σε ένα 

δημόσιο πεδίο. Η φαντασία αποτελεί μία υποκειμενική, εσωτερική και προσωπική εμπειρία που 

εντοπίζεται μέσα στο κεφάλι ενός ανθρώπου, χωρίς να εκφράζεται ανοιχτά, ενώ η δραματική 

πραγματικότητα ξεκινάει από την φαντασία αλλά λαμβάνει χώρα σε ένα πραγματικό πεδίο, στο 

εδώ και τώρα και βιώνεται ως μία εναλλακτική οπτική της πραγματικότητας που διαφέρει από 

την καθημερινή ζωή (Pendzik, 2006).  

Σύμφωνα με την Θεωρία της επιτέλεσης του Schechner (1988), η δραματική 

πραγματικότητα λαμβάνει χώρα μέσα από εφτά επιτελεστικές δραστηριότητες: το θέατρο, τη 

μουσική (από αισθητηριακή σκοπιά), τον χορό, το έργο, το παιχνίδι, την τελετουργία και την 

άθληση, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έναν άλλον κόσμο μέσα στον ήδη 

υπάρχοντα. Αυτές οι δραστηριότητες μοιράζονται αρκετά κοινά σημεία με την πραγματικότητα, 

όπως τον χρόνο, το χώρο, τα αντικείμενα την παραγωγικότητα, και τους κανόνες, ορίζοντας τις 

συνθήκες που διαμορφώνουν την δραματική πραγματικότητα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με 

τα πραγματικά βιώματα. Για να αναγνωριστεί ένα φανταστικό βίωμα ως δραματική 

πραγματικότητα πρέπει ορισμένες πτυχές του να λάβουν χώρα στον πραγματικό κόσμο 

(Pendzik, 2008).  

Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η δραματική πραγματικότητα δεν 

αντικατοπτρίζει την πραγματική ζωή. Αποτελεί μία πιστή απομίμηση της πραγματικότητας, 

καθώς κινείται με τους κανόνες της καθημερινότητας, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί μία συνθήκη 

όπου όλα είναι δυνατά (Elam, 1980). Πιο συγκεκριμένα, η δραματική πραγματικότητα αποτελεί 
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μία ενσώματη κατασκευή. Είναι πραγματική, καθώς αποτελεί μία ενσώματη εμπειρία στο εδώ 

και το τώρα, έχοντας ως σημείο αναφοράς της την ίδια την πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, όμως, 

είναι μία κατασκευή που μπορεί να αποδομηθεί εύκολα, σε αντίθεση με την καθημερινότητα 

(Pendzik, 2006).  

Η ενσώματη εμπειρία ή αλλιώς ενσωμάτωση ορίζεται ως «η φυσική έκφραση που 

προκύπτει κατά τη διάρκεια της δραματικής πράξης» (Jones, 2008). Σύμφωνα με την Jennings 

(2005), τα τρία στάδια του αναπτυξιακού μοντέλου Ενσωμάτωσης-Προβολής-Ρόλων (ΕΠΡ) 

παίζουν βασικό ρόλο στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία και το 

δραματικό παιχνίδι, αυτά τα τρία στάδια οδηγούν τόσο στην ανάπτυξη της φαντασίας και στην 

κατανόηση της καθημερινότητας, όσο στη διαμόρφωση του τρόπου μέσα από τον οποίο κάποιος 

κατανοεί τον εαυτό του και τον άλλον, πάντα με γνώμονα το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο 

που τον περιβάλλει. Όπως αναφέρει στο βιβλίο της (2005) «Δεν είμαι σε θέση να σχετιστώ με 

άλλους ανθρώπους παρά μόνο εάν έχω αναπτύξει τη δική μου ταυτότητα για τον εαυτό και τον 

άλλον. ΕΠΡ σημαίνει ταυτότητα και η ταυτότητα είναι περισσότερο κοινωνική παρά ψυχολογική 

κατασκευή». 

Το ΕΠΡ μπορεί να εξηγήσει τη θεραπευτική διάσταση εναλλακτικών μορφών θεραπείας, 

που έχουν ως βασικό τους εργαλείο τη θεατρική πράξη και τις παραστατικές τεχνικές. Μία 

ομάδα δραματοθεραπείας προσφέρει στα μέλη ένα πεδίο, όπου μπορούν να βιώσουν μία 

εμπειρία τους σωματικά, νοηματοδοτώντας την με ασυνήθιστους για τους ίδιους τρόπους, σε 

μία σχεδόν μεταφυσική εμπειρία. Όταν τα μέλη, πίσω από αυτές τις τεράστιες συμβολικές 

«μάσκες» που χρησιμοποιούν, δηλαδή τους ρόλους, καταφέρουν να προχωρήσουν πέρα από τον 

εαυτό τους, μπορούν να μετασχηματίσουν την εμπειρία αυτή και την οπτική μέσω της οποίας 

την εξετάζουν, διευρύνοντας τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τόσο τον ίδιο τους τον εαυτό, όσο 

και τον κόσμο γύρω τους (Jennings, 2005). 

Όταν ένας άνθρωπος αφηγείται την ιστορία του, μπαίνει σε μία διαδικασία 

δραματοποίησης των εμπειριών του, χρησιμοποιώντας διάφορα εκφραστικά σωματικά του 

εφόδια, όπως χειρονομίες, αλλαγή στάσεων του σώματος, αλλαγή φωνής κ.α. Η 

δραματοθεραπεία αποτελεί μία συνθήκη όπου επιτρέπεται ο πειραματισμός και η πολλαπλή 

επανεπεξεργασία των εμπειριών αυτών, μία διεργασία εξαιρετικά χρήσιμη για την ανάδυση 

εναλλακτικών λύσεων σε ζητήματα που συχνά προβληματίζουν τους ανθρώπους, οι οποίοι 

τείνουν να επαναλαμβάνουν γνώριμες στρατηγικές, ακόμη και μη λειτουργικές, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν καταστάσεις που τους δυσκολεύουν. Από αυτή την οπτική θα μπορούσαν να 
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γίνουν αντιληπτές και οι συμπεριφορές εξάρτησης, όπως η κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Η τελετουργία της χρήσης αποτελεί, συχνά, έναν οικείο τρόπο που επιλέγουν τα άτομα που 

καταναλώνουν εξαρτησιογόνες ουσίες για να διαχειριστούν ζητήματα που τους απασχολούν 

(Jennings, 2005). 

2.5 Δραματοθεραπεία και Απεξάρτηση: Ερμηνεύοντας ρόλους από άλλο έργο 

Ένας σημαντικός αριθμός ειδικών στον τομέα της απεξάρτησης υποστηρίζει ότι οι 

εξαρτησιογόνες ουσίες λειτουργούν ως μηχανισμοί αποστασιοποίησης από τα συναισθήματα 

και τις εμπειρίες της ζωής. Πολλές διαφορετικές διαδικασίες της δραματοθεραπείας έχουν 

συνδεθεί με τη θεραπεία των εξαρτήσεων και της κατάχρησης ουσιών, καθώς όχι μόνο 

διευκολύνουν τη διαδικασία της αποστασιοποίησης, αλλά βοηθούν και στην αναδημιουργία της 

ταυτότητας του χρήστη μετά από πολυετή κατάχρηση.  Σε ανθρώπους που κάνουν κατάχρηση 

ουσιών και συχνά ξεχνούν το παρελθόν και αγνοούν το μέλλον, η δραματοποίηση παρατείνει τη 

στιγμή και συνδέει την παρούσα συμπεριφορά με τις προηγούμενες επιλογές και τις συνέπειές 

τους (Stahler, 2006/2007). Η δραματοθεραπεία, λοιπόν, θεωρείται μια δίοδος που διευκολύνει 

τη διαδικασία της απεξάρτησης. 

Στην περίπτωση της εξάρτησης, ο ρόλος που αναλαμβάνει κάποιος ως χρήστης, αποτελεί 

ένα μοτίβο «παρεκκλίνουσας» συμπεριφοράς. Η χρήση ουσιών δείχνει να επηρεάζει την εικόνα 

του εαυτού. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να γίνεται περισσότερο ομιλητικός, περισσότερο 

ενεργητικός ή χαλαρός, ανάλογα με το είδος της ουσίας που έχει χρησιμοποιήσει (Milkman & 

Sunderwirth, 1987). Η χρήση ουσιών φαίνεται να επιδρά και στον τρόπο που κάποιος 

αντιλαμβάνεται μία κατάσταση, κάνοντάς την να μοιάζει περισσότερο ενδιαφέρουσα, 

διαχειρίσιμη ή το αντίθετο (Blume και συν., 1994).  

Σύμφωνα με τους Moffett και Bruto (1990), τα άτομα που κάνουν χρόνια χρήση ουσιών, 

προσαρμόζονται στα προβλήματα χρησιμοποιώντας πρώιμες άμυνες όπως την αποφυγή των 

στρεσογόνων καταστάσεων μέσω της χρήσης, τη μείωση της αξίας των προβλημάτων των 

άλλων, την επίρριψη ευθυνών σε άλλους για τις δυσκολίες τους κ.ά. Στα πλαίσια μίας 

θεραπευτικής ομάδας, μέσω της προβολής που προσφέρει η δραματοποίηση, αυτές οι άμυνες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την προσωπική ανάπτυξη. Ενσαρκώνοντας ρόλους, ένα 

άτομο μπορεί να εντοπίσει λιγότερο λειτουργικές συμπεριφορές, όπως ή χρήση ουσιών, να 

δοκιμάσει καινούριες και να επιλέξει να υιοθετήσει εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς, 

περισσότερο λειτουργικούς για τον ίδιο και για την αλληλεπίδρασή του με τους γύρω του, 

αξιολογώντας καταστάσεις του παρελθόντος (Uhler & Parker, 2002).  
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Ακόμη, η δραματοθεραπεία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη ως θεραπευτική 

παρεμβάση σε άτομα που έχουν στιγματιστεί έντονα και φέρουν ταμπέλες, όπως «χρήστης», 

καθώς αυτή η ταμπέλα αποτελεί συνήθως τον μονοσήμαντο ρόλο που διαδραματίζουν στη ζωή 

τους μέχρι τώρα (Stahler, 2006/2007). Αυτοί οι περιοριστικοί ρόλοι συχνά εμποδίζουν το άτομο 

που κάνει χρήση να έρθει σε επαφή με τις ικανότητές του, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να 

αναλάβει δράση, καθώς νοιώθει παγιδευμένος και αβοήθητος. Αυτό το αίσθημα αβοηθησίας 

γίνεται, μέσα από τη συνήθεια, ένας τρόπος επιβίωσης, ενώ φοβούμενος τη μοναξιά, την 

εγκατάλειψη και τις λάθος επιλογές στο άγνωστο μέλλον, παραμένει στάσιμος και άπραγος 

(Johnson & Emunah, 2009).  

Πιο συγκεκριμένα, ένα μέλος μία ομάδας δραματοθεραπείας μπορεί να αναπαραστήσει 

τις πιθανές συνέπειες αν επιλέξει να παραμείνει νηφάλιος ή να υποτροπιάσει ή θα μπορούσε να 

οραματιστεί το άτομο που θα ήθελε να είναι και να το αναπαραστήσει σε διάφορες 

δραματοποιημένες καταστάσεις (Moffett & Bruto, 1990). Η εξάσκηση ρόλων χρησιμοποιείται 

για να εφοδιάσει τους θεραπευόμενους με συγκεκριμένες δεξιότητες, όπως να αρνούνται τις 

ουσίες, να ελέγχουν την ακαταμάχητη επιθυμία, να διαχειρίζονται το στρες, να επικοινωνούν 

και να υποστηρίζουν τον εαυτό τους. Ένας θεραπευόμενος, για παράδειγμα, μπορεί να μάθει μια 

αυτόματη αντίδραση για να βγάζει γρήγορα τον εαυτό του από καταστάσεις υψηλού κινδύνου 

για υποτροπή, πριν η ακαταμάχητη επιθυμία για πρόληψη της ουσίας κατακλύσει τη σκέψη του 

(Uhler & Parker, 2002).  

Η γραμμή που συνήθως ακολουθούν τα προγράμματα απεξάρτησης είναι η αποφυγή της 

βίωσης έντονων συναισθημάτων σε πραγματικό χρόνο, καθώς αυτό θεωρητικά θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε σωματική ένταση, ενώ αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

υποτροπή. Σε μία ομάδα δραματοθεραπείας μπορεί να επιτευχθεί η ομαδική κάθαρση, μέσω μίας 

πηγαίας δημιουργικότητας που αναπτύσσεται σε μία φανταστική συνθήκη, όπου κάθε μέλος της 

ομάδας διαδραματίζει ένα ρόλο. Η προσπάθεια δημιουργίας ενός κόσμου όπου ο καθένας μπορεί 

να εκφραστεί ελεύθερα, μιας δραματικής πραγματικότητας, μέσα από τις δραματοθεραπευτικές 

τεχνικές που έχει προτείνει ο Johnson (1982), μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα σε 

μία πορεία μακριά από τη χρήση ουσιών (Johnson, 1990).  

Ένας ακόμη λόγος που η δραματοθεραπεία μπορεί να ενισχύσει τη θεραπεία των 

εξαρτήσεων είναι ότι προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο κάθε μέλος μπορεί να 

δουλέψει την συναισθηματική σύγκρουση που ενδεχομένως να βιώνει. Ένας θεραπευόμενος 

μπορεί να εκφράσει τη σωματική ένταση που αισθάνεται αναπαριστώντας συμβολικά με εικόνες 
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και ρόλους τα έντονα συναισθήματα, όπως ο θυμός, τον οποίο συχνά οι χρήστες προσπαθούν να 

ελέγξουν μέσω των ουσιών (Johnson, 1990). Η ερμηνεία φανταστικών ρόλων, μέσω της 

συναισθηματικής απόστασης που δημιουργείται, παρέχει ένα ασφαλές και ελεγχόμενο 

περιβάλλον, όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν τραυματικές εμπειρίες ή βαθιά ριζωμένα 

προβλήματα (Emunah, 1994).  

Η συναισθηματική ένταση που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια μιας 

δραματοθεραπευτικής συνεδρίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο συζήτησης στις 

ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες που έπονται (Johnson, 1990). Το άγχος των ατόμων και οι 

διαμάχες που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας δραματοθεραπείας μπορεί να 

δυσκολέψουν τη ροή της διαδικασίας. Αντιθέτως, αν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορούν να 

οδηγήσουν σε σημαντικά συμπεράσματα για τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε 

μέλος της ομάδας. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει η ανάλυση ενός αυτοσχεδιαστικού ρόλου, όπου 

ζητείται από το άτομο να παίξει έναν ρόλο χωρίς σενάριο, προσομοιάζοντας τη δική του 

συμπεριφορά κάτω από μία συγκεκριμένη συνθήκη, και στη συνέχεια να την αναλύσει. Ακόμη, 

η ομάδα μπορεί να εμψυχώσει ένα μέλος να δοκιμάσει και να αναπαραστήσει περισσότερο 

προσαρμοστικούς και ρόλους που τον ικανοποιούν (Johnson, 1982).  

 Επιπλέον, ο Johnson (1990) στο άρθρο του υποστηρίζει ότι οι θεραπείες μέσω τεχνών 

προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό στις αρχές των Ανώνυμων Αλκοολικών ή των προγραμμάτων 

πρόληψης της υποτροπής καθώς αν ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα 12 βημάτων για την 

απεξάρτηση, φαίνεται να αντανακλούν κάποιες από αυτές τις αρχές. Αρχικά, μπορούν να 

βοηθήσουν το θεραπευόμενο να ξεπεράσει την άρνηση και την ντροπή (1ο βήμα), μέσω της 

δημόσιας έκφρασης των καταπιεσμένων συναισθημάτων. Δεύτερον, μπορεί να προάγει, με 

διαφορετικούς τρόπους, την πίστη σε μία ανώτερη δύναμη (2ο βήμα), μοναδική για κάθε 

θεραπευόμενο, πέρα από τα θρησκευτικά στερεότυπα της κάθε κοινωνίας. Ακόμη, μέσα από την 

τέχνη, βοηθάει το άτομο να εντοπίσει στοιχεία του εαυτού του, που ενδεχομένως αγνοούσε στο 

παρελθόν, οδηγώντας τον σε μία βαθιά και ακριβή καταγραφή του εαυτού του (4ο βήμα). Τέλος, 

μέσω μίας θεατρικής παράστασης δίνεται η δυνατότητα στους θεραπευόμενους να μεταφέρουν 

το μήνυμα σε άλλα άτομα που πάσχουν από το ίδιο πρόβλημα (12ο βήμα).  

 

2.6 Ξαναγράφοντας το σενάριο: Το ταξίδι προς μία ζωή χωρίς ουσίες 

Οι ιστορίες και οι αφηγήσεις χρησιμοποιούνται συχνά ως εργαλεία της 

δραματοθεραπευτικής διαδιακασίας. H Gersie (1997) μίλησε στο βιβλίο της για τις θεραπευτικές 
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ιδιότητες της δημιουργίας ιστοριών και αφηγήσεων, προτείνοντας ένα αφηγηματικό μοντέλο 

δραματοθεραπείας. Η αφήγηση ιστοριών μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία συνεκτικών 

δομών, επιτρέποντας στον αφηγητή να συνθέσει διάφορα κομμάτια της ζωής του, τα οποία 

δυσκολεύεται να εξηγήσει ή να νοηματοδοτήσει με άλλους τρόπους. Η αφήγηση αποτελεί έναν 

χώρο ελευθερίας και δημιουργίας, προσφέροντας έτσι ένα πλαίσιο πλήρους αποδοχής, όπου 

μπορούν να ενταχθούν όλων των ειδών οι εμπειρίες και τα βιώματα, ειδικά αυτά που οι 

άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να διαχειριστούν. Οι ιστορίες προωθούν ένα 

ασφαλές κλίμα αισθητηριακής απόστασης, που βοηθάει στην αντιμετώπιση συναισθηματικά 

δύσκολων καταστάσεων τις οποίες έχει βιώσει κάποιος στη ζωή του. Η δημιουργία και η 

αφήγηση ιστοριών μπορεί να δημιουργήσει εναλλακτικές οπτικές και διαδρομές στον τρόπο που 

γίνεται αντιληπτή μία κατάσταση, χωρίς όμως αυτό να γίνεται με έναν κατευθυντικό και 

περιοριστικό τρόπο (Pendzik & Raviv, 2011). 

Μία ακόμα λειτουργία της αφήγησης είναι ότι αποτελεί μία διαδικασία μοιράσματος, 

αφού δημιουργεί μία αίσθηση σύνδεσης ανάμεσα στους ανθρώπους (Gersie & King, 1990). Είτε 

μία ιστορία αρέσει σε κάποιον είτε όχι, το κοινό άκουσμα και το μοίρασμα μίας ιστορίας μέσα 

σε μία ομάδα προωθεί τη σύνδεση των μελών, προσκαλώντας τους να συνταξιδέψουν μαζί στη 

σφαίρα της φαντασίας. Το μοίρασμα αποτελεί βασικό στοιχείο και στην δραματική 

πραγματικότητα, η οποία θεωρείται μία συνάντηση, μία κοινωνική αλληλεπίδραση που 

συμβαίνει ανάμεσα σε δυο άτομα, τον θεατή και τον ηθοποιό (Grotowski, 1968) Η δραματική 

πραγματικότητα αποτελεί μία συνεργατική δημιουργία, αφού χρειάζονται τουλάχιστον δύο 

άτομα για να κατασκευαστεί μία ενσώματη εμπειρία. Εφόσον οι ανθρώπινες σχέσεις και η 

αλληλεπίδραση αποτελούν βασικό παράγοντα της ψυχοθεραπείας, το γεγονός ότι η δραματική 

πραγματικότητα προωθεί την αλληλεπίδραση, την καθιστά μία σημαντική μορφή παρέμβασης 

(Pendzik, 2006). 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δραματική πραγματικότητα και η ενσώματη εμπειρία που 

βιώνει το κάθε μέλος μέσα σε αυτή, αποτελούν βασικά συστατικά της δραματοθεραπείας 

(Pendzik, 2006). Η δραματική πραγματικότητα, σε αντίθεση με την πραγματική ζωή, προσφέρει 

μία ευελιξία  στον χειρισμό καταστάσεων. Προβλήματα και διαμάχες που μπορεί να θεωρούνται 

άλυτα και αμετακίνητα στην καθημερινότητα, μπορεί να φαντάζουν περισσότερο διαχειρίσιμα 

και μεταβλητά σε έναν φανταστικό κόσμο που παίρνει σάρκα και οστά μέσω της δραματικής 

πραγματικότητας. Όταν ένας άνθρωπος ενσαρκώνει έναν φανταστικό χαρακτήρα, η δραματική 

πραγματικότητα αφήνει τον χώρο να εξεταστεί η κατάσταση από μία εναλλακτική σκοπιά. Η 

αντίσταση μειώνεται και συχνά οι δυσκολίες φαίνονται πιο εύκολα διαχειρίσιμες, ενώ κάποιες 
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συμπεριφορές γίνονται περισσότερο κατανοητές ή αποκτούν διαφορετικό νόημα (Pendzik, 

2006). Οι θεραπευτικές της ιδιότητες σχετίζονται με την ιδιότητά της να επιτρέπει την έκφραση 

του εσωτερικού κόσμου, προωθώντας την υποκειμενική εμπειρία και γεφυρώνοντας την 

υποκειμενικότητα αυτή με τον έξω κόσμο (Blatner & Blatner, 1988). Σε αυτό το σημείο, 

πλησιάζει αρκετά την μεταμοντέρνα οπτική και τους στόχους της αφηγηματικής θεραπείας 

(White & Epston, 1990). 

Σε μία προσπάθεια κατανόησης της δραματοθεραπευτικής διαδικασίας μέσα από έναν 

μεταμοντέρνο φακό, η δραματοποίηση ρόλων και σεναρίων/ιστοριών φαίνεται να συμπίπτει σε 

σημαντικό βαθμό με την αφηγηματική αντίληψη. Η τελευταία, υποστηρίζει ότι οι ιστορίες και 

οι αφηγήσεις των ανθρώπων φαίνεται να επηρεάζουν τον τρόπο που οι ίδιοι δρουν στην 

καθημερινότητά τους, οδηγώντας στην κατασκευή κοινωνικών μοτίβων, σύμφωνα με τα οποία 

ερμηνεύουν τα γεγονότα και εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται στα διάφορα 

κοινωνικά πλαίσια. Οι εμπειρίες τους προκύπτουν από τη διαδικασία σύνθεσης των ιστοριών 

και των αφηγήσεων αυτών, υποδεικνύοντας το πώς οι ίδιοι αλληλεπιδρούν στο κοινωνικό 

πλαίσιο που βρίσκονται (Freeman & Couchonnal, 2006). 

Ο δημιουργικός πειραματισμός με ποικίλους ρόλους και η δραματοποίησή τους φαίνεται 

να αποτελεί εξαιρετικά βοηθητική διαδικασία για τη βελτίωση της αυτοεκτίμησης και τον 

εμπλουτισμό της ταυτότητας (Aronson, 2002). Η Dunne (2010) στο βιβλίο της περιγράφει τη 

χρήση της δραματοθεραπείας σε μειονοτικές ομάδες, μέσα από μία αφηγηματική σκοπιά. 

Χρησιμοποιώντας την αναπαράσταση ρόλων και την καλλιτεχνική έκφραση, τα άτομα που 

συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις κυρίαρχες ιστορίες, τις 

μοναδικές εκβάσεις και τις εναλλακτικές ιστορίες τους. Ακόμη, η χρήση αντικειμένων φάνηκε 

να βοηθάει στην εξωτερίκευση και την αποδόμηση, με αποτέλεσμα την ανάδυση εναλλακτικών 

ταυτοτήτων, σε άτομα που είχαν βιώσει κοινωνικό στιγματισμό και είχαν εγκλωβιστεί χρόνια 

σε μονοσήμαντες ιστορίες και ταυτότητες. 

Η ευελιξία της δραματικής πραγματικότητας προσφέρει στα άτομα μία εναλλακτική 

οπτική στην αφήγησή τους και στον τρόπο που ανατρέχουν σε αυτή και την επεξεργάζονται, 

δημιουργώντας νέες οπτικές για τη ζωή και της επιλογές τους και μία θετικότερη αντίληψη για 

την ταυτότητά τους. Σύμφωνα με τον Landy (1992), η εσωτερική διαμάχη που βιώνει ένας 

άνθρωπος που προσπαθεί να εναρμονίσει πολλές και συχνά αντικρουόμενες ταυτότητες στον 

τρόπο που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, μπορεί να έρθει σε ισορροπία μέσα στη δραματική 

πραγματικότητα, καθώς, ενσαρκώνοντας έναν ρόλο, μπορεί να είναι δύο εντελώς διαφορετικά 
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πράγματα ταυτόχρονα. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αρκετά χρήσιμο εργαλείο στη 

θεραπεία των εξαρτήσεων, όπου τα άτομα συχνά βιώνουν αντιφατικά συναισθήματα με 

περιοριστικές ταυτότητες, που σχετίζονται με τη χρήση, όπως για παράδειγμα χρήστης-μη 

χρήστης (Pendzik, 2006). 

Προσπαθώντας να διερευνήσουν τα παραπάνω, οι Keisari και Palgi (2016) εφάρμοσαν 

ένα πρόγραμμα δραματοθεραπείας από αφηγηματική σκοπιά σε ηλικιωμένους και βρήκαν 

θετικά αποτελέσματα. Σε μία προσπάθειά τους να εξηγήσουν τον τρόπο που προέκυψαν αυτά, 

μέσα από τη δραματοποίηση ρόλων, υπέθεσαν ότι αυτό ξεκινάει με τη διαδικασία ταυτοποίησης 

ενός ρόλου με προσωπικά βιώματα. Η «ταύτιση» αυτή, μέσω της αποστασιοποίησης, δύναται 

να βοηθήσει ένα άτομο να αντιληφθεί μία προσωπική του κατάσταση πιο σφαιρικά, 

αναγνωρίζοντας νέες πλευρές της ιστορίας. Η αποστασιοποίηση βοηθάει ένα άτομο να 

αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο επώδυνες για το ίδιο καταστάσεις, να φτιάξει μία αφήγηση 

με μεγαλύτερη συνοχή, εντοπίζοντας τα κενά στην ιστορία του, καθώς και να αποδεχτεί 

συγκρουσιακές καταστάσεις του παρελθόντος. Έτσι, μπορεί να εμπλουτίσει την κυρίαρχη 

αφήγησή του μέσα από την ανάδυση νέων ταυτοτήτων και την αναδόμηση του εαυτού του και 

της ιστορίας του  (Keisari & Palgi, 2016). 

Η δραματουργική αποστασιοποίηση, η ενσωμάτωση, ο πειραματισμός με ποικίλους 

ρόλους και η αναπαράσταση αφηγήσεων και σεναρίων φαίνεται να βοηθούν ένα άτομο να 

αντιμετωπίσει με διαφορετικό τρόπο επώδυνες καταστάσεις, να φτιάξει μία αφήγηση με 

μεγαλύτερη συνοχή, εντοπίζοντας τα κενά στην ιστορία του, καθώς και να αποδεχτεί 

συγκρουσιακές καταστάσεις του παρελθόντος, εμπλουτίζοντας την κυρίαρχη αφήγησή του, 

μέσα από την ανάδυση νέων ταυτοτήτων και την αναδόμηση τόσο του εαυτού του και όσο της 

ιστορίας του. Παρόλο που αρκετές έρευνες έχουν αναδείξει τη χρησιμότητα της 

δραματοθεραπείας στη θεραπεία των εξαρτήσεων, δεν έχει ερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

τεχνικές της δραματοθεραπείας και η δραματοποίηση ρόλων βοηθούν στην αναδόμηση μίας 

νέας ταυτότητας σε άτομα που έχουν αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα με την κατάχρηση 

ουσιών, βιώνοντας κοινωνικό στιγματισμό και διατηρώντας για περισσότερα από τα μισά χρόνια 

της ζωής τους την ταμπέλα του «χρήστη», που τους έχει εγκλωβίσει σε μονοσήμαντες ιστορίες 

και ταυτότητες. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίον η 

δραματοθεραπεία και οι τεχνικές της μπορούν να λειτουργήσουν βοηθητικά στη θεραπεία των 

εξαρτήσεων, συμβάλλοντας στην αναδόμηση και τον εμπλουτισμό της ταυτότητας ατόμων που 
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κάνουν χρόνια κατάχρηση ουσιών. Λόγω της ιδιαιτερότητας του πληθυσμού αυτού, μια 

πληρέστερη κατανόηση του μηχανισμού με τον οποίο λειτουργεί η δραματοθεραπεία στο 

συγκεκριμένο πεδίο θα μπορούσε να βελτιώσει τον τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των 

συγκεκριμένων ομάδων και να δώσει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον εμπλουτισμό της 

θεραπευτικής διαδικασίας σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. 

Η συγκεκριμένη έρευνα θα πραγματοποιηθεί στο Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και 

Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ) του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), στην 

οποία πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια ομάδα δραματοθεραπείας. Η έρευνα θα 

επικεντρωθεί στη μελέτη των διαδικασιών αλλαγής και αναδόμησης του εαυτού μέσα από μία 

ομάδα δραματοθεραπείας σε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης. Συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί ο 

τρόπος με τον οποίο προωθείται η αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης και των περιοριστικών 

ταυτοτήτων μέσα από την ομάδα της δραματοθεραπείας. Παράλληλα, θα γίνει μία προσπάθεια 

εστίασης στο πώς πραγματοποιείται η αλλαγή και η αναδόμηση της εικόνας του εαυτού μέσα 

τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη ομάδα. Τέλος, θεωρήθηκε σκόπιμο να μελετηθούν οι 

προϋποθέσεις δημιουργίας μίας λειτουργικής ομάδας δραματοθεραπείας, μέσα από τα κίνητρα 

που οδηγούν ένα μέλος του προγράμματος απεξάρτησης να συμμετάσχει και να δεσμευτεί σε 

μία ομάδα δραματοθεραπείας. 

 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην παρούσα μελέτη, για τη διερεύνηση της συμβολής της δραματοθεραπείας στη 

θεραπεία των εξαρτήσεων και στην αναδόμηση της εικόνας του εαυτού, επιλέχθηκε η χρήση της 

ποιοτικής μεθόδου. Σύμφωνα με τον Parker (1995), η ποιοτική έρευνα έχει την ικανότητα να 

ερευνήσει και να παρατηρήσει τον άνθρωπο στον πραγματικό κόσμο, σε αντίθεση με την 

ποσοτική που η αποτελεσματικότητά της περιορίζεται σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες. 

Οι ποιοτικοί ερευνητές δεν αρκούνται απλώς στην περιγραφή μίας ανθρώπινης συμπεριφοράς, 

αλλά αναζητούν το νόημα που κρύβεται πίσω από την όποια δράση, ιδωμένο μέσα από το φακό 

της προσωπικής εμπειρίας των υποκειμένων και με απόλυτο σεβασμό προς την 

υποκειμενικότητα (Hayes, 1997). Τα ερωτήματα, λοιπόν, που θέτει η συγκεκριμένη έρευνα, 

σχετικά με τον τρόπο που οι συμμετέχοντες βίωσαν την εμπειρία της δραματοθεραπευτικής 

διαδικασίας κατά την πορεία τους στο πρόγραμμα, θα μπορούσαν να απαντηθούν μόνο υπό το 

πρίσμα της ποιοτικής μεθοδολογίας. 
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3.1 Μέθοδος παραγωγής δεδομένων: Παρατήρηση 

 Η παρατήρηση διεξήχθη στη νεοσύστατη ομάδα «Θεατρική έκφραση μέσα από 

δραματοθεραπευτικές διαδρομές (αρχάριοι)» του ΕΚΚΕΕ (ΟΚΑΝΑ), η οποία πραγματοποίησε 

την πρώτη της συνάντηση τέλη Νοεμβρίου του 2017, διήρκησε συνολικά εφτά μήνες και οι 

συναντήσεις είχαν προγραμματιστεί να γίνονται μία φορά την εβδομάδα για ένα τρίωρο. Το 

Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (ΕΚΚΕΕ), είναι μία μονάδα 

που αποσκοπεί στην εξειδίκευση και κατάρτιση των μελών του ΟΚΑΝΑ σε διάφορους 

επαγγελματικούς τομείς μέσα από τη διεξαγωγή σεμιναρίων. Ακόμη, μέσα από την 

πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εργαστηρίων και εναλλακτικών θεραπευτικών ομάδων, 

στοχεύει στην ψυχολογική υποστήριξη και τον εφοδιασμό των θεραπευόμενών του με διάφορες 

δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να προχωρήσουν στη θεραπευτική τους πορεία και να 

επανενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο (https://www.okana.gr/2012-02-03-13-16-

04/ekseidikeumenakentraekkee).  

 Συντονίστρια της ομάδας ήταν η κ. Δήμητρα Τσέλικα, ενώ η ερευνήτρια συμμετείχε 

στην ομάδα αυτή ως συν-συντονίστρια στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης, από την 

σύσταση της ομάδας μέχρι την ολοκλήρωσή της. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνήτρια μαζί με τη 

συντονίστρια σχεδίαζε το πλάνο πριν από κάθε ομάδα, έδινε οδηγίες για τις βιωματικές 

ασκήσεις, συμμετείχε σε αυτές μαζί με τα μέλη και συμμετείχε στην συζήτηση της ολομέλειας. 

Ταυτόχρονα, η ερευνήτρια πραγματοποιούσε συμμετοχική παρατήρηση, εφόσον τα μέλη είχαν 

ενημερωθεί για τον διπλό στόχο της παρουσίας της μέσα στην ομάδα και για τον σκοπό της 

έρευνας.  

Μετά το πέρας της εκάστοτε ομαδικής συνάντησης, η ερευνήτρια αναστοχαζόταν 

σχετικά με τα όσα είχαν προηγηθεί και κρατούσε σημειώσεις για την πορεία της διαδικασίας, 

σχολιάζοντας συμβάντα τα οποία θεωρούσε σημαντικά, σύμφωνα με την προσωπική της οπτική. 

Οι σημειώσεις αφορούσαν την προσέλευση των συμμετεχόντων, το πλάνο δραστηριοτήτων της 

κάθε συνάντησης, τη ροή της ομάδας, την αλληλεπίδραση των μελών κ. ά. Παράλληλα, σε 

περιπτώσεις που συνέβαινε κάποιο γεγονός ή σχόλιο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, κατά την 

προσωπική της άποψη, προσπαθούσε να το καταγράψει λεπτομερώς και με ακρίβεια, 

συμπληρώνοντας στη συνέχεια τις σκέψεις της γύρω από αυτό. Η ερευνήτρια σκοπίμως επέλεξε 

να μην κρατάει σημειώσεις κατά τη διάρκεια της ομάδας, ώστε να μην υπερισχύει ο ρόλος της 

ως ερευνήτρια στα μάτια των μελών της ομάδας.  

https://www.okana.gr/2012-02-03-13-16-04/ekseidikeumenakentraekkee
https://www.okana.gr/2012-02-03-13-16-04/ekseidikeumenakentraekkee
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 Ο λόγος που επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί η συμμετοχική παρατήρηση, πέρα από την 

διαδικασία της συνέντευξης, ήταν για να μπορέσει η ερευνήτρια να εισαχθεί στον κόσμο της 

δραματοθεραπείας, ώστε να έχει μία βιωματική άποψη σχετικά με τις διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα σε μία τέτοιου τύπου ομάδα, που αποτελεί μέρος του προγράμματος ενός 

φορέα που στοχεύει στη θεραπεία των εξαρτήσεων. Η ερευνήτρια είχε την ευκαιρία να 

παρακολουθήσει την σύσταση και την πορεία αυτής της ομάδας, την λειτουργικότητα των 

παρεμβάσεων που επιλέγονταν από την συντονίστρια, την αλληλεπίδραση των μελών, τις 

συγκρούσεις και τις δυσκολίες που ανέκυπταν αλλά και τον τρόπο διαχείρισης αυτών.  

 Ο διττός ρόλος της ερευνήτριας (παρατηρήτρια και συν-συντονίστρια) φάνηκε να 

αποτέλεσε έναν βοηθητικό παράγοντα για την επικοινωνία της με τα μέλη της ομάδας. Η ενεργή 

και άμεση εμπλοκή της στις ασκήσεις, ως συν-συντονίστρια, καθ’ όλη τη διάρκεια των 

συναντήσεων, επέτρεψε στην ερευνήτρια να αναπτύξει ειλικρινείς σχέσεις με τους 

συμμετέχοντες. Οι τελευταίοι δεν αντιλαμβάνονταν, κατά τη διεξαγωγή της ομάδας, ότι είναι 

παρατηρούμενοι με σκοπό την επιτέλεση μιας έρευνας, αλλά μέλη μιας ομάδας που είχε ως 

στόχο της τη δραματική έκφραση και θεραπεία, με την παρουσία δύο συντονιστών με 

πραγματικό ενδιαφέρον για αυτούς. Αυτό διευκόλυνε την ομαλότερη διεξαγωγή της ομάδας και 

τον πραγματικό λόγο διεξαγωγής της, που δεν ήταν η παρατήρηση αλλά η δραματοθεραπευτική 

διαδικασία.  

 Ως αποτέλεσμα αυτών, η ερευνήτρια κατάφερε να εισαχθεί στον κόσμο της 

δραματοθεραπείας και να συλλέξει πλούσιο υλικό σχετικά τη λειτουργικότητα, την 

ιδιαιτερότητα και τη σημασία ύπαρξης και της συγκεκριμένης ομάδας σε ένα πρόγραμμα που 

στοχεύει στη θεραπεία των εξαρτήσεων. Η ερευνήτρια, μέσα από αυτή την παρατήρηση ήρθε 

σε επαφή με τις σκέψεις και τα συναισθήματα που προκαλεί αυτή η διαδικασία σε άτομα που 

προσπαθούν να διατηρήσουν απόσταση από τις ουσίες, με τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα της στον συγκεκριμένο πληθυσμό, με τις ειδικές δεξιότητες που χρειάζεται ένας 

θεραπευτής για να συντονίσει μία τόσο ιδιαίτερη ομάδα με λειτουργικό τρόπο, καθώς και με τα 

κίνητρα και τον στόχο συμμετοχής των ανθρώπων αυτών σε μία τέτοιου τύπου ομάδα. Αυτό το 

υλικό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον διεύρυνση της οπτικής, των σκέψεων και των ερεθισμάτων 

της ερευνήτριας για αυτή τη θεραπεία, εμπλουτίζοντας παράλληλα την διαδικασία της 

συνέντευξης, σχετικά με την επιλογή των ερωτήσεων και τον τρόπο διεξαγωγής της. 
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3.2 Μέθοδος παραγωγής δεδομένων: Συνέντευξη 

 Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο ΕΚΚΕΕ του ΟΚΑΝΑ, όπως και η 

παρατήρηση. Διεξήχθησαν τέσσερις αφηγηματικού τύπου συνεντεύξεις σε άτομα που 

συμμετείχαν στην ομάδα δραματοθεραπείας που συντόνιζε η κ. Δήμητρα Τσέλικα. Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν συνεννόησης, μέρες και ώρες που οι 

συνεντευξιαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να παρευρίσκονται στη μονάδα και να αφιερώσουν 

περίπου ένα δίωρο για αυτό το σκοπό. Προτιμήθηκαν ατομικές, πρόσωπο με πρόσωπο 

συνεντεύξεις, ώστε οι συνεντευξιαζόμενοι, εφόσον το επιθυμούσαν, να είχαν τη δυνατότητα να 

μιλήσουν για προσωπικά ευαίσθητα θέματα, που μπορεί να μην ένιωθαν άνετα να αναφέρουν 

σε μία ομαδική συνέντευξη. 

 Οι συνεντεύξεις διαρκούσαν περίπου μιάμιση ώρα μαζί με την ενημέρωση των 

συνεντευξιαζόμενων και την υπογραφή των εντύπων ενήμερης συγκατάθεσης, λόγω της 

μαγνητοφώνησής τους. Ήταν ημι-δομημένες και επικεντρώνονταν στην αφήγηση της 

θεραπευτικής πορείας των συμμετεχόντων, αποσκοπώντας στη διερεύνηση της συμβολής της 

δραματοθεραπείας σε αυτό. Η επιλογή των αφηγηματικού τύπου συνεντεύξεων έγινε με στόχο 

την αποκρυπτογράφηση των δραματοθεραπευτικών τεχνικών, μέσω των οποίων τα άτομα 

ερμηνεύουν τις βιογραφικές τους εμπειρίες και αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι συνεντεύξεις επικεντρώθηκαν στην αφήγηση των συνεντευξιαζόμενων 

σχετικά με τις διαδικασίες αλλαγής και αναδόμησης του εαυτού μέσα από την ενσάρκωση 

ρόλων και τη συμβολική αναπαράσταση.  

 Στην βιογραφική αφηγηματική συνέντευξη, ο ερευνητής ζητάει από τον 

συνεντευξιαζόμενο να αφηγηθεί απροσχεδίαστα την ιστορία της ζωής του, επιλέγοντας να 

συμπεριλάβει σε αυτή όσα γεγονότα θεωρεί ο ίδιος σημαντικά (Τσιώλης, 2014). Μέσα από την 

διαδικασία της βιογραφικής κατασκευής πραγματοποιείται μία ενεργητική επεξεργασία, όπου 

οι παρελθοντικές εμπειρίες και οι προσδοκίες του μέλλοντος ενώνονται υπό το πρίσμα μίας 

ενιαίας αφήγησης (Dausien, 2013). Σύμφωνα με την ανάλυση θεματικού πεδίου της Rosenthal 

(2005), η βιογραφική αφήγηση αποτελεί ένα συνονθύλευμα αμοιβαία συνδεδεμένων θεμάτων, 

που συνδιαμορφώνουν ένα θεματικό πεδίο, δηλαδή ένα πυκνό δίκτυο αλληλοσυσχετιζόμενων 

αναφορών. Τα θεματικά πεδία μίας αφηγηματικής συνέντευξης προκύπτουν από τη δημιουργική 

ανακατασκευή των παρελθόντων γεγονότων μέσα από μία παροντική σκοπιά, με εργαλεία την 

αναπλαισίωση, τον αναστοχασμό και την επανερμηνεία των γεγονότων αυτών, αποσκοπώντας 
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στην δημιουργία μία ενιαίας προσωπικής ιστορίας με μορφή, συνοχή και αλληλουχία (Τσιώλης, 

2014).  

 Ως εναρκτήριο σημείο των συνεντεύξεων, ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους να 

κάνουν μία ελεύθερη αφήγηση της ζωής τους, από τη  γέννησή τους μέχρι το παρόν, με όποια 

σειρά θελήσουν. Επιλέχθηκε να μην αναφερθεί η διάσταση της χρήσης, καθώς θεωρήθηκε 

περισσότερο χρήσιμο να συλλεχθούν στοιχεία της ζωής των συμμετεχόντων πέρα από αυτό το 

κομμάτι της ζωής τους, όπως οι οικογενειακές τους ιστορίες, σημαντικά άτομα στην ιστορία 

τους και γεγονότα που επηρέασαν ένα ευρύτερο κομμάτι της ζωής τους. Η ερευνήτρια κρατούσε 

σημειώσεις για κάποια σημεία της αφήγησης των συμμετεχόντων που θα ήθελε να αποκομίσει 

περισσότερες πληροφορίες, ενώ μετά το πέρας της αφήγησης ρωτούσε για αυτά, με ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις, σε ένα δεύτερο στάδιο, στη φάση των επερωτήσεων.  

 Το τρίτο στάδιο της συνέντευξης περιείχε διερευνητικές ερωτήσεις, επικεντρωμένες 

στην βιωματική εμπειρία των συνεντευξιαζόμενων. Η φάση των ερωτήσεων απολογισμού και 

των ελεύθερων ερωτήσεων, περιλάμβανε τα εξής ερωτήματα: «Μπορείς να μου κάνεις έναν 

απολογισμό για τη θεραπευτική σου πορεία/για τη συμμετοχή σου στην ομάδα της 

δραματοθεραπείας;», «Ποιος ο ρόλος της δραματοθεραπείας στη θεραπευτική σου πορεία;», «Τι 

σε έχει βοηθήσει και τι σε έχει δυσκολέψει σε αυτή την ομάδα;», «Τι αλλαγές προκλήθηκαν από τη 

συμμετοχή σου σε αυτή την ομάδα;», «Ποια στοιχεία της δραματοθεραπείας έχουν συμβάλει σε 

αυτές τις αλλαγές;», «Ποια είναι η άποψή σου για την ενσάρκωση διαφορετικών ρόλων στη 

δραματοθεραπευτική διαδικασία;», «Ποιος η χρησιμότητα του συμβολικής αναπαράστασης και 

της συμβολικής χρήσης αντικειμένων σε μία τέτοια ομάδα;», «Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην 

απλή περιγραφή μίας ιστορίας και στην αναπαράσταση της ιστορίας αυτής, μέσα σε ένα θεατρικό 

δρώμενο;». Σκοπός των ερωτήσεων αυτών ήταν να διερευνηθεί η συμβολή της 

δραματοθεραπείας και των τεχνικών της στη θεραπευτική πορεία ατόμων που αντιμετώπιζαν 

δυσκολίες με την κατάχρηση ουσιών. 

 Ολοκληρώνοντας το παραπάνω στάδιο, ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους, οι 

οποίοι συμμετείχαν παράλληλα και στην ομάδα δημιουργικής γραφής, να απαγγείλουν, 

ορμώμενοι από τη συζήτηση που είχε προηγηθεί, κάποιο ποίημα ή πεζό που είχαν γράψει στο 

παρελθόν. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να μιλήσουν περισσότερο για το κείμενο, 

αναστοχαζόμενοι τι τους οδήγησε να επιλέξουν το συγκεκριμένο απόσπασμα και πώς αυτό 

σχετίζεται με τη θεραπευτική τους πορεία και τη δραματοθεραπεία. Αυτή ήταν μία διαδικασία 

που φάνηκε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στους συμμετέχοντες, σε σημείο που κάποιοι από αυτούς 
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ήθελαν να μοιραστούν με την ερευνήτρια περισσότερα από ένα κείμενα. Ένας, μάλιστα 

συνεντευξιαζόμενος ζήτησε να μοιραστεί μία ιστορία που είχε γράψει στα πλαίσια της ομάδας 

της δραματοθεραπείας και μέσα από αυτή αφηγούνταν την πορεία του προς την επανένταξη.  

Ολοκληρώνοντας, οι συνεντευξιαζόμενοι ενημερώθηκαν πως η ερευνήτρια ήταν 

διαθέσιμη για οτιδήποτε χρειαστούν και τους ζητήθηκε να κάνουν μία αποτίμηση της 

διαδικασίας της συνέντευξης, πριν κλείσουν τη διαδικασία. Όλοι οι συνεντευξιαζόμενοι 

δήλωσαν πως έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι από τη διαδικασία, η οποία τους φάνηκε μία 

αρκετά ενδιαφέρουσα και γεμάτη εμπειρία, ενώ το γεγονός ότι είχαν έναν άνθρωπο εκεί να τους 

ακούει με τόσο μεγάλη προσοχή για τόση πολύ ώρα, χωρίς να τους κρίνει, ήταν αρκετά 

απελευθερωτικό και τους αποφόρτισε.   

 

3.3 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων: Θεματική ανάλυση 

 Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί μέθοδοι ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων, όπως η 

θεματική ανάλυση, η αφηγηματική ανάλυση, η ανάλυση που βασίζεται στην εμπειρικά 

θεμελιωμένη θεωρίας, η ερμηνευτική αφηγηματική ανάλυση κ.ά. (Willig, 2015). Παρά τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε μεθόδου, η θεματική επεξεργασία των δεδομένων, βάσει των αρχών της 

θεματικής ανάλυσης, αποτελεί συνήθως βασικό τμήμα των παραπάνω αναλύσεων (Τσιώλης, 

2014). Στην παρούσα έρευνα, για την ερμηνεία των ευρημάτων των συνεντεύξεων επιλέχθηκε 

να υιοθετηθεί η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης. 

3.3.1 Διαδικασία ανάλυση δεδομένων.  Αρχικά, η ερευνήτρια απομαγνητοφώνησε με μεγάλη 

προσοχή το μαγνητοφωνημένο υλικό, και το μετέτρεψε σε γραπτό κείμενο (μετεγγραφή). Έγινε 

προσπάθεια να πραγματοποιηθεί μία σαφής και πλούσια μετεγγραφή του κειμένου, η οποία θα 

απεικόνιζε όσο πιο πιστά γινόταν τον προφορικό λόγο, με τη χρήση συμβόλων για τις παύσεις, 

την αλλαγή του ύφους και του τόνου των συνεντευξιαζόμενων στα λεγόμενά τους κ.ά. Έπειτα, 

τα μετεγγραμμένα κείμενα διαβάστηκαν με τη σειρά πολλές φορές με σκοπό την καλύτερη 

δυνατή εξοικείωση της ερευνήτριας με τα δεδομένα. Η κωδικοποίηση, έγινε ξεχωριστά για κάθε 

αφήγηση, προσδιορίζοντας εννοιολογικά και λεπτομερώς τα δεδομένα που ανέκυπταν με τη 

χρήση κωδικών. Παράλληλα, αντλήθηκε χρήσιμο υλικό από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

είχε προηγηθεί, εμπλουτίζοντας τη διαδικασία της κωδικοποίησης. Αφού ξεκίνησε η διαδικασία 

επεξεργασίας, σύγκρισης και ταυτοποίησης τους, οι κωδικοί μετατράπηκαν σε θέματα με σκοπό 

την παραγωγή αυτόνομων εννοιολογικών μονάδων που απαντούσαν ξεχωριστά στα τρία 

ερευνητικά ερωτήματα. (Τσιώλης, 2014).  
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Η ερευνήτρια είχε ακολουθήσει παρόμοια διαδικασία και για τα δεδομένα της 

παρατήρησης. Αφού είχε διαβάσει πολλές φορές συνεχόμενα τις σημειώσεις που είχε κρατήσει,  

προσπάθησε να εντοπίσει εννοιολογικούς προσδιορισμούς, δημιουργώντας κωδικούς ενώ στη 

συνέχεια χώρισε τις σημειώσεις της σε μεγάλες κατηγορίες που συνδέονταν νοηματικά, 

αποσκοπώντας στην πληρέστερη και κατανοητή καταγραφή όσων είχε παρατηρήσει μέσα στην 

ομάδα. Η συνολική διαδικασία έγινε υπό την καθοδήγηση του επόπτη της πτυχιακής εργασίας, 

ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μπορεί η παραγωγή των δεδομένων να πραγματοποιήθηκε 

μέσα από την υποκειμενική σκοπιά της ερευνήτριας, θεωρήθηκε όμως σημαντικό ο τρόπος 

καταγραφής τους να γίνει με σεβασμό προς τον υποκειμενικό φακό των συμμετεχόντων. 

3.3.2 Θεματική ανάλυση.  Η θεματική ανάλυση αφορά την οργάνωση και κατανόηση των 

επαναλαμβανόμενων νοηματικών μοτίβων που συναντώνται σε μία σειρά συνεντεύξεων, μέσα 

από τη συστηματική ανάγνωσή τους. Επικεντρώνεται στη διερεύνηση των θεμάτων, δηλαδή των 

συλλογικών τρόπων και μοτίβων μέσω των οποίων οι συνεντευξιαζόμενοι νοηματοδοτούν τις 

εμπειρίες τους, με σκοπό την ανίχνευση αυτών που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήματα (Braun & Clarke, 2012).  

Παράλληλα, επιτρέπει στον ερευνητή να έχει έναν δημιουργικό και ενεργητικό ρόλο στη 

διαδικασία της ανάλυσης και της παραγωγής των δεδομένων (Τσιώλης, 2017). Ο ερευνητής δεν 

καλείται να ανακαλύψει τα καλά κρυμμένα θέματα πίσω από το λόγο των συνεντευξιαζόμενων, 

αλλά μέσα από μία ενεργητική διαδικασία αλληλεπίδρασης με τα δεδομένα, προσπαθεί να 

παράγει και να συγκροτήσει τα θέματα που αναδύονται μπροστά του (Braun & Clarke, 2012).  

Σύμφωνα με τους Braun και Clarke (2012), η θεματική ανάλυση επιτυγχάνεται μέσα από 

έξι βήματα: (α) εξοικείωση με τα δεδομένα, (β) ανάδυση αρχικών κωδικών, (γ) αναζήτηση 

θεμάτων, (δ) επανεξέταση πιθανών θεμάτων, (ε) ορισμός και ονοματοθεσία θεμάτων και (στ) 

έκθεση των ευρημάτων. Αξίζει να αναφερθεί ότι η συνολική, πολλαπλή και προσεκτική 

ανάγνωση του υλικού κατά την κωδικοποίηση, καθώς και η διαρκής επανεπεξεργασία του 

συνόλου των δεδομένων, των κωδικών και των θεμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της θεματικής 

ανάλυση, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για πλουσιότερη παραγωγή δεδομένων. 

Εξαιρετικά χρήσιμη έχει αποδειχθεί και η χρήση απεικονιστικών μεθόδων κατά την 

κωδικοποίηση ή/και τη δημιουργία θεμάτων, αφού δίνει μία συνολική εικόνα των δεδομένων 

που έχουν παραχθεί, αλλά και των μεταξύ τους σχέσεων (Τσιώλης, 2017).  

Η συγκεκριμένη μέθοδος εμφανίζει αρκετά πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιείται για την 

ανάλυση ποιοτικών δεδομένων σε διάφορες ανθρωπιστικές επιστήμες. Αποτελεί μία απλή, 
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εύκολα προσβάσιμη και ευέλικτη μέθοδο ανάλυσης, καθώς δε συνδέεται με κάποια 

συγκεκριμένη θεωρία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως από ερευνητές διαφόρων 

θεωρητικών προσεγγίσεων (Τσιώλης, 2014). Επιπλέον, εμπερικλείει μία μεγάλη γκάμα 

ερευνητικών επιλογών και έτσι το δυνητικό φάσμα των κατηγοριών και των θεμάτων που 

αναδύονται από τα δεδομένα αποκτά μεγάλο εύρος. Εφόσον δεν αποτελεί μία στενά 

οριοθετημένη και απαιτητική μέθοδο ανάλυσης, επιλέγεται συχνά για τον μεθοδολογικό 

σχεδιασμό ερευνών από ειδικούς διαφόρων ανθρωπιστικών πεδίων, όπως ερευνητές ψυχολογίας 

(Braun & Clarke, 2006).   

Πιο συγκεκριμένα, συναντάται αρκετά συχνά ως μέθοδος ανάλυσης ποιοτικών 

δεδομένων στην επιστήμη της ψυχολογίας, στην οποία συναντάται μία πληθώρα διαφορετικών 

θεωριών και προσεγγίσεων (Τσιώλης, 2014). Η θεματική ανάλυση έχει χρησιμοποιηθεί εξίσου 

από ερευνητές της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας που επιθυμούν να διερευνήσουν τις 

εμπειρίες και την οπτική ατόμων και ομάδων που συμμετείχαν σε μία ψυχοθεραπευτική 

διαδικασία, αναφορικά με τη συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση (Τσιώλης, 2017). Η 

ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης αναλυτικής μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει τον 

διάλογο ανάμεσα στις διαφορετικές λογικές και διαδικασίες που μπορεί να ενέχει μία 

θεραπευτική προσέγγιση, ενώ μέσα από την ενεργητική διαπραγμάτευση αναδεικνύει τις 

ιδιαιτερότητες και τις διαφορές μεταξύ αυτών (Clarke, Braun, & Hayfield, 2015). 

Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη μελέτη της εμπειρίας ατόμων που συμμετέχουν σε μία 

ομάδα δραματοθεραπείας, στα πλαίσια ενός θεραπευτικού προγράμματος απεξάρτησης, καθώς 

και της οπτικής τους σχετικά με την εμπειρία της συμμετοχής τους σε αυτήν. Η προσβασιμότητα 

και η ευελιξία της θεματικής ανάλυσης, αλλά και η συμβατότητά της με τους σκοπούς της 

παρούσας έρευνας, οδήγησε στην επιλογή αυτής ως μεθόδου ανάλυσης των δεδομένων των 

συνεντεύξεων.  

 

3.4 Δεοντολογικά ζητήματα 

Πριν από την διεξαγωγή της έρευνας ζητήθηκε άδεια από τον ΟΚΑΝΑ για την 

πραγματοποίηση τόσο της παρατήρησης στην ομάδα «Θεατρική έκφραση μέσα από 

δραματοθεραπευτικές διαδρομές (αρχάριοι)» όσο και των συνεντεύξεων στα μέλη της ομάδας 

«Δραματοθεραπείας» του ΕΚΚΕΕ, τις οποίες συντόνιζε η κ. Δήμητρα Τσέλικα. Ο ερευνητικός 

σχεδιασμός εγκρίθηκε, παραλαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου (Αρ. πρωτ. 10194) που ενέκρινε 

τη συνεργασία του ΕΚΚΕΕ, ώστε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη έρευνα. Σε πρώτο 
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στάδιο, διενεργήθηκαν ξεχωριστές συναντήσεις και με τις δύο ομάδες, ώστε να ενημερωθούν 

πλήρως για τους σκοπούς της έρευνας και για τη διαδικασία που επρόκειτο να ακολουθηθεί, ενώ 

δόθηκε αρκετός χρόνος στα μέλη ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απορίες τους 

και να συζητήσουν με την ερευνήτρια τους τυχόν ενδοιασμούς τους.  

Η ερευνήτρια δεσμεύτηκε να τηρήσει τους κανόνες δεοντολογίας σε πλήρη 

συμμόρφωση προς τα οριζόμενα από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 

για την εθελοντική συμμετοχή τους και για το δικαίωμά τους να αποχωρήσουν από τη 

διαδικασία οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούσαν και ότι μετά την ολοκλήρωση της έρευνας θα 

είχαν τη δυνατότητα να παραλάβουν αντίγραφό της. Η ερευνήτρια ενημέρωσε τους 

συμμετέχοντες πως μόνο η ίδια και ο επόπτης της έρευνάς της κ. Γεώργιος Τσιώλης θα έχουν 

πρόσβαση στο υλικό που θα συλλεχθεί, τα αρχεία της μαγνητοφώνησης θα καταστρέφονταν 

μετά το πέρας της απομαγνητοφώνησης των συνεντεύξεων, ενώ τα προσωπικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων και η ανωνυμία τους θα προστατεύονταν με τη χρήση ψευδωνύμων. Επιπλέον, 

ζητήθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους, λόγω μαγνητοφώνησης, να υπογράψουν ένα έντυπο 

ενήμερης συγκατάθεσης, όπου δήλωναν ότι έχουν ενημερωθεί για τα ανωτέρω και επιθυμούν 

να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

Ένα δεοντολογικό δίλημμα που προέκυψε κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων 

αφορούσε το αίτημα ενός συνεντευξιαζόμενου να αποκτήσει το μαγνητοφωνημένο υλικό της 

ατομικής του συνέντευξης για το προσωπικό του αρχείο. Σε συνεννόηση με την Νομική 

Υπηρεσία του ΟΚΑΝΑ, ο συνεντευξιαζόμενος ενημερώθηκε πως αυτό θα ήταν παράτυπο προς 

τις δεσμεύσεις της ερευνήτριας σχετικά με την τήρηση του απορρήτου και του προτάθηκε να 

λάβει ένα έγγραφο αντίτυπο της προσωπικής του απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης, εφόσον 

το επιθυμούσε, κάτι που τον βρήκε σύμφωνο. 

Επιπλέον, ο διττός ρόλος της ερευνήτριας ήγειρε σημαντικά δεοντολογικά διλήμματα 

σχετικά με τις μεθόδους συλλογής δεδομένων. Στην ομάδα «Θεατρική έκφραση μέσα από 

δραματοθεραπευτικές διαδρομές (αρχάριοι)», παρότι τα μέλη ήταν πλήρως ενήμερα για την 

διαδικασία της παρατήρησης και τους σκοπούς της έρευνας, η ερευνήτρια συμμετείχε στην 

ομάδα και ως συν-συντονίστρια στα πλαίσια της πρακτικής της άσκησης στον ΟΚΑΝΑ. Επίσης, 

κάποιοι συνεντευξιαζόμενοι ήταν μέλη της Θεατρικής Ομάδας του ΟΚΑΝΑ, όπου η ερευνήτρια 

συμμετείχε ως βοηθητικό προσωπικό, πράγμα που μπορεί να επηρέασε την επιθυμία των 

συνεντευξιαζόμενων να λάβουν μέρος στην έρευνα ή να αποκαλύψουν περισσότερα στοιχεία 
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από όσα θα επέλεγαν σε περίπτωση που δεν είχαν αναπτύξει τέτοια σχέση οικειότητας με την 

ερευνήτρια. Η κ. Δήμητρα Τσέλικα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εποπτεία της ερευνήτριας και 

στον χειρισμό της κατάστασης προκειμένου να αποφευχθούν δυσκολίες που δυνητικά θα 

μπορούσαν να ανακύψουν από τους παραπάνω προβληματισμούς.  

 

3.5 Οι συμμετέχοντες 

 Η παρατήρηση πραγματοποιήθηκε στα μέλη της ομάδας «Θεατρική έκφραση μέσα από 

δραματοθεραπευτικές διαδρομές (αρχάριοι)» του ΕΚΚΕΕ (ΟΚΑΝΑ). Στην παρατήρηση 

συμμετείχαν οκτώ άτομα (ο αριθμός των μελών που συμμετείχαν σε κάθε ομάδα δεν ήταν 

σταθερός, λόγω απουσιών, εισαγωγή καινούριων μελών και αποχωρήσεων), τα οποία ήταν μέλη 

μονάδων υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ στην Αττική. Οι συμμετέχοντες ήταν τρεις γυναίκες και 

πέντε άνδρες, από 35 έως 58 ετών, καλύπτοντας μεγάλο ηλικιακό φάσμα. Όλοι οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν προφορικά για τον διπλό σκοπό της παρουσίας της ερευνήτριας μέσα στην 

ομάδα, καθώς και για τη διαδικασία και τη συμβολή της παρατήρησης στην παρούσα έρευνα. 

Αυτό συνέβαινε με κάθε καινούριο μέλος που εισαγόταν στην ομάδα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες 

ρωτήθηκαν ξεχωριστά αν ήταν σύμφωνοι με αυτό. 

Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν τέσσερα άτομα, που αποτελούσαν μέλη της ομάδας 

δραματοθεραπείας του ΕΚΚΕΕ (ΟΚΑΝΑ) για περισσότερο από δύο χρόνια. Βασική 

προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της συνέντευξης ήταν η ενεργή τους 

παρουσία στην ομάδα. Παρόλο που στην ομάδα δραματοθεραπείας υπήρχαν πέντε ενεργά μέλη, 

οι συνεντεύξεις διενεργήθηκαν με τέσσερα από αυτά, καθώς το πέμπτο μέλος είχε κάποιες 

δυσκολίες σχετικά με την παρουσία του στο ΕΚΚΕΕ, πέρα από τις ώρες διεξαγωγής της ομάδας, 

την περίοδο που είχαν προγραμματιστεί οι συνεντεύξεις. Η ενημέρωση των συμμετεχόντων 

έγινε σε μία δια ζώσης ομαδική συνάντηση στην αρχή μίας δραματοθεραπευτικής συνεδρίας. Η 

συνεννόηση για τη μέρα και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης έγινε ατομικά, κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας.  

Από τους τέσσερις συνεντευξιαζόμενους οι δύο ήταν άνδρες και οι δύο γυναίκες. Ένας 

εξ’ αυτών είχε ολοκληρώσει το πρόγραμμα θεραπείας του ΟΚΑΝΑ, ένας ήταν μέλος της 

Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης, ενώ οι άλλοι δύο ήταν μέλη Μονάδων Υποκατάστασης του 

ΟΚΑΝΑ. Η ηλικίες των συμμετεχόντων ήταν 55, 47, 55 και 37 αντίστοιχα. Η αναφορά των 

συνεντευξιαζόμενων στο κείμενο θα γίνεται με τη χρήση ψευδωνύμων. Ακολουθεί μία σύντομη 

περιγραφή των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις.* 

*Για εκτενέστερα ιστορικά των συμμετεχόντων των συνεντεύξεων βλ. Παράρτημα 
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Κατερίνα, 55 ετών.  Η Κατερίνα κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη. Έχει έναν μεγαλύτερο 

αδερφό, ενώ οι γονείς της χώρισαν σε πολύ μικρή ηλικία. Σύντομα, ο πατέρας της 

ξαναπαντρεύεται, αποκτώντας μία δεύτερη κόρη και στο γυμνάσιο σταματάει την Κ. από το 

σχολείο, για να γίνει νοικοκυρά και να παντρευτεί. Στα 15 της χρόνια πηγαίνει στην Αθήνα να 

συναντήσει τη μητέρα της και τον αδερφό της, που έχει να δει από το χωρισμό, βρίσκει δουλειά 

και ξεκινάει το νυχτερινό σχολείο. Η πρώτη επαφή με ουσίες συνέβη στα 12, ενώ τρία χρόνια 

μετά ξεκινάει την ενέσιμη χρήση ηρωίνης. Μόλις ενηλικιώνεται, εισάγεται στο Δαφνί για 1,5 

μήνα και με παρέμβαση της μητέρας της επιστρέφει Θεσσαλονίκη. Παντρεύεται έναν «βίαιο και 

αλκοολικό» άντρα για 3 χρόνια, χωρίζει και ξανακατεβαίνει Αθήνα, όπου γνωρίζει τον τωρινό 

σύντροφό της. Έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες σε κέντρα απεξάρτησης, εισάγεται 

στον ΟΚΑΝΑ και μετά από 15 χρόνια, ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Τα τελευταία έτη 

συμμετέχει στην ομάδα της δραματοθεραπείας και βρίσκεται μακριά από τη χρήση ουσιών. 

Βασίλης, 47 ετών.  Ο Βασίλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, μαζί με τους γονείς 

του και τον αδερφό του, με τον οποίο έχει καλές, αλλά τυπικές σχέσεις. Μπαίνει στη χρήση σε 

μικρή ηλικία, ξεκινώντας με την παρέα του κάνναβη και χάπια στο γήπεδο, ενώ μέσα στα 

επόμενα 5 χρόνια αρχίζει ενδοφλέβια χρήση ηρωίνης. Σταματάει τη χρήση για κάποια χρόνια 

μπαίνοντας στο στρατό, αλλά μόλις ολοκληρώνει, αρχίζει ξανά, μπλέκοντας μάλιστα και σε 

αγοροπωλησίες ουσιών. Ξεκινάει να εργάζεται με τον αδερφό του, αλλά η συνεργασία τους 

λήγει λόγω ουσιών, και ο Β. αποφασίζει να δουλέψει στη νύχτα. Αισθάνεται να αποκτά δύναμη 

και κύρος μέσα από τη νυχτερινή εργασία και βυθίζεται όλο και περισσότερο στη χρήση ουσιών, 

ενώ παράλληλα, παίζει τυχερά παιχνίδια. Μετά από δοκιμές σε διάφορα κέντρα απεξάρτησης, 

μπαίνει το 2011 στον ΟΚΑΝΑ και πολύ γρήγορα σταματάει τη χρήση ουσιών. Αυτή τη στιγμή 

βρίσκεται στην Επανένταξη και συμμετέχει σε ομάδες του ΕΚΚΕΕ, όπως η δραματοθεραπεία. 

Μάρθα, 55 ετών.  Η Μάρθα κατάγεται από την Αθήνα και έχει δύο μικρότερες αδερφές. 

Η μητέρα της ήταν κόρη ιερωμένου και ο πατέρας της ήταν χρήστης και έμπορος ουσιών, ενώ 

χώρισαν όταν η Μ. ήταν 13 ετών. Περιγράφει τον πατέρα της ως έναν πολύ βίαιο άνθρωπο, στον 

οποίο είχε μεγάλη αδυναμία, αλλά ταυτόχρονα τον φοβόταν. Δοκιμάζει κάνναβη με την ξαδέρφη 

της στα 14, ενώ αρχίζει σταδιακά να κάνει χρήση διάφορων ουσιών, όπως ηρωίνη, μαζί με τον 

πατέρα της. Έπειτα, ξεκινάει να εμπλέκεται σε απάτες με τη μεσαία αδερφή της, που κάνει και 

αυτή χρήση, για να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Στα 18 της χρόνια, γνωρίζει τον άντρα της, ο 

οποίος ήταν μπλεγμένος σε αγοροπωλησίες ουσιών. Σύντομα μένει έγκυος, αλλά μόλις γεννάει, 

ο γάμος λήγει άδοξα, με τη Μ. στη φυλακή για προηγούμενα αδικήματα και την πεθερά της να 

παίρνει την επιμέλεια του παιδιού. Μετά από 12 χρόνια που έχει να δει το παιδί της και έχοντας 
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κάνει πολλές προσπάθειες σε διάφορα προγράμματα, πηγαίνει να βρει τον γιο της. Λίγο 

αργότερα, ο γιος της ξεκινάει τη χρήση μαζί με τον πατέρα του, ενώ η Μ. συνεχίζει να προσπαθεί 

σε προγράμματα, κάνοντας πισωγυρίσματα. Τα τελευταία χρόνια, τόσο η Μ. όσο και ο γιός της 

έχουν σταματήσει τη χρήση ηρωίνης και χτίζουν τη σχέση τους. Η Μ. βρίσκεται σε Μονάδα 

Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ από το 2000, ενώ στο παρόν, μένει κοντά στη μητέρα της, και 

αποτελεί ενεργό μέλος του ΕΚΚΕΕ. 

Γιώργος, 37 ετών.  Ο Γιώργος είναι από την Αθήνα και όταν ήταν 3 ετών οι γονείς του 

χώρισαν, φτιάχνοντας καινούριες οικογένειες και αποκτώντας από έναν γιό με αυτές. Ο Γ., 

επειδή δυσκολεύεται να αποδεχτεί την κατάσταση, αποφασίζει να μετακομίσει στον παππού του, 

όπου διαμένει και η θεία του, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα με την κατάχρηση αλκοόλ, 

πράγμα που δημιουργεί εντάσεις στο σπίτι. Γύρω στα 15, ξεκινάει με την παρέα του χρήση 

ουσιών και λόγω αυτού παίρνει δύο αναβολές στο στρατό. Σταματάει για 1,5 χρόνο την 

κατάχρηση, ώστε να εκτίσει τη θητεία του, αλλά ξαναρχίζει λίγο πριν το τέλος. Η χρήση οδηγεί 

τον Γ. σε σοβαρά χειρουργεία, χάνει το πόδι του και κλείνεται στο σπίτι για τα επόμενα 3-4 

χρόνια. Μετά από αρκετές προσπάθειες σε ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικές κλινικές, εισάγεται 

στον ΟΚΑΝΑ, αλλά αποβάλλεται ένα εξάμηνο από το πρόγραμμα, λόγω υποτροπών. Όπως 

δηλώνει, η πίστη στο Θεό τον βοηθάει να αλλάξει τη ζωή του ριζικά. Αποδέχεται τον 

ακρωτηριασμό του ποδιού του και, επιστρέφοντας στο πρόγραμμα, σταματάει τη χρήση ουσιών. 

Στο παρόν, βρίσκεται σε Μονάδα Υποκατάστασης, έχει ολοκληρώσει το λύκειο και έχει 

βελτιώσει τις σχέσεις του με τους γονείς του. Ακόμη, σπουδάζει φωτογραφία και συμμετέχει σε 

διάφορες ομάδες του ΕΚΚΕΕ, κυρίως καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.  

 

 

4. ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 Οι συναντήσεις της ομάδας «Θεατρική έκφραση μέσα από δραματοθεραπευτικές 

διαδρομές (αρχάριοι)» του ΕΚΚΕΕ (ΟΚΑΝΑ), ήταν τρίωρες και εβδομαδιαίες, ενώ ξεκίνησαν 

την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η 

συγκεκριμένη ομάδα δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στη Μονάδα και αποτέλεσε μία 

προσπάθεια συνδυασμού της θεατρικής έκφρασης και της θεραπευτικής διαδικασίας, με τη 

χρήση τεχνικών δραματοθεραπείας. Οι συναντήσεις της ομάδας πραγματοποιούνταν σε μία 
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αίθουσα του ΕΚΚΕΕ, όπου υπήρχαν καρέκλες και αρκετός κενός χώρος, που μετατρεπόταν σε 

«θεατρική σκηνή» για τις ανάγκες της δραματοθεραπείας.   

Η ομάδα ήταν ανοιχτή, στο μεγαλύτερο διάστημα της ύπαρξής της, να δεχτεί καινούρια 

μέλη, οπότε η σύστασή της και ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν ήταν σταθερός τους πρώτους 

μήνες. Οι συμμετέχοντες της ομάδας προέρχονταν από διάφορες φάσεις του θεραπευτικού 

προγράμματος. Άλλοι ήταν μέλη της επανένταξης, άλλοι λάμβαναν υποκατάστατο χωρίς να 

κάνουν χρήση ουσιών, ενώ άλλοι έκαναν παράλληλη χρήση. Η ομάδα ξεκίνησε με οκτώ 

συμμετέχοντες. Στις πρώτες συναντήσεις αποχώρησαν κάποιοι από αυτούς και εισήχθησαν 

καινούργιοι. Από τη στιγμή που τα μέλη της ομάδας σταθεροποιήθηκαν σε ένα βαθμό (εφτά 

μέλη), συνέβησαν δύο σημαντικές αποχωρήσεις. Ένα μέλος αποχώρησε για 

προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους και ένα άλλο αποβλήθηκε λόγω προσβλητικής 

συμπεριφοράς.  

 Η ομάδα πέρασε πολλές φάσεις και συχνά δημιουργούνταν εντάσεις και διαπληκτισμοί 

κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Οι εντάσεις αυτές μειώθηκαν τον τελευταίο μήνα, μετά από 

μία μεγάλη διαμάχη που συνέβη σε μία συνάντηση ανάμεσα σε δύο μέλη. Επιπλέον, κατά τους 

τελευταίους δύο μήνες, άρχισε να χρησιμοποιείται ως βασικό της εργαλείο το θεατρικό κείμενο 

«Θέλω μια χώρα» του Ανδρέα Φλουράκη, που αποτέλεσε κομβικό σημείο για την επικοινωνία 

και τη θεραπευτική διάσταση της ομάδας. Η ομάδα έκλεισε με την υπόσχεση ότι θα ξαναβρεθεί 

μετά τους μήνες του καλοκαιριού, ώστε να συνεχίσει να δουλεύει με αυτό το κείμενο και να 

προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα σχετικό με αυτό θεατρικό δρώμενο προς παρουσίαση.  

 Παρακάτω ξετυλίγεται μία σύντομη ανασκόπηση των όσων συνέβησαν στην ομάδα, 

καθόλη τη διάρκεια των συναντήσεών της. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μία σύντομη 

περιγραφή των κινήτρων των μελών για τη συμμετοχή τους στην ομάδα (4.1), των παραγόντων 

που δυσκόλεψαν (4.2) και ευνόησαν (4.3) τη λειτουργικότητα της ομάδας και των θεραπευτικών 

εφαρμογών της δραματοθεραπείας (4.4) στο συγκεκριμένο πληθυσμό, ενώ προέκυψε μέσα από 

τα λεγόμενα των συμμετεχόντων, τη δράση και την αλληλεπίδραση τους μέσα στην ομάδα, υπό 

το πρίσμα της ερευνήτριας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως πέρα από τις ακριβείς δηλώσεις 

των μελών, κάποιες από τις οποίες παρατίθενται αυτολεξεί στο κείμενο, το υπόλοιπο υλικό 

αποτελεί προϊόν της υποκειμενικής παρατήρησης της ερευνήτριας, της επεξεργασίας, της 

σύνθεσης και της παραγωγής των δεδομένων μέσα από τον προσωπικό της φακό αντίληψης των 

όσων έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.  

 



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     44 

4.1 Κίνητρα συμμετοχής στην ομάδα 

Σε κάθε νέα εισαγωγή μέλους στην ομάδα ανέκυπτε το ερώτημα «Τι είναι αυτό που σε 

οδήγησε να δηλώσεις συμμετοχή στην ομάδα;». Η ομάδα αφιέρωνε αρκετό χρόνο σε κάθε νέο 

μέλος για να συζητήσει τα κίνητρα που το ώθησαν να αποτελέσει κομμάτι της ομάδας και τις 

προσδοκίες του από αυτήν. Ήταν σαν μία προσπάθεια της ομάδας να ακούσει τις ανάγκες του 

νέου μέλους, να συζητήσει τους προβληματισμούς του και να το εντάξει στη διαδικασία. 

Παρακάτω θα εκτεθούν τα στοιχεία της δραματοθεραπείας που, βάσει των ευρημάτων της 

παρατήρησης, κινητοποίησαν τα μέλη να συμμετάσχουν στην ομάδα: α) το θέατρο, β) η 

διαδικασία του παιχνιδιού, γ) η θεραπευτική διαδικασία και δ) η διαχείριση της ντροπής.  

4.1.α Το θέατρο ως κομμάτι της δραματοθεραπείας.  Βασικός παράγοντας που 

φάνηκε να κινητοποιεί τα μέλη να δηλώσουν συμμετοχή στην ομάδα ήταν η θεατρική έκφραση 

ως εργαλείο της ομάδας. Ένα μέλος, που είχε προηγούμενη εμπειρία με τη θεατρική πράξη 

ανέφερε πως η αγάπη του για το θέατρο το ώθησε να εισαχθεί στην ομάδα: «Το ήθελα πολύ να 

έρθω εδώ, αλλά άργησα να μάθω για την ομάδα. Πιστεύω πως το θέατρο θα με βοηθήσει να 

εκφραστώ, όπως είχε γίνει στο παρελθόν…». Άλλα μέλη δήλωσαν ότι παρόλο που δεν είχαν 

προηγούμενη εμπειρία με το θέατρο, το απολάμβαναν ως θεατές και ήθελαν να το δοκιμάσουν 

και να πειραματιστούν με τη θεατρική πράξη, καθώς την θεωρούν «ενδιαφέρουσα» και 

«δημιουργική»: «ήθελα να το δοκιμάσω γιατί το θέατρο μου κέντριζε πάντα το ενδιαφέρον». Αξίζει 

να αναφερθεί ο παραλληλισμός ενός μέλους της πραγματικής ζωής με τη θεατρική πράξη και τη 

δραματική πραγματικότητα, που αποτέλεσε κίνητρο για τη συμμετοχή του στην ομάδα: «όλοι 

παίζουμε ρόλους στη ζωή μας». 

4.1.β Η δραματοθεραπεία ως διαδικασία παιχνιδιού.  Αρκετά μέλη ανέφεραν πως οι 

διαδικασίες της συγκεκριμένης ομάδας τους θύμιζαν παιδικό παιχνίδι, κάτι που τους έδινε μία 

αίσθηση «ελευθερίας», «διασκέδασης», «παιδικότητας», «χαράς» και «ελεύθερης έκφρασης». 

Ενδεικτικά, ένα μέλος ανέφερε πως: «Εγώ ήρθα να βρω τη χαμένη μου παιδικότητα και να 

καταφέρω να εκφράσω τα συναισθήματά μου». Η ομάδα της δραματοθεραπείας φάνηκε να 

αποτελεί για τα μέλη έναν χώρο όπου θα μπορούσαν να εκφράσουν τις δυσκολίες και τη 

σκληρότητα που είχαν αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της χρήσης, μέσα από το παιχνίδι και 

τον ελεύθερο πειραματισμό. Θα μπορούσε να παρομοιαστεί με ένα καταφύγιο που θα αγκάλιαζε 

τις ιδιαιτερότητές των μελών και θα δημιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες για να βρει χώρο και να 

εκφραστεί η «χαμένη τους παιδικότητα», που ενδεχομένως έμεινε για χρόνια καλυμμένη υπό το 
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πέπλο των ουσιών. Η προσδοκία μίας ομάδας, όπου το παιχνίδι θα είχε κυρίαρχο ρόλο, φάνηκε 

να προέτρεψε αρκετά από τα μέλη να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτή.  

4.1.γ Η δραματοθεραπεία ως θεραπευτική διαδικασία.  Η θεραπευτική διάσταση της 

συγκεκριμένης ομάδας φάνηκε να αποτελεί έναν εξίσου σημαντικό κινητοποιητικό παράγοντα 

για τη συμμετοχή των μελών. Ένα μέλος βρισκόταν ήδη κοντά στην ολοκλήρωση του 

προγράμματος, ενώ άλλα μέλη ήταν κοντά στο να κάνουν το επόμενο βήμα προς την 

Επανένταξη. Η προσδοκία δημιουργίας μίας ομάδας, που θα τους βοηθούσε να δουλέψουν τα 

θέματά τους και να κινηθούν μακριά από τη χρήση ουσιών οδήγησε κάποια από τα μέλη να 

θέλουν να συμμετάσχουν στη δραματοθεραπευτική διαδικασία: «Θέλω να δουλέψω θέματά μου 

μέσα από αυτή αυτήν την ομάδα», «Είμαι σε μία δύσκολη φάση και κάνω μία πολύ σημαντική 

προσπάθεια. Έχω φτάσει πολύ κοντά στην επανένταξη και αυτή τη φορά θέλω να ξεμπερδεύω μια 

και καλή με τις ουσίες. Είχα ξαναπροσπαθήσει και την τελευταία στιγμή είχα κάνει πίσω και 

ξανάπεσα, δεν θέλω να ξαναγίνει αυτό. Και πιστεύω πως η δραματοθεραπεία θα είναι ένας τρόπος 

να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου.» 

4.1.δ Η δραματοθεραπεία ως ευκαιρία αντιμετώπισης της ντροπής:  Η πλειοψηφία 

των μελών της ομάδας δήλωσε πως «ντρέπεται» και για αυτό επέλεξε τη δραματοθεραπεία που 

εμπεριέχει τη διαδικασία της προσωπικής έκθεσης μπροστά σε άλλους, αποσκοπώντας στην 

αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας. Τα μέλη ανέφεραν ενδεικτικά: «Αγαπάω πολύ το θέατρο. 

Με δυσκολεύει η έκθεση μπροστά σε κόσμο και θα ήθελα να το δουλέψω αυτό», «Είναι πρόκληση 

για εμένα που ντρέπομαι να εκτεθώ», «Μία ακόμη μεγάλη μου δυσκολία είναι η έκθεση. Πιστεύω 

πως η δραματοθεραπεία θα με βοηθήσει να εκτεθώ και να μην ντρέπομαι τόσο». Αρκετές φορές 

τα μέλη έχουν αναφέρει ότι ντρέπονται να εκτεθούν, συνδέοντας το αίσθημα ντροπής, που 

αναφέρουν ότι βιώνουν, με τη δημόσια έκθεση. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, 

τα άτομα που έχουν την ταυτότητα του χρήστη δηλώνουν συχνά πως βιώνουν ένα έντονο 

αίσθημα ντροπής και κοινωνικής περιθωριοποίησης, ενώ αποτελούν μια κοινωνική ομάδα που 

γίνεται αποδέκτης έντονου στιγματισμού (Lloyd, 2013). Από την παρούσα παρατήρηση φάνηκε 

ότι τα μέλη αντιλαμβάνονται τη δραματοθεραπεία ως μία ευκαιρία για να διαχειριστούν τη 

δυσκολία τους αυτή, μέσω της έκθεσης που προσφέρει η δραματική πράξη.  

 

4.2 Παράγοντες που δυσκόλεψαν τη διαδικασία της δραματοθεραπείας  

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ομάδας, ανέκυψαν διάφορες συνθήκες που επηρέασαν 

αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της και τη λειτουργική συμμετοχή των μελών σε αυτήν. Αυτές 
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οι συνθήκες σχετίζονταν άλλοτε με αστάθμητους παράγοντες, όπως τον χώρο και τον χρόνο 

διεξαγωγής της ομάδας ή τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πληθυσμού, και άλλοτε με 

πρακτικές συντονισμού της ομάδας που τελικά δεν φάνηκαν ιδιαιτέρως βοηθητικές. Τις 

περισσότερες φορές οι δυσκολίες ανέκυπταν στα σημεία όπου οι παραπάνω παράμετροι 

συναντιόνταν.  

4.2.α Ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση.  Αρκετές φορές η χρήση ουσιών έκανε 

την εμφάνισή της ως φλέγον ζήτημα στις διαδικασίες τις ομάδας. Όσο η ομάδα προχωρούσε, η 

συχνότητα εμφάνισης του συγκεκριμένου θέματος όλο και αυξανόταν, με αποτέλεσμα η χρήση 

να αποτελέσει αρκετές φορές εναρκτήριο σημείο εντάσεων και συγκρούσεων. Είναι 

ενδιαφέρουσα η παρακολούθηση της πορείας του «ζητήματος της χρήσης» στη συγκεκριμένη 

ομάδα, που ξεκίνησε ως αφορμή για αυτοσαρκασμό και χιούμορ από τα μέλη και κατέληξε να 

αποτελεί τρόπο επικοινωνίας ανάμεσά τους, εδραιώνοντας σταδιακά την υπόσταση της χρήσης 

ως ένα άλλο «μέλος» της παρούσας ομάδας.  

Σε πρώτο στάδιο, η χρήση ουσιών φάνηκε να εμφανίζεται μέσα από χιουμοριστικές 

ατάκες, ως ένα μέσον διαχείρισης της αμηχανίας των πρώτων συναντήσεων της ομάδας. Είναι 

χρήσιμο να αναγνωριστεί πως η χρήση ουσιών και η προσπάθεια απομάκρυνσης από αυτές μέσω 

του προγράμματος, αποτελεί το βασικό κοινό χαρακτηριστικό όλων των μελών της ομάδας. 

Μέσα στον πρώτο μήνα, συνέβησαν δύο περιστατικά όπου η χρήση έκανε την εμφάνισή της ως 

αποτέλεσμα χιουμοριστικών στιχομυθιών ανάμεσα στα μέλη. Η δυνατότητα που είχαν τα μέλη 

να κάνουν χιούμορ με ένα συμβάν σχετικό με τη χρήση φάνηκε να επιτρέπει στα μέλη να 

αισθανθούν πιο άνετα μέσα στην ομάδα. Ήταν σαν ένας κοινός κώδικα επικοινωνίας σε πρώτη 

τη φάση.  

Η συντονίστρια τοποθετήθηκε με εξίσου χιουμοριστικό τρόπο στα δύο αυτά συμβάντα 

με σκοπό την παύση της συζήτησης σχετικά με τη χρήση, χωρίς όμως να οριοθετεί άμεσα ή 

αυστηρά η κατάσταση. Άλλωστε είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ελευθερία έκφρασης 

αποτελεί βασικό γνώρισμα μίας ομάδας δραματοθεραπείας, οπότε η οριοθέτηση σε τέτοιου 

είδους ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν την ελευθερία λόγου και δεν προσβάλουν άμεσα την 

ομάδα, είναι χρήσιμο να γίνει ευέλικτα και δημιουργικά, με τρόπους συνεπείς προς τον σκοπό 

της ύπαρξής της.  

Η χρήση έκανε συχνά την εμφάνισή της σε σημεία όπου τα μέλη ήθελαν να 

προσδιορίσουν τον εαυτό τους, διαχωρίζοντάς τον από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο, πράγμα 

που συχνά έφερνε αντιδράσεις στην υπόλοιπη ομάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 
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φράση που είπε ένα μέλος στις πρώτες συναντήσεις: «Γιατί εμείς δεν είμαστε σαν όλους τους 

υπόλοιπους και έχουμε πρόβλημα στην έκφραση». Τα λόγια αυτά έφεραν έντονες αντιδράσεις στα 

υπόλοιπα μέλη που τοποθετήθηκαν λέγοντας «Μίλα για τον εαυτό σου» και η ένταση 

κορυφωνόταν κάθε φορά που συνέβαινε το ίδιο. Συχνά επισημαίνονταν από τα μέλη η δυσκολία 

τους να αφεθούν στη διαδικασία συγκριτικά με τους συντονιστές της ομάδες ερμηνεύοντας τη 

διαφορά αυτή ως αποτέλεσμα της χρήσης: «Εμείς (οι χρήστες) δυσκολευόμαστε να 

χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας, ενώ εσείς (οι συντονίστριες) τι καλά που τα κάνετε όλα! 

Κάνετε ό,τι σας έρχεται στο κεφάλι χωρίς να σας νοιάζει…Έχετε πολύ μεγάλη φαντασία». 

Στην πορεία της ομάδας άρχισαν να αναπτύσσονται έντονες αντιδράσεις από έναν 

συμμετέχοντα σχετικά με το γεγονός ότι κάποια από τα μέλη έρχονταν στην ομάδα, έχοντας 

κάνει προηγουμένως χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Από τις πρώτες φορές ειπώθηκε ότι: «Τι 

ακριβώς κάνουμε εδώ; Όχι, επειδή λέμε για έκφραση συναισθημάτων, αν ο άλλος έρχεται 

πιωμένος με δέκα μπούμπλε (vulbegal) να του έχουν παγώσει το συναίσθημα και είναι στα χαμένα 

και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, τι ακριβώς κάνουμε εδώ; Εγώ όταν έρχομαι εδώ δεν παίρνω 

χημείες». Από εκείνο το σημείο άρχισε να αναπτύσσεται μία διάχυτη ένταση κατά τη διάρκεια 

των συναντήσεων, ενώ κάθε μικρό σχόλιο, αποτελούσε αφορμή για παρεξήγηση.  

Η χρήση του υποκατάστατου και των χαπιών γενικότερα, αποτέλεσαν από τότε κεντρικό 

θέμα συζήτησης σε αρκετές συναντήσεις, παρά τις προσπάθειες της συντονίστριας να 

οριοθετήσει την κατάσταση, με βραχύχρονη αποτελεσματικότητα. Η χρήση, που αποτελούσε 

για τους ίδιους μία οικεία συμπεριφορά, είχε αρχίσει να μετατρέπεται σε έναν ιδιαίτερο κώδικα 

επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Μέσα σε αυτό το κλίμα γινόταν εμφανής η ανάγκη 

των μελών να εκφράσουν  απόψεις,  δυσκολίες και την ένταση που βίωναν σχετικά με αυτό το 

ζήτημα που τόσο τους έχει απασχολήσει, την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Η χρήση, όμως, 

αποτέλεσε και εργαλείο προσβολών και αρνητικών σχολίων ανάμεσα στα μέλη, γεγονός που 

δυσκόλευε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη ροή της διαδικασίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της παραπάνω κατάστασης ήταν ένας μεγάλος καβγάς που 

αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος ανάμεσα σε τρία μέλη, τα οποία κατέληξαν 

να ασχολούνται με αγοροπωλησίες βενζοδιαζεπινών και να μαλώνουν έντονα για το «ποιος έριξε 

ποιον» και ποιος έγινε περισσότερο «χάλια» από τη χρήση. Η ένταση μεταφέρθηκε μέσα στην 

ομάδα και οριοθετήθηκε αυστηρά αυτή τη φορά από τη συντονίστρια, η οποία ζήτησε από τα 

μέλη να σταματήσουν για ένα διάστημα να κάνουν οποιαδήποτε αναφορά σε ζητήματα χρήσης, 

προκειμένου να αποφορτιστεί η κατάσταση. Έκτοτε, οι αναφορές στη χρήση σταμάτησαν και η 
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ένταση που προκαλούσε το συγκεκριμένο ζήτημα δεν ήταν πλέον τόσο εμφανής. Παρόλα αυτά, 

φάνηκε πως τα ζητήματα που είχε ήδη προκαλέσει η παραπάνω κατάσταση στην ομάδα, 

εξακολουθούσαν να δυσκολεύουν έμμεσα την επικοινωνία των μελών και τη λειτουργικότητά 

της. 

Ένας παράγοντας που φάνηκε να επηρεάζει άμεσα την επικοινωνία της ομάδας σχετικά 

με θέματα χρήσης ήταν η ίδια η σύσταση της ομάδας. Η διαφορά φάσης των μελών αναφορικά 

με τη θεραπευτική τους πορεία φάνηκε να προκαλεί μεγάλη ένταση σε ορισμένα μέλη. Ίσως θα 

ήταν χρήσιμο να υπάρξει μία αυστηρότερη και πιο άμεση οριοθέτηση, πριν εκτροχιαστεί τόσο 

η κατάσταση σχετικά με τις αναφορές περί χρήσης ουσιών. Ίσως θα ήταν περισσότερο 

λειτουργικό η ίδια η ομάδα να αφουγκραστεί την ανάγκη για εκτόνωση σχετικά με αυτό το 

ζήτημα και να προσπαθήσει μέσω της τέχνης να το μετατρέψει σε κάτι δημιουργικό. Φάνηκε, 

όμως, πως η πιο κοινή συνήθεια των ανθρώπων αυτών, αυτή που τους οδήγησε να αποτελούν 

μέλη του ίδιου προγράμματος, λειτούργησε ως ένας διασπαστικός παράγοντας προς τη συνοχή 

της ομάδας και μείωσε τη λειτουργικότητά της. 

 4.2.β Δυσκολία στην οριοθέτηση.  Ένα ζήτημα που δημιουργούσε ανά τακτά 

διαστήματα προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της ομάδας, ήταν η δυσκολία οριοθέτησης των 

μελών της. Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης ήταν εμφανείς από πολύ νωρίς στην ομάδα, 

τόσο στο επίπεδο συνέπειας των μελών απέναντι σε αυτή (συνεχείς καθυστερήσεις στην ώρα 

άφιξης και έναρξης, απουσίες, δυσκολία των μελών στη συγκέντρωση υλικού για την ομάδα) 

όσο και σε επίπεδο συγκρούσεων και αναταραχών (προσβολές, απειλές, μη σεβασμός στις 

ανάγκες του άλλου, παραβίαση των ορίων των υπολοίπων). 

 Εξαρχής, η ομάδα είχε αρκετά ευέλικτα όρια στον τρόπο διεξαγωγής της και στην 

προσέλευση των μελών σε αυτή. Αυτό οφείλεται στη γραμμή του ΕΚΚΕΕ, που αποτελεί μία 

Μονάδα υποστηρικτική για τα μέλη των υπόλοιπων Μονάδων του ΟΚΑΝΑ (Μονάδες 

Υποκατάστασης, Προεπανένταξης και Επανένταξης), που κρατάει ανοιχτές τις πόρτες της, 

σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες 

της, πλην εξαιρέσεων (π.χ. η παλιά ομάδα δραματοθεραπείας αποτελεί πλέον μία κλειστή 

ομάδα). Κατ’ επέκταση, υπάρχει μεγάλη ευελιξία τόσο στην ώρα προσέλευσης των μελών όσο 

και στις απουσίες τους. Αυτό από μόνο του φάνηκε να δημιουργεί δυσκολία στην οριοθέτηση 

των μελών, ειδικά στα πλαίσια μιας ομάδας όπως αυτή, που ενείχε θεραπευτικές διαδικασίες με 

μεγάλες επιπτώσεις και σε άλλες διαστάσεις της ομάδας, όπως η δέσμευση των μελών, που θα 

αναλυθεί παρακάτω. 
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 Η φιλοσοφία της συγκεκριμένης Μονάδας είχε αντίκτυπο και σε άλλες διαστάσεις που 

επηρέαζαν τη λειτουργικότητα της ομάδας, όπως η ομοιογένεια του πληθυσμού της. Το γεγονός 

ότι το ΕΚΚΕΕ δεχόταν άτομα που βρισκόταν σε διάφορες φάσεις της προσπάθειάς τους είχε ως 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία ομάδα που αποτελούνταν ταυτόχρονα από ενεργούς χρήστες 

και άτομα που είχαν καταφέρει να απομακρυνθούν για ένα διάστημα από τις ουσίες. Λόγω του 

ότι το ΕΚΚΕΕ δεν αποτελούσε μία Μονάδα Υποκατάστασης, δεν περιλάμβανε διαδικασίες 

ελέγχου χρήσης, όπως ουροληψίες. Συνεπώς, υπήρχε ένας ευρύς κανόνας ότι τα μέλη είναι καλό 

να μην έρχονται υπό τη επήρεια ουσιών, αλλά δεν υπήρχε κάποιος τρόπος ώστε να ελεγχθεί ή 

να αποφευχθεί κάτι τέτοιο.  

Υπήρχαν, λοιπόν, στιγμές όπου η χρήση κάποιον μελών γινόταν θέμα συζήτησης και 

προκαλούσε εντάσεις στην ομάδα. Οι μη αυστηροί κανόνες του ΕΚΚΕΕ δυσκόλευαν την 

οριοθέτηση των μελών της ομάδας σχετικά με αυτό το ζήτημα, που συχνά προκαλούσε οριακές 

συμπεριφορές (ειρωνικά σχόλια, παραβίαση των ορίων των άλλων μελών, απειλές) και ακραίες 

αντιδράσεις σε αυτές (επικριτικά σχόλια, έντονο θυμό, προσβολές). Αποτέλεσμα αυτού αποτελεί 

το γεγονός ότι κάποια μέλη, που γνωρίστηκαν στην ομάδα, ενεπλάκησαν μεταξύ τους σε 

αγοροπωλησίες ουσιών, πράγμα που δημιούργησε μεγάλη ένταση η οποία μεταφέρθηκε μέσα 

στην ομάδα, προκαλώντας έντονες αναταραχές.  

Εξίσου σημαντικός παράγοντας που επηρέαζε την οριοθέτηση των μελών ήταν τα 

εργαλεία που χρησιμοποιεί θεραπευτικά μία ομάδα δραματοθεραπείας. Ένα βασικό εργαλείο της 

ομάδας αυτής είναι το θέατρο που έχει ως προαπαιτούμενο την ελευθερία έκφρασης, τη 

σωματική επαφή και τον ανοιχτό πειραματισμό, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεγάλης τριβής 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Μία αμάδα δραματοθεραπείας, κάποιες φορές, κινείται  

κυριολεκτικά στα όρια ανοχής των μελών της, προκαλώντας έντονα συναισθήματα μέσα από 

την επαφή με δύσκολα θέματα που αγγίζουν διαφορετικά τον καθένα. Αρκετές φορές ο 

πειραματισμός αυτός είναι αναγκαίος στα πλαίσια της ομάδας προκειμένου το άτομο να 

ανακαλύψει βιωματικά τα δικά του όρια, να τα αναγνωρίσει και να δοκιμάσει να τα 

υπερασπιστεί.  

Παράλληλα, οι συντονιστές συχνά συμμετείχαν ενεργά στις ομαδικές διαδικασίες, 

άλλοτε με σκοπό να δημιουργήσουν ένα οικείο περιβάλλον για τα μέλη της ομάδας που συχνά 

αισθάνονταν αμηχανία, αναφορικά με τη δραματική έκφραση, και άλλοτε για να μπορέσουν να 

δημιουργηθούν ζευγάρια ασκήσεων σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών ήταν μονός. Αυτό 

φάνηκε να ενισχύει αισθήματα ασφάλειας και άνεσης στην ομάδα «Ζωγραφίστε κι εσείς (οι 
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συντονίστριες). Εμένα πάντως με βοηθάει πολύ να βλέπω ότι συμμετέχετε κι εσείς σε αυτά που 

κάνουμε». Συχνά, όμως, δυσκόλευε στην οριοθέτηση των μελών, καθώς υπήρχαν σημεία όπου 

η απόσταση μεταξύ μελών και συντονιστών ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Για παράδειγμα, ένα μέλος 

που συχνά παραβίαζε τα όρια των άλλων, όταν του ζητήθηκε να γίνει ζευγάρι με κάποιο άλλο 

μέλος για να κάνει ένα role play αφέντη-δούλου, επέλεξε τη μία από τις δύο συντονίστριες, 

ζητώντας της να πλησιάσει και να του κάνει ερωτική εξομολόγηση, παίζοντας με τα όρια της 

σχέσης θεραπευτή-θεραπευόμενου.  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι είναι χρήσιμο να λαμβάνονται 

υπόψιν οι ιδιαιτερότητες του κάθε πληθυσμού που απαρτίζει μία ομάδα, προκειμένου αυτή να 

ανταποκρίνεται όσον το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των μελών της. Εν προκειμένω, ο 

πληθυσμός ανθρώπων που κάνουν κατάχρηση ουσιών συχνά αντιμετωπίζει δυσκολίες με 

παραβατικές συμπεριφορές, συμμόρφωση σε κανόνες και οριοθέτηση. Συνεπώς, ίσως η 

τοποθέτηση ξεκάθαρων ορίων από την αρχή δημιουργίας μίας ομάδας, αποτελεί έναν βοηθητικό 

παράγοντα για τη λειτουργικότητά της. Όπως ανέφερε ένα μέλος: «Ίσως θα έπρεπε να μπουν πιο 

ξεκάθαροι κανόνες από την αρχή για να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε».   

Από τα παραπάνω, εγείρεται ένα σημαντικό δίλημμα. Πόσο θεμιτό είναι να 

τοποθετούνται αυστηρά όρια σε μία ομάδα που βασίζεται στην ελεύθερη έκφραση, όπως μία 

ομάδα δραματοθεραπείας; Από την άλλη πλευρά, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει η 

χαλαρή οριοθέτηση μίας ομάδας που αποτελείται από τον συγκεκριμένο πληθυσμό; Θα ήταν 

χρήσιμο να βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραμέτρους, προκειμένου η 

ομάδα να έχει ξεκάθαρους κανόνες που όλα τα μέλη της οφείλουν να σέβονται, χωρίς όμως αυτό 

να τους περιορίζει, επιδρώντας αρνητικά στη δημιουργικότητα και την ελευθερία έκφρασης.  

Αποκορύφωμα της μη οριοθέτησης των μελών υπήρξε ένα περιστατικό, στο οποίο δύο 

από τα μέλη της ομάδας, κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης σχετικά με την προσβλητική στάση 

του ενός απέναντι σε ένα άλλο μέλος, κόντεψαν κυριολεκτικά να πιαστούν στα χέρια. Το ένα 

μέλος άρχισε να απειλεί για σωματικές βλάβες και τελικά αποπέμφθηκε από την ομάδα. Το άλλο 

μέλος, απογοητευμένο από τις συχνές και συνεχείς εντάσεις, δήλωσε πως επιθυμεί να 

αποχωρήσει οικειοθελώς από την ομάδα, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες προσπαθούσαν να το 

μεταπείσουν. Τότε, το μέλος εξήγησε τους όρους παραμονής του στην ομάδα συμπληρώνοντας 

«Θα μείνω προς το παρόν. Αλλά, σας το λέω για να εξηγούμε, αν ξαναγίνει παρόμοιο σκηνικό εγώ 

την κάνω!». Το περιστατικό αυτό είχε αρκετά ενδιαφέρουσα εξέλιξη, καθώς οδήγησε σε έναν 

προσωπικό αναστοχασμό κάθε μέλους σχετικά με τις συμπεριφορές που οδηγούν σε αυτές τις 
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εντάσεις και σε μία μετέπειτα προσπάθεια του καθενός να διαχειριστεί μη βοηθητικές 

συμπεριφορές ως προς την επικοινωνία της ομάδας. Με έναν μαγικό τρόπο, λοιπόν, ένα από τα 

μέλη της ομάδας, κατάφερε να οριοθετήσει μία ομάδα όπου είχαν λάβει χώρα αρκετές ανορίοτες 

διαμάχες το τελευταίο διάστημα.  

Από τα παραπάνω διαφαίνονται δύο παράμετροι που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

βοηθήσουν στην οριοθέτηση μίας ομάδας δραματοθεραπείας σε ένα κέντρο απεξάρτησης, χωρίς 

να περιοριστεί η ελευθερία έκφρασης, που αποτελεί βασική διάσταση της θεραπευτικής 

διαδικασίας στη συγκεκριμένη ομάδα. Πρώτον, φαίνεται να είναι σημαντικό να υπάρχουν 

ξεκάθαροι κανόνες τόσο για τη χρήση ουσιών όσο και για τον τόπο, τον χρόνο, και τη συμμετοχή 

των μελών στην ομάδα. Δεύτερον, φάνηκε αρκετά βοηθητική η ενεργή συμμετοχή των μελών 

στον συντονισμό της ομάδας, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία οριοθέτηση «εκ 

των έσω», δηλαδή η δημιουργία κανόνων από τα ίδια τα μέλη για τη στάση τους στην ομάδα.  

4.2.γ Δυσκολία στη δέσμευση.  Από την αρχή δημιουργίας της ομάδας, τα μέλη 

αντιμετώπιζαν σημαντική δυσκολία σχετικά με τη συνέπεια τους σε αυτήν, αναφορικά με τη 

συνεχή παρουσία τους, την τήρηση της ώρας προσέλευσης και τις προϋποθέσεις για την ομαλή 

λειτουργία της. Επιπλέον, εξωτερικές συνθήκες, όπως ο χώρος διεξαγωγής της ομάδας και το 

γεγονός ότι αποτελούσε προαιρετική διαδικασία ενός προγράμματος που στόχευε στην 

απεξάρτηση, παρατηρήθηκε να έχει επιπτώσεις στο αίσθημα ανασφάλειας και αβεβαιότητας των 

μελών για την σταθερότητά της, καθώς και στη θεραπευτική της διάσταση. Υπήρξαν διάφοροι 

παράγοντες που φάνηκε να επηρεάζουν τη δέσμευση των μελών στην ομάδα, εκ των οποίων 

σημαντικότεροι θεωρήθηκαν η αδυναμία συμμόρφωσης προς τους κανόνες της ομάδας, οι 

διασπαστικές παρεμβολές εξωτερικών ενεργειών, η αβέβαιη παρουσία μελών στην ομάδα λόγω 

παραγόντων σχετικών με τη χρήση ουσιών, ο ανοιχτός χαρακτήρας της στην προσέλευση 

καινούριων μελών καθώς και η συχνή αποχώρησή τους.  

Η ελλιπής οριοθέτηση της ομάδας φάνηκε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη συμμόρφωση 

των μελών σχετικά με λειτουργικούς κανόνες της ομάδας, όπως η συνέπεια στην ώρα 

προσέλευσης και η συνεχής και πλήρης παρουσία τους σε αυτή. Συχνά, τα μέλη καθυστερούσαν 

να προσέλθουν στο χώρο, σε σημείο που η ομάδα ξεκινούσε μισή ώρα αργότερα από την 

προγραμματισμένη ώρα έναρξής της, καθώς ελάχιστα μέλη ήταν στην ώρα τους. Η συνεχής 

καθυστέρηση αποτελούσε έναν διασπαστικό παράγοντα για τη ροή και τις δραστηριότητες της 

ομάδας, ειδικά όταν τα μέλη κατέφθαναν με μεγάλη καθυστέρηση και διέκοπταν κάποια 

δραστηριότητα για να εισέλθουν σε αυτήν.  
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Μία ακόμα επίπτωση, σχετικά με την ελλιπή οριοθέτηση της ομάδας, ήταν το συχνό 

φαινόμενο της απουσίας των μελών. Υπήρχαν συναντήσεις που η ομάδα απαρτιζόταν από τα 

μισά μέλη που συνολικά συμμετείχαν σε αυτή και η απουσία τους δημιουργούσε αρνητικά 

συναισθήματα. Η ομάδα φαινόταν να ματαιώνεται από τη συνεχόμενη απουσία μελών, 

αναλογιζόμενη την ικανότητά της να διατηρήσει τα μέλη της ενωμένα ώστε να αναπτυχθεί το 

αίσθημα της ομαδικότητας. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι  αυτό που δυσκόλευε περισσότερο την 

ομάδα ήταν η ασυνέπεια των μελών της ακόμα και στην ενημέρωση της απουσίας τους. Τις 

περισσότερες φορές τα μέλη δεν ενημέρωναν ότι θα απουσιάσουν, πράγμα που δημιουργούσε 

ένταση και ανασφάλεια στην ομάδα.  

Επιπλέον, διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες φάνηκε να επηρεάζουν το αίσθημα 

δέσμευσης των μελών στην ομάδα, παρακωλύοντας τη ροή και τη λειτουργία της. Για 

παράδειγμα, η ομάδα  αυτή συστεγαζόταν με ένα τμήμα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας του 

ΟΚΑΝΑ, το οποίο ξεκινούσε τις δραστηριότητές του λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της 

ομάδας. Αρκετές φορές είτε η ομάδα αργούσε να τελειώσει είτε τα μέλη του Σχολείου 

κατέφθαναν νωρίτερα στη Μονάδα, με αποτέλεσμα να εισέρχονται στην αίθουσα χωρίς να 

χτυπάνε την πόρτα για να αφήσουν τα πράγματά τους. Έτσι, διακοπτόταν η ροή της ομάδας, η 

οποία αποσυντονιζόταν σε κρίσιμα σημεία, όπως η συζήτηση στην ολομέλεια και το κλείσιμο, 

που αποτελούν κομβικά σημεία για την τελετουργία της δραματοθεραπείας.  

Ακόμη, το γεγονός ότι η ομάδα αυτή αποτελούσε τμήμα ενός προγράμματος 

απεξάρτησης, έγειρε αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας σχετικά με την παραμονή 

μελών στην ομάδα, λόγω συνθηκών που δεν σχετίζονταν άμεσα με τη συμπεριφορά τους στο εν 

λόγω πλαίσιο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού ήταν ότι σε περίπτωση που κάποιο μέλος 

αποβαλλόταν για οποιοδήποτε λόγο από τον ΟΚΑΝΑ (π.χ. λόγω υποτροπής ή απρεπούς 

συμπεριφοράς στη Μονάδα χορήγησής του), θα ήταν υποχρεωμένο να αποχωρήσει άμεσα και 

από τη διαδικασία της δραματοθεραπείας. Μία πραγματική περίπτωση οπού τα μέλη ήρθαν 

αντιμέτωπα με μία πιθανή αποχώρηση ενός μέλους λόγω εξωτερικών παραγόντων, ήταν όταν 

το μέλος αυτό είχε μία σοβαρή δικαστική διαμάχη που η απόφασή της θα μπορούσε να οδηγήσει 

σε φυλάκιση. Ενόψει του δικαστηρίου που πλησίαζε, το μέλος αυτό ανέφερε πως: «Εμένα μην 

με ρωτάτε τι θέλω να δουλέψουμε, μπορεί και να μην βρίσκομαι καν εδώ. Και ίσως δεν έπρεπε να 

έρθω καν σήμερα». Η πιθανότητα μιας αιφνίδιας αποχώρησης, οποιαδήποτε στιγμή, λόγω 

εξωτερικών παραγόντων παρατηρήθηκε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δέσμευση των μελών 

στην ομάδα.  
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Ο ανοιχτός χαρακτήρας της ομάδας και η συνεχής εισχώρηση καινούριων μελών, πέρα 

από τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην οριοθέτηση, φάνηκε να επιδρούν αρνητικά και στο 

αίσθημα οικειότητας και δέσμευσης των σταθερών μελών προς την ομάδα. Η εισαγωγή νέων 

μελών συνήθως λειτουργούσε διασπαστικά στις διαδικασίες της δραματοθεραπείας. Για 

παράδειγμα, κάθε φορά που ένα μέλος επιθυμούσε να ενταχθεί στην ομάδα, ακολουθούνταν μία 

χρονοβόρα διαδικασία γνωριμίας με τα υπόλοιπα μέλη, που ίσως στην πρώτη φάση της ομάδας 

να βοηθούσε στην επικοινωνία των σταθερών μελών, αλλά από ένα σημείο και μετά φάνηκε να 

δυσκολεύει την εξέλιξη της ομάδας.  

Μετά τους πρώτους μήνες, κάποια μέλη είχαν εκφράσει τη δυσκολία τους σχετικά με 

την εισαγωγή καινούριων ατόμων στην ομάδα και την επιθυμία τους η ομάδα να κλείσει τις 

πόρτες της σε αυτούς. Ένα μέλος δήλωσε ευθέως: «Εγώ δεν θέλω να έρθουν άλλοι στην ομάδα. 

Θέλω να μείνουμε αυτοί που είμαστε». Επιπλέον, σε μία συνάντηση, όπου υπήρχαν μόνο τα 

σταθερά μέλη της ομάδας ακούστηκε η φράση: «Δεν είναι τυχαίο που ανοίξαμε αυτό το θέμα 

σήμερα που είμαστε λίγοι», ενώ σε έναν έντονο καβγά που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στα σταθερά 

μέλη, ένα νεοεισαχθέν μέλος σχολίασε ότι: «Ίσως ήταν λάθος που ήρθα. Μάλλον δεν χωράω 

στην ομάδα σας». Η ομάδα είχε φτάσει σε ένα σημείο που δυσκολευόταν να δεχτεί καινούρια 

μέλη, ενώ η ένταση που επικρατούσε σε συνδυασμό με την προσέλευση καινούριων μελών 

δυσκόλευαν την επικοινωνία και τη δέσμευση των μελών σε αυτήν. 

Βέβαια, υπήρχαν και στιγμές που η εισαγωγή ατόμων στην ομάδα φάνηκε να έχει θετική 

επίδραση στη λειτουργικότητα της ομάδας. Όταν τα νέα μέλη εμφάνιζαν συνέπεια και έντονη 

επιθυμία για συμμετοχή στην ομάδα, αυτή τα αγκάλιαζε και τα έκανε κομμάτι των διαδικασιών 

της. Ειδικά στις πρώτες συναντήσεις, τα σταθερά μέλη συχνά συνδέονταν μεταξύ τους με κοινό 

στόχο να κάνουν το καινούριο μέλος να αισθανθεί πιο άνετα, προτρέποντάς το να συμμετέχει 

μαζί τους στη διαδικασία, αναλαμβάνοντας το ρόλο του «οικοδεσπότη», και δείχνοντας 

μεγαλύτερη συνέπεια ως προς τους κανόνες της ομάδας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού 

αποτελεί η παρακάτω στιχομυθία, ανάμεσα σε ένα παλιό και ένα νέο μέλος: -«Σήμερα ήρθα γιατί 

δεν ήθελα να σας κρεμάσω, ενώ εσείς με καλοδεχτήκατε την προηγούμενη φορά και με δεχτήκατε 

στην ομάδα σας» -«Καλά έκανες και ήρθες. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Κι εγώ στην αρχή το είχα 

αυτό, αλλά με βοήθησε που ερχόμουν». 

Ο κυριότερος παράγοντας που φάνηκε να επιδρά αρνητικά στη λειτουργικότητα και τη 

δέσμευση της ομάδας ήταν οι συνεχείς αποχωρήσεις μελών από αυτή. Όταν ένα μέλος 

αποχωρούσε από την ομάδα, τα μέλη δήλωναν έντονα ενοχλημένα και βίωναν ένα έντονο 
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αίσθημα ματαίωσης που κατέληγε σε δυσλειτουργική επικοινωνία και εντάσεις. Συχνά 

δημιουργούταν η αίσθηση ότι αυτό που ενοχλεί την ομάδα περισσότερο είναι η αποχώρηση των 

νέων μελών και όχι η εισαγωγή τους, καθώς υπήρχε μία έντονη αντίδραση κάθε φορά που 

κάποιος αποφάσιζε να αποχωρήσει, ενώ όταν κάποιος ήθελε να ενταχθεί στην ομάδα, υπήρχε 

μεγαλύτερη δεκτικότητα. Ίσως η πιθανότερη αποχώρηση των νέων μελών συγκριτικά με τα 

σταθερά μέλη, οδήγησε την ομάδα να θέλει να κλείσει τόσο έντονα τις πόρτες της σε καινούρια 

άτομα.  

Παρατηρήθηκε ότι η ομάδα ματαιωνόταν έντονα κυρίως όταν ένα μέλος επιθυμούσε από 

μόνο του να αποχωρήσει. Η αποχώρηση δύο εκ των σταθερών μελών, λόγω οικογενειακών 

προβλημάτων και λόγω αποβολής για επιθετική συμπεριφορά, φάνηκε να δημιουργεί αισθήματα 

λύπης στα μέλη, αλλά όχι αισθήματα ματαίωσης και απόρριψης. Η σημαντική επίπτωση μίας 

πιθανής «οικειοθελούς» αποχώρησης φάνηκε όταν ένα από τα μέλη δήλωσε την επιθυμία του 

να αποχωρήσει από την ομάδα εξαιτίας των συχνών εντάσεων: «Εγώ θέλω να δηλώσω ότι 

αποχωρώ από την ομάδα. Με έχουν κουράσει οι καβγάδες». Σε εκείνο το σημείο, η ομάδα άφησε 

τις διαφορές της στην άκρη και τα μέλη ενωμένα ως ένα σώμα προσπάθησαν να πείσουν αυτό 

το μέλος, που ήταν τόσο σημαντικό για την ομάδα, να μείνει, δεσμευόμενα να προσπαθήσουν 

να μην ξαναδημιουργηθούν εντάσεις, κάτι που τήρησαν σχεδόν μέχρι την ολοκλήρωση των 

συναντήσεων. Αυτή η πιθανολογούμενη αποχώρηση φάνηκε πως συνέβαλε θετικά στη 

δέσμευση και στη συνοχή της ομάδας, δημιουργώντας έναν κοινό σκοπό, τη δημιουργία 

συνθηκών που θα μπορούσαν να διατηρήσουν την επιθυμία των μελών για συμμετοχή σε αυτή. 

4.2.δ Ασάφεια στον προσδιορισμό ταυτότητας της ομάδας.  Οι παραπάνω 

παράμετροι, όπως οι συνεχείς και σε μεγάλη έκταση εντάσεις, η δυσκολία οριοθέτησης της 

συμπεριφοράς των μελών μέσα στην ομάδα, η ασυνέπειά τους ως προς τους κανόνες και τις 

διαδικασίες, η συνεχής εισαγωγή νέων μελών, οι αποχωρήσεις κάποιων συμμετεχόντων και η 

ελλιπής δέσμευση των μελών στην ομάδα, αποδείχτηκαν ζημιογόνες για τη θεραπευτική 

διάσταση της ομάδας. Με τη σειρά του αυτό δημιούργησε ζητήματα στον προσδιορισμό του 

σκοπού της ομάδας και αμφιβολία αναφορικά με την ικανοποίηση των προσδοκιών των μελών 

της. Σταδιακά η ομάδα, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωσή της, οδηγήθηκε σε μία μεγάλη κρίση 

ταυτότητας σχετικά με τη στάση των μελών στη διαδικασία και τους στόχους που επιζητούν να 

πετύχουν μέσα από τη συμμετοχή τους.  

Υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στην κρίση ταυτότητας της ομάδας, όπως 

ο αρχικός ορισμός της. Ο τίτλος της ομάδας περιλάμβανε τόσο τη φράση «δραματοθεραπευτικές 
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διαδρομές» όσο και τη φράση «θεατρική έκφραση». Αν και είχε ειπωθεί από την αρχή πως η 

ομάδα δεν θα αποτελούσε μία αμιγώς θεραπευτική διαδικασία, αλλά ούτε θα προσομοίαζε σε 

ένα θεατρικό εργαστήρι, προσέλκυσε άτομα με διαφορετικού τύπου κίνητρα και προσδοκίες για 

τη συμμετοχή τους. Τα περισσότερα μέλη δήλωναν συχνά την επιθυμία τους να δουλέψουν 

ζητήματα και δυσκολίες τους μέσα στην ομάδα και κατά πλειοψηφία οι επιλεγόμενες ασκήσεις, 

δουλεύονταν από τη συντονίστρια μέσα από μία δραματοθεραπευτική σκοπιά. Στην 

θεραπευτική προσέγγιση της συγκεκριμένης ομάδας παρατηρήθηκε να συμβάλει και η ιδιότητα 

της «ψυχολόγου» που έφερε η ερευνήτρια, καθώς συχνά τα μέλη επικαλούνταν την ιδιότητα 

αυτή με σκοπό να βρουν λύσεις σε ζητήματά τους: «Μας ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σου που είσαι 

και ψυχολόγος. Να μιλάς περισσότερο στην ομάδα γιατί μένα με βοηθάει πολύ όταν σ’ ακούω να 

μιλάς». 

Από την άλλη πλευρά, υπήρχε και μία μειοψηφία μελών που επέλεξαν τη συγκεκριμένη 

ομάδα με σκοπό να πειραματιστούν με τη θεατρική έκφραση. Κάποιες φορές, τα διαφορετικά 

κίνητρα συμμετοχής στην ομάδα μπέρδευαν τα μέλη και υπήρξαν αφορμή για συγκρούσεις: -

«Εδώ δεν ερχόμαστε για να βγάζουμε τα νεύρα μας απ’ έξω. Πρέπει να αφήνουμε τα προβλήματά 

μας έξω από την πόρτα» -«Εγώ έρχομαι εδώ μαζί με τα προβλήματά μου για να τα δουλέψω. 

Ακριβώς για αυτόν το λόγο!». Ως απάντηση σε αυτό, σε μία προσπάθεια της συντονίστριας να 

ελαφρύνει το κλίμα και να επαναφέρει τις ισορροπίες, επιλέχθηκε να υιοθετεί κάποιες φορές μία 

πιο θεατρική προσέγγιση. Εξ’ ου και μοιράστηκε στα μέλη το θεατρικό κείμενο «Θέλω μία 

χώρα» του Ανδρέα Φλουράκη, που δουλευόταν στις τελευταίες συναντήσεις πριν το κλείσιμο, 

με σκοπό την δημιουργία ενός θεατρικού δρώμενου προς παρουσίαση. 

Συνοψίζοντας, η ομάδα δυσκολευόταν καθ’ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων της να 

προσδιορίσει την ταυτότητα και τον σκοπό της ύπαρξής της, πράγμα που έφερνε εμπόδια τόσο 

στην επικοινωνία των μελών, όσο και στην λειτουργικότητά της. Ενδεχομένως, μία πιο 

ξεκάθαρη στοχοθέτηση της ύπαρξής από την αρχή της δημιουργίας και της οργάνωσής της 

σχετικά με τους θεραπευτικούς ή καλλιτεχνικούς της σκοπούς να προωθούσε τη διερεύνηση και 

οικοδόμηση μίας ενιαίας ταυτότητας από όλα τα μέλη. Βέβαια μία πιο ξεκάθαρα θεραπευτική 

προσέγγιση της ομάδας μπορεί να ερχόταν σε κόντρα με τις πρακτικές της Μονάδας που την 

στέγαζε. Ίσως, όμως, η ανάπτυξη μίας αμιγώς θεραπευτικής ταυτότητας να ενίσχυε τη δέσμευση 

και τη συνέπεια των μελών προς τους κανόνες και τις διαδικασίες της. Πάντως, ο μη ξεκάθαρος 

σκοπός της ομάδας παρατηρήθηκε να μπερδεύει με τη σειρά του τα μέλη σχετικά με την 

συμμετοχή τους σε αυτή. 
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4.3 Βοηθητικοί παράγοντες προς τη λειτουργικότητα της ομάδας   

Στις συναντήσεις της ομάδας παρατηρήθηκαν κάποιοι παράμετροι ενισχυτικοί προς την 

επικοινωνία των μελών, την κινητοποίηση για τη συμμετοχή τους, την εξέλιξή τους μέσα στην 

ομάδα, την ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας, τη λειτουργικότητα των ασκήσεων και τη ροή της 

ομάδας. Το υλικό αυτό προέκυψε είτε μέσα από την παρατήρηση της αλληλεπίδρασης των 

μελών είτε από τα ίδια τους τα λόγια μέσα στις συνεδρίες. Οι παράγοντες αυτοί ήταν ο 

λειτουργικός συντονισμός της ομάδας, η ενεργή συμμετοχή των συντονιστών στις ασκήσεις, η 

ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, η θεατρική έκθεση και η εκφραστική άνεση, το χιούμορ και 

τα μη κατευθυντικά εργαλεία.  

4.3.α Λειτουργικός συντονισμός της ομάδας.  Ο συντονισμός της ομάδας φάνηκε 

εξαρχής να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρέαζαν τη 

λειτουργικότητά της, την κινητοποίηση για συμμετοχή σε αυτή, την αλληλεπίδραση των μελών 

και τη διαχείριση των εντάσεων, δημιουργώντας αισθήματα ασφάλειας και πλήρους αποδοχής. 

Συντονίστρια της ομάδας ήταν η κ. Δήμητρα Τσέλικα, εκπαιδευμένη και καταρτισμένη 

δραματοθεραπεύτρια, με μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό ομάδων. Η σημασία του 

συγκεκριμένου ανθρώπου για το συντονισμό και τη συμμετοχή των μελών στην ομάδα φαινόταν 

συχνά μέσα από σχόλια των θεραπευόμενων στις συζητήσεις της ολομέλειας: «Σε συμπαθώ πολύ 

και χαίρομαι που μας συντονίζετε εσύ και η Δήμητρα σε αυτή την ομάδα. Ο ΟΚΑΝΑ έχει 

πραγματικά ανάγκη από άτομα σαν εσάς που δεν μας αντιμετωπίζετε σαν τελειωμένους». 

Το ΕΚΚΕΕ αποτελεί μία υπηρεσία, όπου η πλειοψηφία του προσωπικού αντιμετωπίζει 

με πλήρη αποδοχή, ειλικρίνεια και χωρίς στερεότυπα τα μέλη του προγράμματος, όχι μόνο μέσα 

στις ομάδες, αλλά και από το διάδρομο μέχρι τη γραμματεία, δημιουργώντας ένα κλίμα 

ασφάλειας και άνεσης ανάμεσα στο προσωπικό και τα μέλη σε όλο το χώρο της Μονάδας. Αυτό 

το στοιχείο αποτελεί κομβικό σημείο για μία Μονάδα που λειτουργεί στα πλαίσια ενός 

προγράμματος απεξάρτησης, δεδομένου ότι ο πληθυσμός που εξυπηρετεί προέρχεται από μία 

κοινωνική μειονότητα που έχει βιώσει σε μεγάλο βαθμό κοινωνική περιθωριοποίηση και 

στιγματισμό (Lloyd, 2013). Στις πρώτες συναντήσεις, υπήρχαν μέλη που δήλωναν 

προβληματισμένα σχετικά με τον αν θα αντιμετωπίζονταν διαφορετικά σε περίπτωση που  

αποτελούσαν μία ομάδα ατόμων που δεν θα ήταν «χρήστες ουσιών».   

Η ειλικρινής και άνετη στάση της συντονίστριας και ο μη κατευθυντικός τρόπος 

προσέγγισης των μελών, μέσα από ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, παρατηρήθηκε να δημιουργούν 

ένα κλίμα ασφάλειας στην ομάδα, διευκολύνοντας την ανάπτυξη της θεραπευτικής σχέσης 
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ανάμεσά τους. Στη δεύτερη συνάντηση της ομάδας ένα μέλος ανέφερε ότι: «Μ’ αρέσει που 

μιλάμε στον ενικό. Ο πληθυντικός που χρησιμοποιούν συνήθως οι θεραπευτές δεν έχει ουσία και 

μας κρατάει σε απόσταση. Αν δεν ένιωθα άνετα δεν θα μιλούσα». Η ελευθερία που αισθάνονται 

τα άτομα να εκφράσουν την άποψη τους με ειλικρίνεια κατακτήθηκε σταδιακά, ενώ γινόταν 

εμφανής από τον τρόπο που αλληλεπιδρούσαν και τοποθετούνταν πάνω σε ζητήματα της 

ομάδας. Η συντονίστρια έδειχνε μονίμως πλήρη αποδοχή σε όσα δοκίμαζαν και σκεφτόταν τα 

μέλη, δίνοντας χώρο και χρόνο να εκφραστούν όλες οι σκέψεις των μελών γύρω από ένα θέμα.  

Σημαντικές δεξιότητες του συντονιστή για την ανάπτυξη της αισθημάτων ασφάλειας και 

ελεύθερης έκφρασης αποτέλεσαν η πλήρης και ειλικρινής αποδοχή, η ειλικρινής και ξεκάθαρη 

στάση της συντονίστριας απέναντι στις δυσκολίες που ανέκυπταν, καθώς και η κατανόηση και 

ο σεβασμός που υπήρχε εξαρχής απέναντι στα μέλη και στις ανάγκες τους. Η συντονίστρια 

φρόντιζε να εμψυχώνει τα μέλη να εκφραστούν και να πειραματιστούν ελεύθερα, τονίζοντας 

κάθε φορά τη σημασία όσων είχαν λάβει χώρα μέσα στην ομάδα, όπως ότι κατάφεραν να 

σταθούν πάνω στο σανίδι και να παρουσιάσουν έναν αυτοσχεδιασμό ή να συνεργαστούν μεταξύ 

τους και να δημιουργήσουν κάτι από κοινού. Επιπλέον, συχνά επικροτούσε τα μέλη όταν 

προσπαθούσαν να συνδημιουργήσουν τους όρους που θα οδηγούσαν στην καλύτερη δυνατή 

λειτουργία της ομάδας. Η συντονίστρια είχε δηλώσει σε μία συζήτηση εκτός ομάδας ότι σκόπιμα 

κρατάει αυτή την στάση ώστε να αναλάβουν δράση τα μέλη και να δεθούν ως ομάδα, έχοντας 

πάντα το νου της όλο αυτό να μην ξεπεράσει τα όρια. 

4.3.β Ενεργή συμμετοχή των συντονιστών στις ασκήσεις.  Βοηθητικός παράγοντας 

στην ανάπτυξη άνεσης, ελευθερίας και ασφάλειας παρατηρήθηκε να αποτελεί η συμμετοχή των 

συντονιστών στις ομαδικές αυτοσχεδιαστικές ασκήσεις, ειδικά κατά την περίοδο των πρώτων 

συναντήσεων. Κατά την αρχή δημιουργίας της ομάδας τα περισσότερα μέλη δήλωναν πως 

αισθάνονται άβολα να κινηθούν, ενώ ένα μέλος είχε διερωτηθεί αν επρόκειτο να αξιολογηθούν 

για την επίδοσή τους. Η συμμετοχή των συντονιστών, που  συχνά περιλάμβανε υπερβολικές 

κινήσεις και αυτοσχεδιασμούς, ώστε να αποτελέσουν ένα ζωντανό παράδειγμα που θα ωθούσε 

τα μέλη μην ντρέπονται να εκτεθούν, φάνηκε να βοηθάει αρκετά τα μέλη να λυθούν πάνω στη 

σκηνή και να εκφραστούν ελεύθερα. Σταδιακά η συμμετοχή των συντονιστών στις ασκήσεις 

μειώθηκε, ενώ τα μέλη συχνά ανέφεραν πόσο σημαντικό τους ήταν αυτό: «Αισθάνομαι πιο άνετα 

που σας βλέπω να κάνετε μαζί μας τις ασκήσεις», «Ζωγραφίστε κι εσείς (οι συντονίστριες). Εμένα 

πάντως με βοηθάει πολύ να βλέπω ότι συμμετέχετε κι εσείς σε αυτά που κάνουμε». 
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4.3.γ Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.  Ίσως η σημαντικότερη δεξιότητα της κ. 

Τσέλικα, ως συντονίστρια, ήταν η ευελιξία που έδειχνε σχετικά με το προγραμματισμένο πλάνο 

δραστηριοτήτων της ομάδας, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των μελών που ανέκυπταν σε 

κάποιες συνεδρίες. Υπήρχαν στιγμές που η συντονίστρια άλλαζε κυριολεκτικά όλο το πλάνο 

των ασκήσεων, εντάσσοντας δημιουργικές δραστηριότητες που ανταποκρίνονταν περισσότερο 

σε θέματα που έφερναν τα μέλη μέσα από τα απρόσμενα γεγονότα της καθημερινότητάς τους. 

Σε μία αντίστοιχη συνεδρία ένα μέλος είχε σχολιάσει: «Μου άρεσε πολύ που ακολουθείς αυτά 

που φέρνουμε στην ομάδα εμείς ως σημαντικά».  

Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των ασκήσεων αποτέλεσε πολλές φορές και έναν 

αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των κρίσεων και των διενέξεων της ομάδας, καθώς 

δινόταν η ευκαιρία στα μέλη να μετατρέψουν την ένταση και την ψυχική φόρτιση που βίωναν 

σε κάτι δημιουργικό που σχετιζόταν με αυτό που τους απασχολούσε. Τέλος, σε περιπτώσεις που 

κάποιο μέλος δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στις οδηγίες μιας άσκησης σε μία δεδομένη 

χρονική στιγμή, η συντονίστρια, κρατώντας μία ευέλικτη στάση, του έδινε την ευκαιρία να 

συμμετάσχει στην άσκηση με εναλλακτικούς τρόπους, συζητώντας αργότερα στην ολομέλεια 

τη δυσκολία που βίωσε. Η ευελιξία, λοιπόν, παρατηρήθηκε να αποτελεί μία από τις βασικότερες 

παραμέτρους για την λειτουργικότητα και την εξέλιξη της ομάδας σε πολλαπλά επίπεδα.  

4.3.δ Θεατρική έκθεση και εκφραστική άνεση.  Βασικό συστατικό μίας 

δραματοθεραπευτικής ομάδας είναι η έκθεση σε δραματουργικό επίπεδο. Η εξοικείωση με την 

έκθεση, με σκοπό την πλήρη και ελεύθερη εμπλοκή των μελών στις δραστηριότητες μίας ομάδας 

δραματοθεραπείας, χωρίς δεύτερες σκέψεις σχετικά με την ορθότητα και την ποιότητα της 

καλλιτεχνικής τους ερμηνείας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εμβάθυνση σε ζητήματα 

και δυσκολίες που τα μέλη επιθυμούν να δουλέψουν θεραπευτικά στην ομάδα.  

Η προηγούμενη θεατρική εμπειρία φάνηκε να αποτελεί βοηθητικό παράγοντα για τη 

συμμετοχή των μελών στην ομάδα της δραματοθεραπείας. Υπήρχαν μέλη που στο παρελθόν 

είχαν εμπλακεί με ομάδες θεατρικής έκφρασης και ένιωθαν μεγαλύτερη άνεση να υποδυθούν 

κάποιον ρόλο ή να συμμετάσχουν σε αυτοσχεδιασμούς, πράγμα που τους βοηθούσε να 

εμπλέκονται σε μεγαλύτερο βαθμό και με προθυμία στις θεραπευτικές διαδικασίες από την 

πρώτη στιγμή.  

Από την άλλη πλευρά, τα περισσότερα μέλη παρατηρήθηκε να χρειάζονται περισσότερο 

χρόνο για να δοκιμάσουν να εμπλακούν σε διάφορες δραστηριότητες που περιλάμβαναν έντονα 

το στοιχείο της έκθεσης, αναστοχαζόμενοι τη συμπεριφορά τους μέσα στην ομάδα. Τα μέλη 
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δήλωναν πως ένιωθαν αμηχανία ειδικά στις πρώτες συναντήσεις της ομάδας σχετικά με το θέμα 

της έκθεσης μπροστά σε τρίτους: «Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ήθελα να σηκωθώ να φύγω αλλά 

έμπαινα αναγκαστικά γιατί έπρεπε να το κάνω». Παράλληλα, όμως η εξοικείωση με την έκθεση 

και η διαχείριση του αισθήματος της ντροπής αποτέλεσε κινητήριο παράγοντα για τη συμμετοχή 

των μελών στην ομάδα: «Μία ακόμη μεγάλη μου δυσκολία είναι η έκθεση. Πιστεύω πως η 

δραματοθεραπεία θα με βοηθήσει να εκτεθώ και να μην ντρέπομαι τόσο», «Με βοήθησε που είπες 

(η συντονίστρια) να πάρω το χρόνο μου όταν ήμουν πάνω στη σκηνή. Με έκανε να αισθανθώ 

άνετα, να χαλαρώσω και να εκφραστώ ελεύθερα. Και γενικά εμείς δυσκολευόμαστε να 

εκφραστούμε ελεύθερα». 

Η εξοικείωση με τη διαδικασία της έκθεσης, δηλαδή η ελεύθερη έκφραση και η άνεση 

πάνω στη σκηνή ενώπιων των υπόλοιπων μελών της ομάδας, ήταν μία ιδιότητα που 

κατακτήθηκε σταδιακά. Φάνηκε να βοηθάει στη λειτουργικότητα και την εξέλιξη της ομάδας, 

δημιουργώντας ένα πλαίσιο ασφάλειας που μπορούσε να αγκαλιάσει οποιαδήποτε δημιουργική 

έκφραση και σκέψη. Η κινητοποιητική στάση της συντονίστριας, η ενεργή συμμετοχή της στις 

ασκήσεις και η επιλογή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που προσομοίαζαν σε αυτοσχεδιαστικό 

θεατρικό παιχνίδι, φάνηκε να παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό: «Στην αρχή που σηκωθήκαμε 

ένιωθα πολύ άβολα να κινηθώ, αλλά μετά από λίγο άρχισα να γελάω με τον εαυτό μου και με τους 

άλλους και ένιωσα πιο άνετα. Ήταν σαν να παίζαμε». Από την παρατήρηση, φάνηκε ότι το 

θεατρικό παιχνίδι και ο αυτοσχεδιασμός, ειδικά στις πρώτες συναντήσεις μίας 

δραματοθεραπευτικής ομάδας χωρίς αντίστοιχη προηγούμενη θεατρική εμπειρία, μπορεί να 

αποτελέσει ένα βασικό παράγοντα για την επίτευξη των θεραπευτικών της στόχων. 

4.3.ε Χιούμορ.  Το θεατρικό παιχνίδι, οι χιουμοριστικές ατάκες και το γέλιο που αυτά 

τα δύο προκαλούσαν συνδυαστικά, παρατηρήθηκε να αποτελούν βασικούς παράγοντες της 

επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης των μελών και των συντονιστών. Το χιούμορ έκανε την 

εμφάνισή του από την πρώτη συνάντηση της ομάδας, καθώς η συντονίστρια επέλεξε να 

κρατήσει μία χαλαρή και χιουμοριστική στάση στις δραστηριότητες γνωριμίας των μελών. Από 

τα αρχικά στάδια της ομάδας φάνηκε ότι το χιούμορ μπορεί να λειτουργήσει ως βασικό εργαλείο 

για να «σπάσει ο πάγος», επηρεάζοντας θετικά την ανάπτυξη αισθημάτων ασφάλειας και 

οικειότητας στην ομάδα.  

Το χιούμορ και το γέλιο κυριαρχούσε συχνά στην ομάδα, φτιάχνοντας ένα οικείο και 

ασφαλές πλαίσιο που αγκάλιαζε τυχόν άβολες στιγμές των μελών κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων της δραματοθεραπείας. Το διάχυτο γέλιο που απλωνόταν συχνά στις ασκήσεις 
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της ομάδας, παρατηρήθηκε να δημιουργεί ένα κλίμα διασκέδασης και άνεσης,  πολύ σημαντικό 

ειδικά κατά τα πρώτα στάδια της ομάδας. Τα μέλη συχνά επικροτούσαν την χιουμοριστική και 

άνετη διάθεση κάποιων ασκήσεων: «Μ’ αρέσει που παίζουμε και γελάμε κάποιες φορές. 

Χαλαρώνω και νιώθω πιο άνετα στις υπόλοιπες ασκήσεις». Η λειτουργικότητά του έγινε εμφανής 

από τη συμβολή του στην επικοινωνία, την αποφόρτιση έντονα συναισθηματικών καταστάσεων 

και τη διαχείριση στιγμών αμηχανίας που προκαλούσε η θεατρική έκθεση των μελών:  «Στην 

αρχή που σηκωθήκαμε ένιωθα πολύ άβολα να κινηθώ, αλλά μετά από λίγο άρχισα να γελάω με 

τον εαυτό μου και με τους άλλους και ένιωσα πιο άνετα. Ήταν σαν να παίζαμε».  

4.3.στ Μη κατευθυντικά εργαλεία.  Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ομάδας, τα μέλη 

ενεπλάκησαν σε διαφόρων ειδών ασκήσεις και δραστηριότητες. Άλλες από αυτές ήταν πιο 

συγκεκριμένες και κατευθυντικές, με σαφείς οδηγίες, ενώ άλλες ήταν περισσότερο 

αυτοσχεδιαστικές και αφηρημένες, αφήνοντας την ελευθερία στα ίδια τα μέλη να προσδιορίσουν 

τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ρόλου που ενσαρκώνουν, καθώς και να ορίσουν κατά 

τη δική τους προσωπική κρίση τις συνθήκες και το πεδίο δράσης των ρόλων αυτών.  

Οι πιο συγκεκριμένες ασκήσεις παρατηρήθηκε να βοηθούν τα άτομα να εμπλακούν πιο 

εύκολα και γρήγορα στη διαδικασία, ακολουθώντας τις οδηγίες που τους δίνονταν. Συχνά, όμως, 

αυτό φάνηκε να περιορίζει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μελών. Για παράδειγμα, 

όταν δόθηκαν στα μέλη, που είχαν χωριστεί σε ζευγάρια, φωτογραφίες από παραστάσεις 

γνωστών θεατρικών κειμένων με σκοπό να αναπαραστήσουν τη σκηνή ξεκινώντας από τη θέση 

των ηθοποιών στην εικόνα, δίνοντας ελεύθερα ένα δικό τους τέλος, ένα μέλος επέλεξε σκόπιμα 

τη φωτογραφία από την παράσταση «Περιμένοντας τον Γκοντό» του Σ. Μπέκετ, καθώς 

αποτελούσε ένα από τα αγαπημένα του θεατρικά κείμενα. Το μέλος αυτό επέλεξε να δώσει με 

το ζευγάρι του ως τέλος την αυτοκτονία με τον ίδιο μάλιστα τρόπο που επιθυμούσαν να 

αυτοκτονήσουν οι πραγματικοί χαρακτήρες του έργου, δηλαδή να κρεμαστούν από το δέντρο. 

Η γνώση της πλοκής του έργου φάνηκε να επηρεάζει την εκφραστική ελευθερία και τη 

δημιουργικότητα του συγκεκριμένου ζευγαριού, καθώς η εικόνα που τους δόθηκε δεν περιείχε 

κανένα στοιχείο που να προοικονομεί την εξέλιξη της αυτοκτονίας, επιδρώντας στη θεραπευτική 

διάσταση της άσκησης. 

Στον αντίποδα, η ομάδα κάποια στιγμή επέλεξε να δουλέψει σε βάθος αρκετών 

συναντήσεων ένα αρκετά αφηρημένο και ελεύθερο κείμενο, το «Θέλω μία χώρα» του Ανδρέα 

Φλουράκη. Πρόκειται για ένα κείμενο όπου δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι, αλλά μέσα από 

την ελεύθερη έκφραση ιδεών των χαρακτήρων που πραγματεύονται το πώς οραματίζονται μία 
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ιδανική χώρα, δημιουργείται μία πολυφωνία ιδεών γύρω από αυτό το ζήτημα. Κάποιες φορές, η 

ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου θεατρικού κειμένου σχετικά με τον τόσο αφηρημένο 

χαρακτήρα του και την απουσία κατευθυντήριων γραμμών από τον συγγραφέα, φάνηκε να 

δημιουργεί μία μικρή σύγχυση και ανασφάλεια στα μέλη για τον τρόπο που πρέπει να 

δουλέψουν με αυτό. Ο ελεύθερος, όμως, χαρακτήρας του κειμένου έδωσε την ευκαιρία στα μέλη 

να ταξιδέψουν μέσω της φαντασίας τους σε βαθύτερες σκέψεις τους και να ταυτιστούν με τους 

χαρακτήρες που δημιούργησαν, κάτι που θα αναλυθεί εκτενώς σε επόμενη ενότητα:  «Μου άρεσε 

πολύ αυτή η άσκηση, με ταξίδεψε!».  

Ολοκληρώνοντας, παρατηρήθηκε πως οι μη κατευθυντικές ασκήσεις ενίσχυαν τη 

θεραπευτική διάσταση της δραματοθεραπείας. Μέσω αυτών δόθηκε χώρος για να ειπωθούν 

πράγματα που θα ήταν δύσκολο να εκφραστούν από τα μέλη, αν είχαν ρωτηθεί ευθέως ή αν τους 

είχε ζητηθεί να ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες. Οι ελεύθερες και πιο αφηρημένες 

ασκήσεις φάνηκε αρκετές φορές να δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να 

ακουστούν φωνές καλά κρυμμένες, δίνοντας ταυτόχρονα μία διαλεκτική διάσταση ανάμεσα στο 

άτομο και στον χαρακτήρα που είχε επιλέξει ελεύθερα να ενσαρκώσει. 

 

4.4 Θεραπευτικές εφαρμογές δραματοθεραπείας  

Η δραματοθεραπεία, όπως έχει αναφερθεί, αποτελεί μία θεραπευτική διαδικασία με 

ποικίλες εφαρμογές. Μέσα από τη συμμετοχή τους στην ομάδα, τα μέλη φάνηκε να δουλεύουν 

ζητήματα που τους απασχολούν, να πειραματίζονται με εναλλακτικές οπτικές και να 

προσπαθούν να αλλάξουν κάποιες φορές τη στάση και τις αντιδράσεις τους: «Θέλω να 

πηγαίνουμε βαθύτερα, η ομάδα με βοηθάει πολύ να γίνομαι καλύτερος». Όπως ανέφερε η 

συντονίστρια μετά από μία ομάδα: «Γενικά έχει φανεί, πως η πλειοψηφία των μελών που 

δεσμεύονται και παρακολουθούν τις ομάδες, όπως τη δραματοθεραπεία, τείνουν να προχωρούν 

προς την επανένταξη και να έχουν θετική πορεία. Κάποιοι έχουν προχωρήσει στην επανένταξη και 

μετά από βαριά χρήση. Φυσικά και αυτή δεν είναι η πορεία όλων των μελών. Και επιπλέον, δεν 

μπορούμε να πούμε ότι οι ομάδες είναι αυτές που τους βοήθησαν. Ενδεχομένως αυτά τα άτομα να 

είναι περισσότερο έτοιμα να δεσμευτούν ή να προχωρήσουν στην επανένταξη». 

Η συγκεκριμένη ομάδα παρατηρήθηκε να αποκτά σταδιακά πολύ μεγάλη σημασία για 

τα μέλη της, παρά τις εντάσεις και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε: «Για εμένα η ομάδα είναι 

πολύ σημαντική. Είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι ότι ανήκω κάπου στον ΟΚΑΝΑ και θέλω 

να μιλήσω για εμένα. Στη μονάδα πάω μόνο για το φάρμακο, δεν πολυμιλάω στον θεραπευτή μου. 
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Εδώ είναι αλλιώς», «Αισθάνομαι πολύ τυχερός που επιτέλους βρήκα ένα μέρος που εμπιστεύομαι 

και μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ουσιαστικά για εμένα αυτή η ομάδα 

είναι η θεραπεία μου, εδώ την κάνω, όχι στη μονάδα μου». Ποια χαρακτηριστικά αυτής της 

ομάδας φάνηκε να ενισχύουν τη θεραπευτική της διάσταση στο πρόγραμμα απεξάρτησης; Ποια 

πλεονεκτήματα της δραματοθεραπευτικής διαδικασίας, έναντι των παραδοσιακών μορφών 

θεραπείας, αναδύθηκαν μέσα από την παρατήρηση; 

4.4.α Αλληλεπίδραση εντός της ομάδας.  Το θέατρο από μόνο του, ως μορφή 

έκφρασης, προϋποθέτει τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες της θεατρικής ομάδας. Είναι ένα πεδίο στο οποίο, μέσω των θεατρικών 

ασκήσεων, των έντονων συναισθηματικών εκρήξεων,  της σωματικής και ψυχικής επαφής και 

του «ξεγυμνώματος» των ερμηνειών, αναπτύσσεται μεγάλη τριβή ανάμεσα στα μέλη που 

δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε διαμάχες και εντάσεις. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να 

παρομοιαστεί με μία μικροκοινωνία όπου τα μέλη της καλούνται να γνωριστούν, να εκτεθούν, 

να αλληλεπιδράσουν και να βρουν τρόπους να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν και να δεθούν 

ως ομάδα μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πράγμα που συχνά οδηγεί σε προστριβές. 

Πόσο μάλλον όταν αυτή η ομάδα αποκτά και μία επιπλέον ιδιότητα, αποσκοπώντας στην 

ψυχοθεραπεία.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι διαμάχες που αναπτύσσονται σε μία ομάδα δραματοθεραπείας, 

αν χρησιμοποιηθούν σωστά μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική 

διαδικασία, φέρνοντας στην επιφάνεια μη λειτουργικές συμπεριφορές και προσωπικές 

δυσκολίες του κάθε μέλους (Johnson, 1982). Η συγκεκριμένη ομάδα αποτέλεσε κατά καιρούς 

χώρο εκτόνωσης για τα μέλη της, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εντάσεων και προστριβών. Αυτό 

φάνηκε να έχει επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της ομάδας, αλλά ταυτόχρονα έδωσε την 

ευκαιρία στα μέλη της να έρθουν σε επαφή με τις δύσκολες και λιγότερο λειτουργικές πλευρές 

τους, να τις αναγνωρίσουν, να μιλήσουν για αυτές και κάποιες φορές να τις εκφράσουν με έναν 

πιο δημιουργικό τρόπο.  

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι ο σκοπός αυτής της ομάδας και το γεγονός ότι 

αποτελούσε μία θεραπευτική διαδικασία, επηρέασαν τον τρόπο που τα μέλη λειτουργούσαν 

μέσα στην ομάδα και διαχειρίζονταν όσα είχαν συμβεί μέσα σε αυτή. Συχνά το θεατρικό κείμενο 

και ο τρόπος συνεργασίας των μελών κατά τη διαδικασία της δραματοποίησης αποτελούσε πεδίο 

αναστοχασμού. Ακόμα και σε στιγμές που η ομάδα προσομοίαζε περισσότερο σε θεατρική 

πρόβα παρά σε θεραπευτική διαδικασία, τα μέλη προσπαθούσαν να παρατηρήσουν τη 
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συμπεριφορά τους, να εξηγήσουν τι τους ενόχλησε, να εντοπίσουν τις λιγότερο λειτουργικές 

αντιδράσεις τους και να μιλήσουν για τον τρόπο που συνεργάζονται με τους υπόλοιπους. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτό δεν συνέβαινε μόνο μέσα από τις τεχνικές των ασκήσεων, 

αλλά και μέσα από τη συνεργασία των μελών και την αλληλεπίδρασή τους, που προέκυπτε από 

τη συμμετοχή τους σε αυτές. Η ομάδα αυτή φάνηκε να αποτελεί έναν χώρο όπου μπορούν να 

δουλευτούν άμεσα τέτοιου είδους προσωπικά ζητήματα του καθενός, δίνοντας την ευκαιρία του 

πειραματισμού με αυτά σε ένα ασφαλές περιβάλλον: «Μου αρέσει αυτό που κάνω, γιατί εκτός 

από το ότι το διασκεδάζω και εκφράζομαι, ανακαλύπτω και πράγματα για εμένα μέσα από τις 

ασκήσεις. Να, για παράδειγμα, τώρα που έπρεπε να συνεργαστούμε, υποχώρησα στο θέμα που 

επιλέξαμε γιατί εγώ ήθελα να κάνουμε κάτι άλλο. Και δεν συνηθίζω να υποχωρώ εύκολα στη ζωή 

μου». 

4.4.β Χρήση του συμβολισμού.  Ο συμβολισμός αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι 

της δραματοθεραπείας, καθώς οι περισσότερες τεχνικές της λαμβάνουν χώρα σε ένα συμβολικό 

κόσμο, σε μία δραματική πραγματικότητα (Pendzik, 2006). Η συμβολική αναπαράσταση 

(Landy, 1992) θα μπορούσε να θεωρηθεί ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην δραματική 

πραγματικότητα και στον αληθινό κόσμο, καθώς ένα αντικείμενο που στην πραγματική ζωή 

κάποιου δεν σηματοδοτεί κάτι συγκεκριμένο, στη δραματική πρακτικότητα μπορεί να 

μετατραπεί συμβολικά σε κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ωθώντας τον σε μία πραγματική 

βιωματική εμπειρία.  

Ο συμβολισμός παρατηρήθηκε να επιλέγεται συχνά από τη συντονίστρια και να βοηθάει 

τα άτομα να νοηματοδοτήσουν με έναν εναλλακτικό τρόπο τον κόσμο γύρω τους. Ένας 

συμβολισμός που χρησιμοποιούνταν συχνά ήταν ο παραλληλισμός του θεατρικού κειμένου και 

της θεατρικής δράσης με τον πραγματικό κόσμο: «Όπως λέγαμε στις πρόβες ότι είναι σημαντικό 

σε ένα θεατρικό κείμενο να παίρνουμε χρόνο, αλλά και να δίνουμε χρόνο για να ακούσουμε και 

να κατανοήσουμε καλά τις ατάκες του προηγούμενου και του επόμενου, έτσι και στην καθημερινή 

μας επικοινωνία είναι σημαντικό να δίνουμε χρόνο και να ακούμε τον άλλον πριν μιλήσουμε».  

Το κείμενο συχνά χρησιμοποιούνταν ως εργαλείο που μπορούσε να διευκολύνει την 

επικοινωνία και την αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας. Ένας θεατρικός διάλογος, για να 

προσομοιάζει σε μία πραγματική συνθήκη, χρειάζεται ο κάθε ομιλητής να ακούει προσεκτικά 

τον συνομιλητή του, ώστε να μπορεί να αλληλεπιδρά λειτουργικά μαζί του, να του δίνει χρόνο 

να ολοκληρώσει αυτό που θέλει να πει, χωρίς να τον διακόπτει για να πει τη δική του ατάκα, να 

σέβεται τις παύσεις που συμβαίνουν ανάμεσά τους κ.ά. Πράγματι, φάνηκε ότι ο συμβολικός 
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λόγος της συντονίστριας βοήθησε τα μέλη να αντιληφθούν διαφορετικά την επικοινωνία, 

προσπαθώντας να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες εντός και εκτός ομάδας: «Μου 

άρεσε πολύ που μπορέσαμε και συνεργαστήκαμε στο κείμενο, χωρίς να μιλάει ο ένας πάνω στον 

άλλον. Ήταν πολύ ωραία που καταφέραμε να συντονιστούμε!». Το κείμενο, συχνά 

χρησιμοποιούνταν, ως εργαλείο που μπορούσε να διευκολύνει την επικοινωνία και την 

αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας.  

Η συμβολική αναπαράσταση είχε χρησιμοποιηθεί κάποιες φορές και με σκοπό την 

επίλυση κάποιας διαφωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Για παράδειγμα, σε μία συνάντηση 

η συντονίστρια δημιούργησε μία συμβολική αναπαράσταση ζητώντας από τα τρία μέλη που 

διαφωνούσαν να σταθούν σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, ενώ αναμεσά τους τοποθέτησε 

πολλές αναποδογυρισμένες καρέκλες. Τότε, ζήτησε από τους συμμετέχοντες να κινηθούν ένας-

ένας προς το κέντρο και να βγάλουν τις καρέκλες που βρίσκονταν ανάμεσα τους, 

αναλογιζόμενοι τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι θα μπορούσαν να συνδράμουν στη 

βελτίωση της επικοινωνίας τους με τα υπόλοιπα δύο μέλη, δηλαδή πώς θα μπορούσαν 

συμβολικά να παρακάμψουν τα εμπόδια στην επικοινωνία τους με τους άλλους: «Τι θα 

μπορούσες να κάνεις εσύ από τη μεριά σου για να αποφευχθούν μελλοντικές παρόμοιες 

καταστάσεις;» Σε εκείνο το σημείο αναπτύχθηκε μία αρμονική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα 

μέλη της ομάδας, που σταμάτησαν να κατηγορούν τον διπλανό τους για την παρεξήγηση, 

αποδέχτηκαν τα λάθη που είχαν συμβεί και έστρεψαν το φακό μέσα τους, διερευνώντας δικές 

τους συμπεριφορές που τους δυσκολεύουν.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, φάνηκε πως η συνθήκη που περιγράφηκε παραπάνω, 

βοήθησε τα μέλη να βρουν τη λύση στη διαφωνία τους και να καταλάβουν τι είναι αυτό που 

τους δυσκολεύει, αλλά και να το «διώξουν» από ανάμεσά τους. Η συμβολική αναπαράσταση 

ενός προβλήματος και η διαδικασία που ακολουθείται συχνά στη δραματοθεραπεία, να αποκτάει 

αυτό «σάρκα και οστά» και να μετατρέπεται σε ένα πραγματικό αντικείμενο, φάνηκε 

εποικοδομητική τόσο για τον ορισμό του προβλήματος αυτού από τα ίδια τα μέλη όσο και για 

την ανεύρεση μίας λύσης σε αυτό. Η διαδικασία αυτή παρατηρήθηκε να βοηθάει τα μέλη να 

εντοπίσουν τη δυσκολία στην επικοινωνία τους και να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή δεν αποτελεί 

κάτι σταθερό και αμετάβλητο, όπως και οι καρέκλες που με λίγη προσπάθεια μπορούν να 

μετακινηθούν. Όπως ανέφεραν τα μέλη «Η άσκηση με βοήθησε πολύ να νιώσω καλύτερα. 

Μπόρεσα να δω τα δικά μου τρωτά σημεία και τι ενοχλεί εμένα, αλλά και πόσο σημαντικό είναι 

να μη βγάζω βιαστικά συμπεράσματα και να ακούω τον άλλον τι έχει να μου πει», «Εγώ 
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δεσμεύομαι ότι θα σταματήσω να βιάζομαι και να πετάγομαι. Αυτό, δηλαδή, που κάνω και έξω 

από αυτή την ομάδα». 

Η συμβολική αναπαράσταση παρατηρήθηκε εξαιρετικά βοηθητική και σε ζητήματα 

μελών που λάμβαναν χώρα εκτός ομάδας, στην προσωπική τους ζωή. Συχνά η εφαρμογή της 

έφερνε στην επιφάνεια δυσκολίες και έντονα συναισθήματα που αντιμετώπιζαν τα μέλη στην 

καθημερινότητά τους, επιτρέποντας τους να πειραματιστούν και να διαχειριστούν με 

εναλλακτικούς τρόπους τα ζητήματα αυτά στην δραματική πραγματικότητα που συμβολικά 

δημιουργούσαν. Παρατηρήθηκε ότι τις περισσότερες φορές το κλειδί που οδηγούσε στην έντονη 

συναισθηματική έκφραση και στην ανάγκη για αλλαγή της κατάστασης σε αυτό το 

προστατευμένο και ασφαλές πλαίσιο της ομάδας ήταν η συμβολική αναπαράσταση των 

δυσκολιών που βίωναν τα μέλη. Όπως είχε αναφέρει ένα μέλος:  «Καλύτερα να σου βγει εδώ και 

να το αντιμετωπίσεις παρά έξω». 

4.4.γ Ενσώματη εμπειρία.  Σε αυτό το σημείο εντοπίζεται ένα από τα πιο σημαντικά 

πλεονεκτήματα της δραματοθεραπείας, έναντι των παραδοσιακών μορφών ψυχοθεραπείας. 

Μέσω των συμβολικών αναπαραστάσεων και της δραματικής πραγματικότητας τα μέλη είχαν 

την ευκαιρία να αναβιώσουν καταστάσεις και συναισθήματα, να παρατηρήσουν τις προσωπικές 

τους δυσκολίες, αναφορικά με διάφορες συνθήκες και συμπεριφορές, καθώς και να 

αναστοχαστούν γύρω από τον τρόπο που σκέφτονται και δρουν στην πραγματική τους ζωή, 

πειραματιζόμενοι με εναλλακτικές οπτικές και δράσεις .  

Κάποιες φορές τα μέλη είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να ξαναπαίξουν ένα 

φανταστικό σενάριο που τους θύμιζε κάποιο στιγμιότυπο από την πραγματική τους ζωή. Η 

δυνατότητα αυτή, να αναβιώνουν καταστάσεις και συναισθήματα που συνέδεαν με κάποια 

προσωπική τους εμπειρία και να πειραματίζονται με διαφορετικούς τρόπους δράσεις σε μία 

πλασμένη δραματική πραγματικότητα, παρατηρήθηκε να λειτουργεί θεραπευτικά για τα μέλη. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέλη είχαν κυριολεκτικά τη δυνατότητα να αναδημιουργήσουν 

συμβολικά μία σκηνή τους παρελθόντος, ξαναγράφοντας το σενάριο της ζωής τους, πράγμα που 

θεωρητικά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μία επανορθωτική και ανακουφιστική εμπειρία. Σε 

μία αντίστοιχη περίπτωση, ένα μέλος δήλωσε για μία συνθήκη που προσομοίαζε σε μία 

προσωπική του εμπειρία ότι: «Αισθάνθηκα καλά που το έκανα, δεν έχω τόσο θέμα όταν το κάνω 

εγώ. Και με ανακούφισε που τη δεύτερη φορά δεν έκανα το ίδιο. Κι εγώ αν ξαναέδινα το τέλος θα 

επέλεγα να φύγω». 
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Επιπλέον, η δραματική πραγματικότητα φάνηκε να προσδίδει μία πιο ρευστή και 

μεταβλητή ιδιότητα στις έννοιες και τους χαρακτηρισμούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

επιτρέπει στα μέλη να αισθάνονται ότι έχουν μεγαλύτερο έλεγχο σε αυτές και ότι μπορούν να 

τις διαχειριστούν με μεγαλύτερη ευκολία, προσφέροντάς τους μία σημαντική για τους ίδιους 

βιωματική εμπειρία. Για παράδειγμα, όταν ένα μέλος είχε βιώσει μία δύσκολη στιγμή, και 

ρωτήθηκε μέσα στην ομάδα για αυτή, είπε ότι αισθάνεται «αγανακτισμένο». Τότε η 

συντονίστρια του ζήτησε να σηκωθεί στη σκηνή να πει τη λέξη «αγανάκτηση» όσο πιο δυνατά 

μπορεί, βιώνοντας αυτό του το συναίσθημα. Έπειτα, του ζήτησε να μειώσει σταδιακά την 

ένταση, δοκιμάζοντας να ελέγξει αυτή την αίσθηση, μέχρι αυτή η λέξη να γίνει όσο πιο μικρή 

μπορεί. Μετά από αυτή τη διαδικασία το μέλος είπε: «Χαλάρωσα και ανακουφίστηκα λίγο. 

Τελικά, μπορεί να μην είναι όσο δύσκολο πίστευα».  

Σταδιακά, τα μέλη άρχισαν να παρατηρούν τους εαυτούς τους κατά τη διάρκεια των 

βιωματικών ασκήσεων. Ειδικά όταν αντιμετώπιζαν μία δυσκολία σε κάποια άσκηση, έμπαιναν 

στη διαδικασία να σκεφτούν πως αυτό μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο που συνήθιζαν να 

λειτουργούν στην πραγματική τους ζωή. Αναστοχαζόμενα τις σκέψεις και την αίσθηση του 

σώματός τους κατά τη διάρκεια της δραματοποίησης ενός ρόλου, ενός συμβόλου ή ενός 

κειμένου, καθώς και της αλληλεπίδρασής τους με τους υπόλοιπους σε μία δραματική 

πραγματικότητα, προσπαθούσαν να εντοπίσουν τις δυσκολίες τους και να αναγνωρίσουν τα 

συναισθήματα που βιώνουν και τον τρόπο δράσης τους μέσα σε ποικίλες συνθήκες. Αυτό 

γινόταν συχνά εμφανές και μέσα από τις δηλώσεις τους: «Εγώ από αυτή την άσκηση κατάλαβα 

ότι δυσκολεύομαι με τα δύσκολα συναισθήματα. Για παράδειγμα στη χώρα των χαρούμενων 

ανθρώπων ήμουν μια χαρά και χοροπηδούσα, ενώ στη χώρα των φοβισμένων δυσκολεύτηκα να 

μπω. Πρέπει να το δουλέψω αυτό», «Εγώ βλέπω συνέχεια θέματά μου μέσα από τις ασκήσεις. Να, 

για παράδειγμα, εμένα αυτό είναι το πρόβλημά μου. Προσπαθώ όλη την ώρα να εξηγώ τι γίνεται, 

για να είμαι καθαρή, και στο τέλος από το πόσο χώνομαι τα κάνω χειρότερα. Αυτό που έκανα πριν 

(στον καβγά) αυτό έκανα και τώρα. Κάτι πρέπει να κάνω με αυτό». 

Τέλος, οι ενσώματες αυτές εμπειρίες φάνηκε να λειτουργούν ως έναυσμα για την 

αναδιαπραγμάτευση της κυρίαρχης αφήγησής τους, διευρύνοντας τον φακό μέσα από τον οποίο 

τα μέλη αντιλαμβάνονταν τον τρόπο δράσης τους και την αλληλεπίδρασή τους με τους γύρω 

τους στο κοινωνικό πλαίσιο το οποίο ζούσαν. Μετά από μία βιωματική άσκηση ενσάρκωσης 

ρόλων, ένα μέλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τώρα κατάλαβα πόσο σημαντική είναι η φροντίδα 

που προσφέρω στους γονείς μου. Αυτό είναι που με κάνει να αξίζω περισσότερα στο παρόν, και 

αισθάνομαι περήφανη που τα καταφέρνω». 
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4.4.δ Δραματική αποστασιοποίηση.  Τα άτομα που κάνουν χρόνια κατάχρηση ουσιών 

συνηθίζουν να φέρουν την έντονα κοινωνικά στιγματισμένη ταυτότητα του «χρήστη», 

βιώνοντας κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση (Kulesza, Larimer, & Rao, 2013). Η 

ομάδα της δραματοθεραπείας, μέσα από τις ασκήσεις που δημιουργούσαν δραματική 

αποστασιοποίηση, φάνηκε να αποτελεί ένα πεδίο όπου εκφράζονταν ελεύθερα τέτοιου είδους 

δυσκολίες, ενώ μέσα από την αλληλεπίδραση, την ανταλλαγή απόψεων και τον πειραματισμό 

δημιουργούνταν χώρος για την αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης και την ανάδυση 

εναλλακτικών ταυτοτήτων. 

Η ταυτότητα του «χρήστη» έκανε συχνά την εμφάνισή της ποικιλοτρόπως μέσα από τις 

διαδικασίες της ομάδας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση ενός μέλους, που 

όταν του ζητήθηκε να επιλέξει κάποιους από τους συμμετέχοντες για να φτιάξει την εικόνα της 

οικογενειακής του φωτογραφίας, τοποθέτησε τις συντονίστριες και ένα άτομο που ολοκλήρωνε 

την επανένταξη ως μέλη της οικογένειάς του, που καθόταν σε απόσταση από τον ίδιο και τον 

σχολίαζαν. Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι ζήτησε από ένα μέλος, που λίγα λεπτά πριν είχε 

διαπληκτιστεί μαζί του κατηγορώντας το ότι ήρθε στην ομάδα έχοντας κάνει χρήση ουσιών, να 

παριστάνει τον εαυτό του στη φωτογραφία. Μετά την άσκηση, σχολίασε ότι σκόπιμα είχε 

επιλέξει το συγκεκριμένο μέλος να αναπαραστήσει τον εαυτό του στην οικογενειακή του 

φωτογραφία, επειδή «Ήταν στον κόσμο του και αυτό ακριβώς ήθελα να δείξω». Μέσα από αυτό 

το παράδειγμα έγινε εμφανής ο βαθμός που η χρήση έκανε το συγκεκριμένο μέλος να αισθάνεται 

διαφορετικό και κατακριτέο από την υπόλοιπη οικογένειά του, που αποτελούνταν από «μη 

χρήστες».   

Επιπλέον, όταν τα μέλη καλούνταν να δραματοποιήσουν ζεύγη αντίθετων χαρακτήρων, 

παρατηρήθηκε να προτιμούν να ερμηνεύουν ρόλους που είχαν μικρότερη δύναμη και ισχύ στη 

σύγχρονη κοινωνική αντίληψη, δηλώνοντας ότι αισθάνονται περισσότερο άνετα να 

αυτοσχεδιάσουν παίζοντας τον κατηγορούμενο, τον ασθενή ή τον δούλο, παρά τον δικηγόρο, το 

γιατρό ή τον αφέντη. Αυτό ήταν περισσότερο διακριτό, όταν σε τέτοιου είδους ασκήσεις 

συμμετείχαν οι συντονίστριες, στην περίπτωση που κάποιο μέλος έλλειπε και ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ήταν μονός.  

Παρόλο που τα μέλη προτιμούσαν να επιλέγουν ερμηνευτικά χαρακτήρες που 

θεωρούσαν ότι βρίσκονται περισσότερο κοντά τους, τις περισσότερες φορές τους ζητούνταν να 

ενσαρκώσουν με το ζευγάρι τους εναλλάξ και τους δύο ρόλους. Με αυτό τον τρόπο είχαν την 

ευκαιρία να πειραματιστούν με εναλλακτικούς ρόλους και ταυτότητες, που ενδεχομένως δεν θα 
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επέλεγαν να δοκιμάσουν στην καθημερινότητά τους. Μέσα από αυτό τον πειραματισμό, συχνά 

ανακάλυπταν πτυχές του εαυτού τους, που βρίσκονταν καλά κρυμμένες στην αφήγηση της 

προσωπικής τους ιστορίας. Παράλληλα, παρατηρώντας τον εαυτό τους και τους υπόλοιπους, 

κατά τη διάρκεια της δραματοποίησης διάφορων ρόλων, είχαν την ευκαιρία να αναστοχαστούν 

την προσωπική τους στάση και οπτική σε διάφορα ζητήματα, παίρνοντας μία απόσταση από τα 

συναισθηματικά φορτισμένα γεγονότα της προσωπικής τους πραγματικότητας: «Σε βοηθάει να 

δεις μία κατάσταση απ’ έξω , από απόσταση, πιο ήρεμα και καθαρά». 

Παραδείγματος χάριν, σε μία άσκηση κλήθηκαν να ζωγραφίσουν, σε μορφή κόμικς, έξι 

φάσεις μιας ιστορίας (ήρωας-στόχος-εμπόδιο-βοηθός-σύγκρουση-λύση) ώστε να διηγηθούν και 

να δραματοποιήσουν στους υπόλοιπους τις ιστορίες που έφτιαξαν. Τα περισσότερα μέλη 

χρησιμοποίησαν τον εαυτό τους ως ήρωα της ιστορίας, ενώ οι ιστορίες τους σχετιζόταν με τη 

χρήση, έχοντας αίσιο τέλος. Κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης φάνηκε η χρήση να 

εξωτερικεύεται, καθώς μετατράπηκε από ένα αμετάβλητο χαρακτηριστικό του μέλους σε 

«εμπόδιο» που αντιμετώπιζε ο ήρωας, το οποίο μάλιστα κατάφερε να νικήσει. Στη συζήτηση 

που ακολούθησε στην ολομέλεια, το κάθε μέλος παρατηρήθηκε να αναγνωρίζει διάφορα 

ατομικά του χαρακτηριστικά, ως δυνάμεις και βοηθούς του ενάντια στο εμπόδιο-χρήση, που θα 

μπορούσαν να τον βοηθήσουν όταν αυτός θα αντιμετώπιζε τη δική του προσωπική σύγκρουση. 

Οι δραματοποιήσεις ρόλων και σεναρίων, μέσα από τη δραματική αποστασιοποίηση και 

την αλληλεπίδραση που προϋπόθεταν, αποτελούσαν τις περισσότερες φορές εναρκτήριο σημείο 

για την αναγνώριση των δυσκολιών και των λιγότερο λειτουργικών αντιδράσεων, την 

ανταλλαγή απόψεων και τη διεύρυνση της οπτικής των μελών, στις συζητήσεις που 

ακολουθούσαν στην ολομέλεια. Ενδεικτικά, παρατίθεται ένας διάλογος ανάμεσα στα μέλη της 

ομάδας, που ακολούθησε μετά από την ενσάρκωση ενός ρόλου «δικαστή» από ένα μέλος: -

«Είμαστε χρήστες και οι άλλοι πάντα έτσι θα μας βλέπουν», -«Θέλω να ξεχάσω ποιος ήμουν. 

Νιώθω ενοχές για πράγματα που έχω κάνει και δεν θέλω να τα θυμάμαι», -«Μα, είμαστε οι 

αναμνήσεις μας και εμπειρίες μας. Δεν γίνεται να τα διαγράψουμε όλα», -«Ναι, αλλά δεν θέλω να 

με βαραίνουν οι πράξεις του παρελθόντος. Ίσως να μην θέλω να τα ξεχάσω, αλλά σίγουρα να τα 

βγάλω από πάνω μου θέλω». 

Οι ενοχές για πράξεις του παρελθόντος και το στίγμα που βιώνουν, καθώς και η 

περιοριστική ταυτότητα του «χρήστη» που συνήθως φέρουν για χρόνια αυτά τα άτομα, 

αποτελούν κεντρικά ζητήματα στη θεραπεία των εξαρτήσεων. Στη συγκεκριμένη ομάδα 

παρατηρήθηκε ότι μέσα από τη δημιουργία θεατρικών δρώμενων, τα μέλη είχαν την ευκαιρία 
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να αναλογιστούν τη δική τους θέση μέσα σε αυτά τα ζητήματα και την επίδραση που αυτά έχουν 

στη ζωή τους, ανταλλάσσοντας ελεύθερα απόψεις και σκέψεις με την υπόλοιπη ομάδα. Η 

δραματική πραγματικότητα και η συναισθηματική ασφάλεια που προσφέρει η δραματική 

αποστασιοποίηση φάνηκε να επιτρέπει στα μέλη να εκφράσουν έντονες δυσκολίες και 

συγκρούσεις που βίωναν, να πειραματιστούν με εναλλακτικές αντιδράσεις και ταυτότητες και 

να διευρύνουν τον φακό μέσα από τον οποίο εξετάζουν τον πραγματικό τους κόσμο. 

4.4.ε Ο ρόλος ως η μάσκα του εαυτού.  Μία αρκετά σημαντική πληροφορία που 

προήλθε μέσα από τη διαδικασία παρατήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης της ομάδας ήταν 

ο βαθμός ταύτισης των μελών με τους ρόλους που αναλάμβαναν να ερμηνεύσουν. 

Παρατηρήθηκε ότι όσο λιγότερες πληροφορίες είχαν δοθεί για τα χαρακτηριστικά, τόσο 

περισσότερα βιωματικά στοιχεία επέλεγαν τα μέλη να δώσουν στους ρόλους που καλούνταν να 

χτίσουν. Η ταύτιση που παρατηρείται να συμβαίνει ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας και στους 

ρόλους που καλούνται να ενσαρκώσουν, ονομάζεται από κάποιους θεωρητικούς δραματική 

προβολή (Jones, 2008∙ Jennings, 2005). Το ενδιαφέρον στοιχείο στην παραπάνω διαδικασία, το 

οποίο θα αναλυθεί εκτενέστερα σε αυτή την ενότητα, είναι ότι τα μέλη φάνηκε να επιλέγουν να 

χτίσουν τον εκάστοτε ρόλο είτε με χαρακτηριστικά και ανάγκες που θεωρούσαν ότι είχαν και τα 

ίδια, είτε με στοιχεία που έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με το τρόπο που οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν 

τον εαυτό τους.  

Σε περιπτώσεις που τους ζητούνταν να αλληλεπιδράσουν με κάποιον άλλον χαρακτήρα 

σε μία δραματική πραγματικότητα, τα μέλη φάνηκε να διαλέγουν τον χαρακτήρα αυτόν μέσα 

από δύο διαφορετικές διαδρομές. Για παράδειγμα, σε μία άσκηση κατευθυνόμενης φαντασίας, 

στην οποία τα μέλη καλούνταν να μπουν σε ένα φανταστικό σπίτι, να παρατηρήσουν εκεί μέσα 

μία φιγούρα και στη συνέχεια να παίξουν αυτόν τον ρόλο απαντώντας σε ερωτήσεις που θα τους 

έκανε η υπόλοιπη ομάδα, κάποια μέλη επέλεξαν ένα οικείο τους πρόσωπο που τους προκαλούσε 

έντονα συναισθήματα (π.χ. μητέρα, σύντροφος, πρώην σχέση) εμφανίζοντας έντονη 

συναισθηματική φόρτιση την ώρα που έπαιζαν αυτόν το ρόλο. Αντιθέτως, κάποια άλλα μέλη 

επέλεξαν να τοποθετήσουν σε αυτή τη θέση μία φανταστική φιγούρα ή ένα άτομο με το οποίο 

δεν είχαν άμεσες σχέσεις, και συνεπώς δεν γνώριζαν πολλές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά 

του και τη ζωή του. Σε αυτή την περίπτωση, παρατηρήθηκε ότι τα μέλη έδιναν πολλά βιωματικά 

στοιχεία σε αυτή τη φιγούρα,  π.χ. παιδιά στην ίδια ηλικία με το μέλος, επάγγελμα που θέλουν 

οι ίδιοι να κάνουν, προτιμήσεις σε δραστηριότητες, ακόμα και χαρακτηριστικά της 

συμπεριφοράς τους. Αυτή η διαδικασία σχολιάστηκε από ένα μέλος «Έβαλα και κάποια δικά 

μου στοιχεία στον ήρωα που φαντάστηκα, λογικό δεν είναι;». 
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Συχνά τα μέλη ανέφεραν ότι επέλεγαν να προσδώσουν στους ρόλους που έχτιζαν 

στοιχεία και χαρακτηριστικά που ήταν άκρως αντίθετα από τα δικά τους. Σε μία άλλη άσκηση, 

δόθηκε στα μέλη η ελευθερία να επιλέξουν μία συνθήκη όπου θα συναντιούνταν τυχαία σε ένα 

μέρος και θα έπρεπε να αυτοσχεδιάσουν αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους, χωρίς να τους έχουν 

δοθεί ξεκάθαροι ρόλοι, διάλεξαν ως τόπο συνάντησης το ψυχιατρείο. Τα μέλη, λοιπόν, μέσα 

από μία πληθώρα διαφορετικών συνθηκών, επέλεξαν να παίξουν τους «ψυχικά ασθενείς», μία 

ιδιότητα που κοινωνικά, κάποιες φορές, θεωρείται αρκετά κοντά στην ταυτότητα του «χρήστη 

ουσιών».  Ολοκληρώνοντας αυτή τη δράση, ένα μέλος ανέφερε ότι παρίστανε το ακριβώς 

αντίθετο από τον χαρακτήρα του, δηλαδή έναν άνθρωπο που, όπως είπε «φοράει ταμπέλες στους 

άλλους». Πρόσθεσε πως «Δεν ήθελα να πω ότι έχω ξανάρθει, γιατί θα μου φορούσαν την ταμπέλα. 

Έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ έκανα αυτό που βλέπουν οι άλλοι σε εμένα. Ή μάλλον αυτό που 

εγώ πιστεύω ότι βλέπουν. Σίγουρα αυτά είναι δικά μου θέματα που μου βγήκαν στον ρόλο».  

Το κείμενο που επικεντρώθηκε η ομάδα, το «Θέλω μία χώρα» του Ανδρέα Φλουράκη, 

αποτέλεσε το σημαντικότερο εργαλείο για τη συγκεκριμένη παρατήρηση. Όπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα, το κείμενο αυτό αποτελεί μία πολυφωνική έκφραση απόψεων χωρίς να 

προκαθορίζει τον χαρακτήρα των ρόλων που αλληλεπιδρούν σε αυτό, χωρίς καν να ορίζει ποιες 

ατάκες του κειμένου ανήκουν σε κάθε ρόλο, αφήνοντας μεγάλη ελευθερία στο άτομο να επιλέξει 

οποιαδήποτε χαρακτηριστικά το ίδιο θέλει για να χτίσει τον χαρακτήρα που θα ερμηνεύσει. Στην 

αρχή τα μέλη φάνηκε να δυσκολεύονται να δουλέψουν με το συγκεκριμένο κείμενο, λόγω του 

αφηρημένου ύφους του και της έλλειψης κατευθυντήριων γραμμών για τους ρόλους που το 

συντελούν. Σε μία σχετική συζήτηση ακούστηκαν οι εξής απόψεις: -«Εγώ προτιμάω ένα κείμενο 

με χαρακτήρες και ρόλους, σαν αυτά που κάναμε την προηγούμενη φορά. Όχι κάτι χωρίς στάνταρ 

ρόλους, όπως το Θέλω μια Χώρα. Μου φαίνεται λίγο χαοτικό», -«Κι εγώ προτιμώ να έχουμε 

κείμενα με ρόλο. Δεν θέλω να παίξω εμένα», -«Μα και στο ρόλο βγάζουμε δικά μας 

χαρακτηριστικά».  

Μετά από αρκετή τριβή με το κείμενο και συζήτηση σχετικά με αυτό, ο προβληματισμός 

των μελών σχετικά με τη δυνατότητά τους να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του κειμένου, 

μετατράπηκε σταδιακά σε έναν καταιγισμό ιδεών σχετικά με τους τρόπους που θα μπορούσε να 

δουλευτεί και να ερμηνευτεί το συγκεκριμένο κείμενο: «Μπορούμε να δημιουργήσουμε και 

δικούς μας χαρακτήρες πάνω σε αυτό το κείμενο, όπως τους θέλουμε εμείς. Για παράδειγμα ο ένας 

να είναι ο νευρικός, ο άλλος ο απαισιόδοξος, ο άλλος ο χαρούμενος». Τα μέλη, τελικά, φάνηκε 

να ενθουσιάζονται με την πιθανότητα να δουλέψουν το κείμενο βάσει συγκεκριμένων ρόλων, 

τους οποίους θα δημιουργούσε το καθένα ξεχωριστά μέσα από τους διαλόγους που είχαν 



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     71 

μοιραστεί τυχαία, αλλά και της προσωπικής τους οπτικής σχετικά με τον χαρακτήρα που θα 

μπορούσε να λέει αυτές τις ατάκες.   

Όπως έχει παρατηρηθεί και μέσα από άλλες ασκήσεις, όταν χρησιμοποιούνταν εργαλεία 

με πιο αφηρημένο χαρακτήρα, αρχικά δημιουργούνταν ένα χαοτικό κλίμα, καθώς δεν υπήρχαν 

κατευθυντήριες γραμμές, αλλά μόλις τα μέλη κατάφερναν να αφεθούν ελεύθερα και να 

εκφράσουν τις ιδέες τους, η δημιουργικότητα άρχιζε να παίρνει τη θέση του χάους, και 

ακούγονταν μία πληθώρα ποικίλων και διαφορετικών φωνών. Έτσι και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, τα μέλη φάνηκε σε πρώτο στάδιο να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν αυτόν τον 

χαρακτήρα σχεδόν από το μηδέν, όμως στην πορεία, αφού άρχισαν να γράφουν τα πρώτα βασικά 

του γνωρίσματα, γέμισαν τις κόλλες χαρτί που είχαν μπροστά τους με πολλές και ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες. Η δυνατότητα που είχαν τα μέλη να πλάσουν έναν χαρακτήρα όπως ακριβώς τον 

ήθελαν, χωρίς πραγματικά κανέναν περιορισμό από το κείμενο, παρατηρήθηκε να δίνει πλούσιο 

υλικό προς επεξεργασία, με αποτέλεσμα να δουλευτεί σε αρκετές συναντήσεις της ομάδας. 

Η διαδικασία που ακολούθησαν τα μέλη για να χτίσουν τους προσωπικούς τους 

χαρακτήρες για το συγκεκριμένο θεατρικό κείμενο κινήθηκε γύρω από τρεις βασικούς άξονες: 

α) ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, β) από που θέλει να φύγει και γ) που θέλει να πάει. Αφού τα 

μέλη ολοκλήρωσαν το παραπάνω «βιογραφικό», κλήθηκαν να το παρουσιάσουν στην ομάδα 

ενσαρκώνοντας αυτοσχεδιαστικά αυτόν το ρόλο. Στο σημείο αυτό ακολούθησαν κι άλλα 

ερωτήματα, βασισμένα στις αφηγήσεις τους, όπως: «Τι φοβάσαι;», «Τι χρειάζεται να κάνεις για 

να φύγεις από εκεί που θέλεις;», «Ποιες είναι οι σχέσεις σου με την οικογένειά σου;», «Τι 

ντρέπεσαι;», «Με ποιον τρόπο πιστεύεις ότι μπορείς να φτάσεις στο μέρος που θέλεις;». Τα μέλη 

φάνηκε να ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τον ρόλο που είχαν δημιουργήσει, κάποια μάλιστα 

φορτίστηκαν συναισθηματικά. Η συναισθηματική φόρτιση κορυφώθηκε όταν ζητήθηκε από τα 

μέλη να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, παίζοντας σε ζευγάρια μία σκηνή αποχαιρετισμού. 

Παράλληλα, όμως, παρατηρήθηκε να ανακουφίζονται την ώρα που μιλούσαν για τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει ο ρόλος που δημιούργησαν.  

Κάποια φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των δημιουργημένων ρόλων φάνηκε να 

διαφέρουν από την φυσιογνωμία του κάθε μέλους, για παράδειγμα η ηλικία ή το επάγγελμα. 

Από την άλλη πλευρά, τα περισσότερα από τα βασικά σημεία του εκάστοτε χαρακτήρα 

παρατηρήθηκε να έχουν αρκετά βιογραφικά στοιχεία του δημιουργού τους, όπως η οικογενειακή 

κατάσταση, οι επιθυμίες, οι προτιμήσεις, οι φόβοι κ. ά. Επιπλέον, υπήρχαν ορισμένα 

χαρακτηριστικά που τα μέλη επέλεξαν σκόπιμα, όπως δήλωσαν, να αποδώσουν στους ρόλους, 
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που  ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα από τον δημιουργό τους: «Εγώ ντρέπομαι για τις πράξεις μου, 

ενώ ο χαρακτήρας μου δεν ντρέπεται καθόλου», «Ο ρόλος μου έχει πολύ τσαγανό, σε αντίθεση με 

εμένα». Κανένα, όμως, μέλος δεν επέλεξε να δημιουργήσει έναν χαρακτήρα που είχε επαφή με 

ουσίες.  

Σε μία άλλη άσκηση, βασισμένη στους ίδιους χαρακτήρες, ζητήθηκε από τα μέλη να 

ετοιμάσουν τη βαλίτσα τους για αναχώρηση, να ονοματίσουν τα τρία τελευταία αντικείμενα που 

θα διάλεγαν να βάλουν σε αυτή και μετά να το παρουσιάσουν αυτοσχεδιαστικά στην υπόλοιπη 

ομάδα. Παρατηρήθηκε ότι άλλα μέλη κινήθηκαν περισσότερο με βάση τις ανάγκες του 

χαρακτήρα, ενώ άλλα επικεντρώθηκαν στο μέρος που θα πήγαινε ο χαρακτήρας αυτός. Στη 

συζήτηση που ακολούθησε στην ολομέλεια, κάποια μέλη δήλωσαν πως και οι ίδιοι, πέρα από 

το χαρακτήρα, θα έπαιρναν μαζί τους παρόμοια αντικείμενα. Ένα μέλος είπε χαρακτηριστικά 

ότι «Κι εγώ θα έπαιρνα σίγουρα μαζί μου τη φωτογραφία των γονιών μου, αν έφευγα μακριά. 

Βασικά, μάλλον θα έπαιρνα και τα άλλα αντικείμενα». Επιπλέον, ένα από τα μέλη που είχε μία 

σοβαρή δικαστική διαμάχη, παρόλο που μπήκε στον ρόλο που είχε δημιουργήσει, επέλεξε να 

βάλει στην βαλίτσα του χαρακτήρα αυτού, πράγματα που μπορεί να πάρει κάποιος στη φυλακή, 

όπως το ξυραφάκι, κάτι που σχολιάστηκε από το ίδιο στην ολομέλεια: «Το ξυραφάκι χρειάζεται 

στη φυλακή». 

Σε γενικές γραμμές, παρατηρήθηκε ότι ο χαρακτήρας που έπλασε το κάθε μέλος ήταν 

ταυτόχρονα πολύ κοντά και πολύ μακριά από το ίδιο. Είναι σημαντικό ότι σε πολλά σημεία 

εμφάνιζαν κοινές επιθυμίες, ανάγκες και δυσκολίες, αλλά διέφεραν διακριτά από τους ίδιους 

καθώς δεν τους έμοιαζαν, για παράδειγμα, φυσιογνωμικά, ενώ συχνά υιοθετούσαν πιο 

επιθυμητά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές από τους ίδιους. Ακόμη, φάνηκε ότι κάποιες από 

τις διαφορές τους αντικατόπτριζαν τον φακό μέσα από τον οποίο οι ίδιοι αντιλαμβάνονται τον 

εαυτό τους, όπως στην περίπτωση του μέλους που αναφέρθηκε στις «ταμπέλες» που του βάζουν 

οι άλλοι. Παράλληλα, παρατηρήθηκε να υπάρχει μεγαλύτερη ευκολία στα μέλη να εκφράσουν 

τις δυσκολίες τους πίσω από τη «μάσκα» του ρόλου, να εμβαθύνουν περισσότερο δουλεύοντας 

μέσα από αυτό το δημιουργικό ερέθισμα και να διακρίνουν περισσότερες δυνατότητες στον 

τρόπο δράσης του ρόλου, από ότι προηγουμένως στην προσωπική τους ζωή, ακόμα κι αν 

αντιμετώπιζαν παρόμοιες δυσκολίες.  

Ολοκληρώνοντας, φάνηκε ότι η παραπάνω διαδικασία βοήθησε τα μέλη να εκφράσουν 

σημαντικούς προβληματισμούς τους και έντονα συναισθήματα, να διευρύνουν την οπτική τους 

και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους. Αυτό συνέβη μέσα από τη δραματική 



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     73 

ταύτιση που ένιωσαν τα μέλη με τους ρόλους τους, τη δραματική αποστασιοποίηση, την 

ασφάλεια που τους προσέφερε αυτή η «μάσκα» που φόρεσαν και την ενσώματη εμπειρία που 

βίωσαν ερμηνεύοντας αυτό τον ρόλο σε μία δραματική πραγματικότητα. Το βασικό ερώτημα 

που εγείρεται από την παραπάνω παρατήρηση είναι με ποιον τρόπο θα μπορούσε να 

λειτουργήσει θεραπευτικά μία τέτοια διαδικασία, αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό της 

ταυτότητας των μελών σε μία ομάδα δραματοθεραπείας.  

 

 

5. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 Στην παρούσα έρευνα, έγινε προσπάθεια κατανόησης, επεξεργασίας και παραγωγής των 

δεδομένων των αφηγηματικών συνεντεύξεων μέσω της θεματικής ανάλυσης. Οι θεματικές, που 

δημιουργήθηκαν, καθώς και οι ιδιότητες αυτών, απαντούν στα τρία ερευνητικά ερωτήματα της 

έρευνας, με σεβασμό προς την υποκειμενική επιλογή αφήγησης των γεγονότων από τους 

συνεντευξιαζόμενους. Οι συμμετέχοντες, ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας τους από τη 

γέννηση τους έως σήμερα, επιχείρησαν να βάλουν σε μία σειρά της εμπειρίες τους, αφηγούμενοι 

πώς έλαβαν μέρος στην ομάδα της δραματοθεραπείας και πώς η συμμετοχή τους αυτή τους 

οδήγησε στην παρούσα φάση της ζωή τους. 

 Μέσα από τις αφηγήσεις τους, οι συμμετέχοντες εξιστόρησαν σημαντικά, κατά την 

προσωπική τους κρίση, γεγονότα της ζωής τους από την ημέρα που γεννήθηκαν μέχρι την πρώτη 

τους επαφή με την ουσία και την εισαγωγή τους στον ΟΚΑΝΑ. Κάθε αφήγηση ήταν ξεχωριστή, 

με ιδιαίτερα γεγονότα να διανθίζουν την πλοκή της κάθε ιστορίας, ενώ κάθε συνεντευξιαζόμενος 

διατηρούσε έναν προσωπικό τρόπο αφήγησης. Οι συμμετέχοντες μίλησαν για την οικογένειά 

τους, για τους σημαντικούς άλλους που επηρέασαν την ζωή καθώς και για τον τρόπο που 

αλληλεπιδρούσαν με αυτούς, ενώ στάθηκαν σε σημαντικά γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή τους. 

Μετά την ολοκλήρωση της προσωπική τους αφήγησης, τους ζητήθηκε να επικεντρωθούν 

στην συμμετοχή τους στην ομάδα της δραματοθεραπείας και πώς αυτό επηρέασε την πορεία 

τους μέχρι σήμερα. Οι συνεντευξιαζόμενοι μίλησαν για το πώς οδηγήθηκαν στην ομάδα, τι 

δυσκολίες αντιμετώπισαν, τι τους κινητοποίησε να παραμείνουν για μέχρι σήμερα στην ομάδα, 

τι τους βοήθησε και τους άλλαξε και πώςς η ομάδα συνέβαλε στη δημιουργία μίας πορείας 

μακριά από τη χρήση ουσιών, με πιο λειτουργικούς τρόπους δράσης και αλληλεπίδρασης. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί, ότι εντοπίστηκε μία πληθώρα αναφορών στη δραματοθεραπευτική 
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ομάδα και στη συντονίστριά της, την Κα Δήμητρα Τσέλικα, καθ’ όλη τη διάρκεια προσωπικής 

τους αφήγησης, χωρίς αυτό να τους έχει ζητηθεί.  

Στο κείμενο που ακολουθεί, γίνεται μία προσπάθεια αποτύπωσης των βασικών θεμάτων 

που προέκυψαν από τη θεματική ανάλυση των αφηγηματικών βιογραφικών συνεντεύξεων, 

χωρισμένα σε τρεις ενότητες. Η κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε ένα από τρία ερωτήματα της 

παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι εξής ενότητες, που αναπτύσσονται 

παρακάτω: 1) Προϋποθέσεις για τη λειτουργικότητα της ομάδας, 2) Αναδιαπραγμάτευση 

κυρίαρχων αφηγήσεων και ταυτοτήτων και 3) Αναδόμηση της εικόνας τους εαυτού, μέσα από 

τον εμπλουτισμό των αφηγήσεων και την ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων. 

 

5.1 Προϋποθέσεις για τη λειτουργικότητα της ομάδας 

Σε αρκετά σημεία των αφηγήσεων των μελών διαφαίνονταν οι παράγοντες που ευνόησαν 

και δυσκόλεψαν την ομαλή λειτουργικότητα της δραματοθεραπευτικής ομάδας. Οι συνθήκες 

υπό τις οποίες λάμβανε χώρα η ομάδα συχνά επηρεάζονταν από το πλαίσιο λειτουργίας της, τον 

κανονισμό και το προσωπικό του πλαισίου αυτού καθώς και από τις ιδιαιτερότητες του 

πληθυσμού που την συντελούσαν. Δεδομένου ότι η ομάδα λάμβανε χώρα στα πλαίσια ενός 

προγράμματος που φιλοξενούσε άτομα που αντιμετώπιζαν δυσκολίες με την κατάχρηση 

εξαρτησιογόνων ουσιών και είχαν έρθει αντιμέτωπα με τον στιγματισμό και την κοινωνική 

περιθωριοποίηση (Lloyd, 2013), υπήρχαν κάποιες ειδικές συνθήκες που βοηθούσαν τα μέλη της 

ομάδας να λειτουργήσουν καλύτερα μέσα σε αυτήν. Μέσα από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι τα 

μέλη επικεντρώθηκαν σε δύο θέματα που επηρέασαν τη λειτουργικότητα της ομάδας στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα απεξάρτησης: 1) Οι ευνοϊκές συνθήκες πλαισίου και 2) Οι δεξιότητες 

του συντονιστή. 

 

Σχήμα 1* 

 

 5.1.1 Ευνοϊκές συνθήκες πλαισίου.  Κεντρικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία μιας 

δραματοθεραπευτικής ομάδας παίζουν οι συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή πραγματοποιείται. 

Μέσα από τις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων αναδύθηκαν κάποιοι παράμετροι που 

ευνοούσαν την εύρυθμη διεξαγωγή της ομάδας και τη λειτουργική αλληλεπίδραση των μελών 

στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Οι παράμετροι αυτοί σχετίζονταν τόσο με τις συνθήκες που 

*Βλ. Παράρτημα  
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επικρατούσαν στο χώρο διεξαγωγής της, όσο και με τις βασικές αξίες που δημιουργήθηκαν μέσα 

από τον τρόπο λειτουργίας της. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν τρεις ιδιότητες που φάνηκε να 

επηρεάζουν θετικά τις συνθήκες διεξαγωγής των δραματοθεραπευτικών συναντήσεων: α) 

Ασφάλεια, εμπιστοσύνη και σεβασμός, β) Ανάπτυξη αισθημάτων αγάπης, αποδοχής και 

ομαδικότητας και γ) Ευχάριστο κλίμα.  

 5.1.1.α Ασφάλεια, εμπιστοσύνη & σεβασμός.  Η ομάδα φιλοξενούταν από μία μονάδα 

η οποία δεν προσομοίαζε στις μονάδες υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Το ΕΚΚΕΕ δεν είχε δικό 

του τμήμα νοσηλευτικής στην είσοδο, όπως η πλειοψηφία των υπόλοιπων μονάδων του 

ΟΚΑΝΑ, όπου συγκεντρώνονταν υποχρεωτικά μέλη του οργανισμού, ανεξαρτήτως αν 

βρίσκονταν υπό την επήρεια εξαρτησιογόνων ουσιών, για να παραλάβουν το υποκατάστατο ή 

να δώσουν ούρα για έλεγχο. Επιπλέον, ο προαιρετικός χαρακτήρας των ομάδων του ΕΚΚΕΕ και 

η προτροπή των μελών να προσπαθούν να έρχονται χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιου είδους 

χρήση, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στις ομάδες, συνέβαλε ώστε ο χώρος να φαίνεται 

περισσότερο προστατευμένος από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. 

Σ.: Δεν ήταν χορήγηση, δεν έβλεπες μέσα… να έρχονται άνθρωποι σε κατάσταση…  κάτι 

άλλο κάτι πιο κλειστό και πιο προστατευμένο. 

Η προαιρετική  συμμετοχή στις δράσεις του ΕΚΚΕΕ συνέβαλε στον μειωμένο αριθμό 

προσέλευσης των μελών, συγκριτικά με την πληθώρα των ατόμων που εξυπηρετούσε η κάθε 

μονάδα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ. Η λιγότερο μαζική εξυπηρέτηση των μελών της 

συγκεκριμένης μονάδας φαίνεται να οδήγησε στην πιο εξατομικευμένη προσέγγιση και 

αντιμετώπισή τους από το προσωπικό της μονάδας, με σεβασμό στη διαφορετικότητα. 

Σ: Ένα πρόγραμμα που ήταν ανθρωποκεντρικό, με αντιμετώπισαν σαν μονάδα (…) δεν 

είμαστε όλοι το ίδιο, σαφώς δεν είμαστε και υπάρχει σεβασμός για την διαφορετικότητα του 

καθενός. 

Σ.: Πάντα έβγαινε κύκλος, για μένα αυτό ένας κύκλος ξέρεις είναι κάτι πως να σου πω ε 

προστατευμένο έτσι.. με τη καλή έννοια όχι ε του καλύπτω το διαφορετικό ας πούμε, απλά 

προστατευμένο εδώ και είναι δικό μας και το έχουμε εμείς… 

Η προσέλευση μικρότερου αριθμού μελών στο ΕΚΚΕΕ συνέβαλε στη δημιουργία 

ολιγομελών ομάδων που αποτελούνταν από συγκεκριμένα άτομα. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη 

αισθημάτων ασφάλειας, εμπιστοσύνης και εχεμύθειας. Όπως διαφάνηκε από τις αφηγήσεις των 

συμμετεχόντων, τα μέλη άρχισαν να αισθάνονται άνετα  να εκφραστούν ελεύθερα και να 
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μοιραστούν προσωπικά τους ζητήματα, από τη στιγμή που η ομάδα της δραματοθεραπείας 

έκλεισε, δηλαδή ο αριθμός των μελών της μίκρυνε και η παρουσία τους σταθεροποιήθηκε στη 

διάρκεια της ομάδας.  

Σ.: Γιατί στην αρχή.. κοίταξε στην αρχή ήμασταν και πολλοί, ήμασταν τώρα 15 άτομα, οι 

..εγώ απ’ ότι έχω καταλάβει, το ‘χει πει και η Δήμητρα, αλλά μετά στη πορεία το κατάλαβα, ότι 

αυτές οι ομάδες είναι κλειστές, 5-8 άτομα το μάξιμουμ, μετά κάπου χάνεσαι.. 

Σ.: Και η ομάδα ήταν 5 άτομα, ήτανε δηλαδή ό,τι πρέπει ας πούμε, ήταν δηλαδή σαν τις 

ομάδες της επανένταξης, οι ομάδες της δραματοθεραπείας. 

Σ.: Ότι ήμασταν λίγα άτομα και πραγματικά υπήρχε εμπιστοσύνη με τον έναν και με τον 

άλλον.  Βλέπαμε ότι όταν βγαίναμε δεν συζητιούνταν όλα αυτά, μένουνε μέσα.  Δεν ξέρω μετά τι 

κάνανε τουλάχιστον εδώ έβλεπα ότι δεν υπάρχει κουβέντα πάνω σ’ αυτά που δουλεύουμε μέσα 

στην αίθουσα, οπότε και αυτό η εμπιστοσύνη που υπήρχε στους άλλους αν ανοιχτείς. 

Σ.: Εγώ άργησα να καταλάβω τι είναι η δραματοθεραπεία και.. μόλις το κατάλαβα μετά 

από πολύ καιρό, διαπίστωσα ότι είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, στην οποία αν θες να είσαι 

πραγματικά μέλος της ομάδας ας πούμε και όχι απλά να συμμετέχεις, χρειάζεται πολύ προσπάθεια 

και πολύ ειλικρίνεια. 

 5.1.1.β Ανάπτυξη αισθημάτων αγάπης, αποδοχής & ομαδικότητας.  Η ανάπτυξη 

αισθημάτων ομαδικότητας και αποδοχής αποτέλεσε σημαντική προϋπόθεση τόσο για την 

παραμονή των μελών στην ομάδα όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της. Η δυναμική 

αλληλεπίδραση των μελών, η κατανόηση και η ανάγκη για αλληλοβοήθεια φάνηκε να συμβάλει 

θετικά στη θεραπευτική διαδικασία και στην επιθυμία για συμμετοχή στην ομάδα. 

 Σ.: Μας έλεγε άντε σηκωθείτε να ξεπιαστούμε λίγο, εκεί εμείς! Κύκλους να φτιάχνουμε, ε 

για μένα λειτούργησε πολύ θετικά αυτό, παρά πολύ όμως, δεν είμαι άνθρωπος της μονάδας, ξέρεις.. 

ναι....πιστεύω ότι έχει πολύ δυναμική, μπορεί να δημιουργηθεί δηλαδή φοβερή ενεργεία να 

συναντηθούν άνθρωποι βεβαία και να κατανοούν αυτό που κάνουνε και...έχει φοβερή δυναμική... 

 Αρκετές φορές μέσα στις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων αναφέρθηκε η λέξη αγάπη 

ως βασικός συστατικό της θεραπευτικής διαδικασίας της συγκεκριμένης ομάδας. Η αγάπη, η 

αποδοχή και το πραγματικό ενδιαφέρον που έλαβαν και έδωσαν τα μέλη της ομάδας φάνηκε να 

αποτελούν ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα τους και καθιστούν τη συμμετοχή τους στην ομάδα 

της δραματοθεραπείας σημαντική για τη θεραπευτική τους πορεία. 
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 Σ.: Δεν ήμουν τόσο εγώ όσο η ομάδα, η δραματοθεραπεία μας έφερνε κοντά… Αγαπάω 

και έχω να αγαπώ και έχω να δώσω αγάπη πολύ, μέσα μου ακόμη. 

Σ.: Δηλαδή λειτουργεί και η καλοσύνη και η αγάπη και η συμπόνια όλο αυτό το πράγμα 

στην ομάδα… Η δραματοθεραπεία για μένα είναι πολύ σημαντική ομάδα, πρέπει να υπάρχει αγάπη 

μέσα στην ομάδα για να δουλέψει. 

Σ.: Η αγάπη, γιατί άμα δεν υπάρχει αγάπη σε ομάδα δραματοθεραπείας δεν γίνεται δουλειά. 

Γιατί η αγάπη κάνει τη δουλειά, αυτό που την κάνει ξεχωριστή, είναι αυτό ακριβώς, η αγάπη…   

Τα αισθήματα αγάπης και ενδιαφέροντος που ένιωθαν τα μέλη μέσα στην ομάδα 

δραματοθεραπείας ήταν τόσο έντονα, που η ομάδα προσομοίαζε σε οικογένεια. Μάλιστα, αυτό 

το «οικογενειακό πλαίσιο» αναφέρθηκε ως μία αναγκαία συνθήκη για τα μέλη της ομάδας, λόγω 

των δυσκολιών που ο καθένας είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. 

Σ.:  Όλο αυτό εμάς τα μέλη της ομάδας, αν μη τι άλλο μας έκανε να νοιώσουμε όχι μια 

παρέα φίλων, ότι είμαστε … ότι έχουμε γίνει κάτι σαν οικογένεια ας πούμε σε αυτή την ομάδα. Και 

επειδή τώρα όλοι μας εκεί, ήμασταν με δύσκολο παρελθόν, με… ταλαιπωρημένοι και τέτοια, ένα 

τέτοιο, ένα τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον όλοι το χρειαζόμαστε, ή το χρειαζόμασταν εκείνη τη 

στιγμή, εεε… Για να μπορέσουμε να βγάλουμε πράγματα που θέλαμε να τα βγάλουμε. 

 5.1.1.γ Ευχάριστο κλίμα.  Στις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων διαφάνηκε ότι το 

γέλιο και η καλή διάθεση αποτέλεσαν παράγοντες που ενίσχυσαν την επιθυμία των μελών να 

συμμετάσχουν στην ομάδα της δραματοθεραπείας. Πέρα από το ευχάριστο περιβάλλον που 

επικρατούσε συχνά μέσα στην ομάδα, οι συμμετέχοντες αναφέρουν αισθήματα ανακούφισης, 

χαλάρωσης και θετική διάθεση, τόσο πριν την άφιξη τους στον χώρο της ομάδας όσο και μετά 

την ολοκλήρωση της εκάστοτε συνεδρίας. 

 Σ.: Και γελούσα μέσα στη δραματοθεραπεία, δηλαδή δε το περίμενα αλλά έγινε όπως πολλά 

πράγματα δεν περιμένουμε στη ζωή και γίνονται ξέρεις... 

Σ.: Μου λέει «τι γίνεται τι σας κάνουν εκεί τις Παρασκευές»  μου λέει «και έρχεσαι τόσο 

αεράτη» και ναι του λέω «σοβαρά μιλάς;». «Ναι», μου λέει, «γιατί το βάζω μες το μυαλό μου και 

σε βλέπω ενώ ξέρω άλλες μέρες μπορεί»....Όντως πάντα έμπαινα θλιμμένη. Πάντα έβγαινα 

ξαλαφρωμένη απ’ τη δραματοθεραπεία, δηλαδή ένα πράγμα πολύ έτσι...με δυσκολία με… αλλά 

ξέρεις αυτό βαθιά ανάσα και...ναι.. 
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Σ.: Το απολαμβάνω, νοιώθω μια ανακούφιση για αυτά που...συμβαίνουν… και το πρωί 

μάλιστα που ερχόμουν εδώ, εεε… ερχόμουν με τη Γ. εδώ και της λέω στο αυτοκίνητο: «Δεν μπορώ 

να καταλάβω», της λέω, «δεν έχω καθόλου άγχος. Νομίζω ότι είναι γιορτή. Μήπως συμβαίνει 

κάτι;» 

 

 5.1.2 Δεξιότητες συντονιστή.  Οι συνεντευξιαζόμενοι ανέφεραν σε διάφορα σημεία των 

αφηγήσεών τους την παρουσία και τη συμπεριφορά της δραματοθεραπεύτριας ως καθοριστικό 

παράγοντα της συμμετοχής και της πορείας τους στη συγκεκριμένη ομάδα. Οι δεξιότητες της 

δραματοθεραπεύτριας και ο τρόπος που αντιμετώπιζε τόσο τη διαδικασία όσο και τα μέλη 

αποτέλεσε σημαντικό τμήμα των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην ερώτηση: «Τι σε έχει 

βοηθήσει περισσότεερο σε αυτή την ομάδα;». Οι δύο βασικές ιδιότητες που εντοπίστηκαν στις 

αφηγήσεις των συνεντεύξεων ήταν οι εξής: α) Πραγματικό ενδιαφέρον & άνευ όρων αποδοχή 

και β) Δημιουργικότητα & εμπιστοσύνη. Σε αυτό το σημείο παρατίθεται και μία πρόταση ενός 

συνεντευξιαζόμενου που φαίνεται να συνοψίζει σε μία του φράση τις αρετές που χρειάζεται να 

έχει ένας δραματοθεραπευτής που συντονίζει μία ομάδα σε ένα Κέντρο Απεξάρτησης: 

 Σ.: Πρέπει ο δραματοθεραπευτής να είναι άνθρωπος με το άλφα κεφαλαίο. 

 5.1.2.α Πραγματικό ενδιαφέρον & άνευ όρων αποδοχή.  Το ενδιαφέρον του συντονιστή 

για την ομάδα αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις ως ένας παράγοντας που κράτησε τα μέλη στην 

ομάδα και τα βοήθησε να μιλήσουν ανοιχτά για προσωπικά τους ζητήματα. Η επιμονή και η 

υπομονή ήταν δύο χαρακτηριστικά συντονισμού που φάνηκε να πλαισιώνουν το πραγματικό 

ενδιαφέρον τοποθετώντας τη συντονίστρια σε έναν μητρικό ρόλο απέναντι στην ομάδα.  

 Σ.: Ενδιαφέρον για την ομάδα, επιμονή και υπομονή - δεν ξέρω με ποια σειρά-, 

εεε…νομίζω με όποια σειρά και αν τις βάλεις αυτές τις δύο λέξεις ταιριάζουν έτσι, Εεε..την 

αισθανόταν την ομάδα σαν παιδί της, τόσο πολύ ήταν το ενδιαφέρον της ας πούμε και όλο αυτό 

εμάς τα μέλη της ομάδας. 

 Ο χρόνος που αφιερωνόταν κάθε φορά, προκειμένου η ομάδα να ασχοληθεί για όσες 

συναντήσεις χρειαζόταν με ένα θέμα που την δυσκόλευε ή με ένα άτομο που αντιμετώπιζε μία 

συγκεκριμένη δυσκολία, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αποτέλεσε εξίσου 

έναν παράγοντα που επιβεβαίωνε το πραγματικό ενδιαφέρον της συντονίστριας προς τη ομάδα 

της δραματοθεραπείας.  
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 Σ.: Και το γεγονός ότι γίνεται δουλειά σιγά-σιγά, δεν γίνεται όπως οι άλλες ομάδες σήμερα 

θα μιλήσουμε για αυτό την άλλη εβδομάδα θα μιλήσουμε για εκείνο… Δηλαδή μπορεί να 

ασχολούμαστε με ένα θέμα δύο μήνες ή με ένα άτομο ένα μήνα. 

 Η άνεση και η ελευθερία έκφρασης των σκέψεων των μελών, φάνηκε να επηρεάζεται 

τόσο από το πραγματικό ενδιαφέρον της συντονίστριας όσο και από την μη κριτική στάση της. 

Η πλήρης και άνευ όρων αποδοχή από την πλευρά του συντονισμού φάνηκε να προσδίδει πιο 

«ανθρώπινα» χαρακτηριστικά στη συντονίστρια, αλλά παράλληλα να κινητοποιεί τα μέλη να 

μιλήσουν ανοιχτά για τις σκέψεις τους, επιτρέποντας στην πολυφωνία να βρει τον χώρο της 

μέσα στην ομάδα. 

 Σ.: Εμένα πιο πολύ από όλους, εγώ θα σταθώ σε πρόσωπο. Με βοήθησε η Δήμητρα. Εεεε… 

Γιατί πραγματικά έδειξε μια, ένα ενδιαφέρον για την ομάδα, μια υπομονή που...εγώ που πιστεύω 

ότι δύσκολα θα μπορούσα να εκφραστώ σε μια τέτοια ομάδα ας πούμε, με τη Δήμητρα σιγά -σιγά 

κατάφερα και το είχα, βρήκα το χώρο μου και ο λόγος μου βρήκε το χώρο του και μπόρεσε να 

ακουστεί επιτέλους, στο.. στο δωμάτιο και να σταματήσω να έχω στο νου μου ότι εγώ άμα δεν έχω 

κάτι να πω, δεν μιλάω. 

 5.1.2.β Ξετυλίγοντας το κουβάρι: Δημιουργικότητα & εμπιστοσύνη.  Βασικός στόχος 

μιας ομάδας δραματοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα μέλη της να αγγίξουν πιο δύσκολες 

πλευρές τους μέσα από διάφορες εναλλακτικές ασκήσεις με εργαλείο τους την τέχνη. Όπως 

υπογραμμίστηκε έντονα από τους συνεντευξιαζόμενους κατά την αφήγησή τους, η 

δραματοθεραπεύτρια της ομάδας έπαιξε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη διερευνητική 

διαδικασία που ακολούθησαν τα μέλη ώστε να εντοπίσουν ζητήματα που τους προβληματίζουν 

και να δουλέψουν με αυτά. Αυτή η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από τους συνεντευξιαζόμενους 

ως «ξεκλείδωμα». 

Σ.: Και πάλι καταλήγω στη δραματοθεραπεύτρια γιατί και κλειστός να πας σε ομάδα 

δραματοθεραπείας, άμα σε ξεκλειδώσει ο δραματοθεραπευτής σιγά-σιγά και η ομάδα σε 

αγκαλιάζει σιγά-σιγά θα ανοιχτείς. 

Σ.: Ξεκλείδωσε πόρτες που ήταν κλεισμένες και ήταν αμπαρωμένες. 

Μέσα από τις συνεντεύξεις διαφάνηκε ότι για να καταφέρει ο δραματοθεραπευτής να 

βοηθήσει τα μέλη της ομάδας του να ξεκλειδώσουν πόρτες, τις οποίες ίσως να μην είχαν 

προσέξει καν στο παρελθόν, είναι σημαντικό να έχει κάποιες δεξιότητες. Βασική προϋπόθεση, 

είναι να καταφέρει να δημιουργήσει ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, προκειμένου τα 
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μέλη να καταφέρουν να αφεθούν ελεύθερα και να συμπαρασυρθούν από τη 

δραματοθεραπευτική διαδικασία. 

Σ.: Γιατί η δραματοθεραπεύτρια μου εδώ, δηλαδή, εδώ έχω κάνει τόση δουλειά μαζί της, 

που δεν μπορώ να πάω σε έναν άλλον και να σκορπιστώ και να γίνω κομματάκια και να τα 

ξαναβγάλω από μέσα μου. Έχει γίνει δουλειά δηλαδή, και έχω εμπιστευτεί τη Δήμητρα, δεν μπορώ 

σε άλλον άνθρωπο. 

Σ.: Έχει έναν τρόπο, δηλαδή, πιστεύω ότι παίζει ρόλο ο δραματοθεραπευτής στη 

δραματοθεραπεία γενικότερα… και κατά πόσο σε κάνει να νιώθεις εμπιστοσύνη μαζί του. 

Πέρα από την εμπιστοσύνη που μπορεί να εμπνέει ένας θεραπευτής, βασικό συστατικό 

της εσωτερικής διερεύνησης σε μία ομάδα δραματοθεραπείας είναι η δεξιότητα του συντονιστή 

να χειρίζεται με ευελιξία και  φαντασία τα εργαλεία της δραματοθεραπείας. Η ικανότητα ενός 

δραματοθεραπευτή να προσαρμόζεται και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ομάδας του 

χρησιμοποιώντας δημιουργικά, αλλά παράλληλα και στοχευμένα την τέχνη, μπορεί να 

αποτελέσει το κλειδί που θα ανοίξει τις κλεισμένες πόρτες των μελών. 

Σ.: Η Δήμητρα έχει ένα τρόπο, με τρόπους περίεργους δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει από 

ένα σκίτσο και να φτάσει να γίνει γοερό κλάμα ας πούμε και εξομολόγηση. Έχει έναν τρόπο, 

δηλαδή, πιστεύω ότι παίζει ρόλο ο δραματοθεραπευτής. 

Σ.: Η Δήμητρα, ο τρόπος της (…) αλλά κατά κύριο λόγο ναι, η Δήμητρα. Το πως το έψαχνε 

κάτι, γιατί το έβλεπε το θέμα ότι υπάρχει, δεν ξέρω πως, από το βλέμμα, απ’ αυτά που γράφει, γιατί 

μας έβαζε και γράφαμε κάποια πράγματα έβλεπε ότι εδώ ωπ! έχουμε θεματάκι, για να το ανοίξουμε 

λίγο να το σκαλίσουμε… 

 

5.2 Αναδιαπραγμάτευση κυρίαρχων αφηγήσεων και ταυτοτήτων  

 Σύμφωνα με την αφηγηματική προσέγγιση, η αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης 

αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αναδιαπραγμάτευση και την αναδόμηση της εικόνας του 

εαυτού (White, 1995). Οι μονοσήμαντες ιστορίες που συνθέτουν την κυρίαρχη αφήγηση των 

θεραπευόμενων τείνουν να περιορίζουν τη συμπεριφορά και τη διαχείριση καταστάσεων στην 

καθημερινή ζωή, εγκλωβίζοντας τα άτομα σε μη λειτουργικές ταυτότητες. Η αποδόμηση των 

μονοσήμαντων ιστοριών προωθεί την ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων, που δύνανται να 

εμπλουτίσουν την κυρίαρχη αφήγηση, επιτρέποντας στους θεραπευόμενους να επιλέξουν 
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περισσότερο λειτουργικούς τρόπους δράσης σε ζητήματα που τους προβληματίζουν (Ermann, 

Lawson, & Burge, 2017).  

Στη θεραπεία των εξαρτήσεων, έχει φανεί ότι τα άτομα που έχουν κάνει χρόνια 

κατάχρηση ουσιών συνηθίζουν να φέρουν μέσα τους την περιοριστική ταυτότητα του χρήστη 

ουσιών, ενώ αποτελούν μία κοινωνική ομάδα που έχει βιώσει έντονο κοινωνικό στιγματισμό και 

περιθωριοποίηση (Lloyd, 2013). Ως αποτέλεσμα, τείνουν να ορίζουν τον εαυτό τους μέσα από 

το πρόβλημα, την κατάχρηση ουσιών και τις  δυσκολίες που η χρήση τους έχει επιφέρει, 

περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το πεδίο δράσης τους. Ως εκ τούτου, η αφηγηματική θεραπεία 

έχει φανεί εξαιρετικά αποτελεσματική στο συγκεκριμένο πληθυσμό, καθώς στοχεύει στην 

αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης και των περιοριστικών ταυτοτήτων που την απαρτίζουν 

(Gardner & Poole, 2009).   

Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, η δραματοθεραπευτική μέθοδος 

φάνηκε να οδηγεί στην αποδόμηση των μονοσήμαντων ιστοριών και των περιοριστικών 

ταυτοτήτων των μελών του προγράμματος, δημιουργώντας χώρο για τον εμπλουτισμό της 

κυρίαρχης αφήγησης. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι οι εναλλακτικές τεχνικές της 

δραματοθεραπείας ενισχύουν τους σκοπούς της αφηγηματικής θεραπείας (Stahler, 2006/2007). 

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τις αφηγήσεις των μελών διαφάνηκαν πέντε θέματα που 

συντέλεσαν στην αποδόμηση και αναδιαπραγμάτευση της κυρίαρχης αφήγησης, μέσα από την 

συμμετοχή στην δραματοθεραπευτική ομάδα: 1) Η αλληλεπίδραση και η συνεργασία στα 

πλαίσια της ομάδας, 2) Ο εντοπισμός των κενών μίας ιστορίας, 3) Η εξωτερίκευση, 4) Η χρήση 

συμβολικών αναπαραστάσεων και 5) Η ενσάρκωση εναλλακτικών ρόλων.  

 

Σχήμα 2* 

 

 5.2.1 Η θεραπευτική διάσταση της ομάδας: αλληλεπίδραση & συνεργασία.  Η 

δραματοθεραπεία αποτελεί μία θεραπευτική διαδικασία που εφαρμόζεται τόσο σε ατομικό όσο 

και σε ομαδικό επίπεδο (Landy & Montgomery, 2012). Επειδή τα εργαλεία που χρησιμοποιεί 

βασίζονται κυρίως στην αλληλεπίδραση τείνει να επιλέγεται η ομάδα ως πλαίσιο εφαρμογής 

της. Από την άλλη πλευρά, η κατάχρηση ουσιών αποτελεί ένα πεδίο, όπου η ομαδική θεραπεία 

έχει την τιμητική της, καθώς τα μέλη των προγραμμάτων απεξάρτησης αντιμετωπίζουν έντονες 

δυσκολίες σε κοινωνικό επίπεδο. Μέσα στις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων εντοπίστηκαν 

αρκετά σημεία όπου η συμβολή της ομάδας και η αλληλεπίδραση που αναπτύχθηκε ανάμεσα 

*Βλ. Παράρτημα  
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στα μέλη της έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στη δραματοθεραπευτική διαδικασία. Στις συνεντεύξεις 

εντοπίστηκαν τρεις ιδιότητες που συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην θεραπευτική πορεία των 

συμμετεχόντων μέσα στην ομάδα της δραματοθεραπείας: α) Ο εντοπισμός των δυσκολιών και 

το μοίρασμά τους μέσα στην ομάδα, β) Η επικοινωνία εναλλακτικών οπτικών και γ) Η ανάπτυξη 

συμμαχίας μεταξύ των μελών. 

 5.2.1.α Εντοπισμός & μοίρασμα δυσκολιών.  Συχνά η ομάδα αποτελούσε έναν χώρο 

όπου αναπτύσσονταν διαφόρων ειδών εντάσεις και δυσκολίες. Η θεατρική πράξη, που αποτελεί 

το βασικότερο εργαλείο της δραματοθεραπευτικής διαδικασίας, αποτελεί εν γένει μία 

διαδικασία που προϋποθέτει έντονη τριβή και συνεργασία, πράγμα που συχνά αποτελεί 

αφετηρία για τη δημιουργία εντάσεων. Οι συζητήσεις γύρω από αυτές τις δυσκολίες ανάμεσα 

στα μέλη καθώς και η επιθυμία τους να αναπτύξουν λειτουργικότερους τρόπους επικοινωνίας 

προς όφελος της ομάδας, οδηγούσαν συχνά τα μέλη να αναστοχάζονται σχετικά με τον τρόπο 

που αντιλαμβάνονται οι ίδιοι και οι άλλοι τον εαυτό τους, αλλά τον τρόπο που διαχειρίζονται 

δύσκολες καταστάσεις.  

 Σ.: Οτιδήποτε με δυσκόλεψε ήταν για μένα μέσα στην ομάδα, είτε την ίδια την ομάδα όταν 

μετά το βάζαμε κάτω, θυμάμαι, και το συζητούσαμε… Εεε δεν ήτανε...μάλλον δυσκολίες μπορεί 

να βγαίναμε αλλά ήταν λυτρωτικό ότι γινόταν. Δυσκολεύτηκα αλλά καλώς και δυσκολεύτηκα για 

να το δω, τις πραγματικές του διαστάσεις πια… 

Σ.: Ήμασταν με δύσκολο παρελθόν , με… Ταλαιπωρημένοι και τέτοια, ένα τέτοιο, ένα 

τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον όλοι το χρειαζόμαστε, ή το χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή, εεε… 

Για να μπορέσουμε να βγάλουμε πράγματα που θέλαμε να τα βγάλουμε. 

 Η έντονη αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, φέρνοντας 

στην επιφάνεια τις δυσκολίες σχετικά με την επικοινωνία και τη συνεργασία, δίνει την ευκαιρία 

για αναγνώριση μη λειτουργικών συμπεριφορών και πειραματισμό με αυτές, στα πλαίσια όμως 

ενός προστατευμένου περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανό να αποδομηθούν 

περιοριστικές ταυτότητες, αλλά και συμπεριφορές που μπορεί στο παρελθόν να φάνταζαν 

μονόδρομος. 

 Σ.: Μ’ αρέσουν οι ομαδικές διαδικασίες γιατί με φτιάχνουν και μένα...πολλά πράγματα ας 

πούμε που με θύμωναν… Πολλά γιατί κάποτε είχα και πρόβλημα να ελέγξω το θυμό μου… Και 

έβγαζα βία και λεκτική και ε....ε...εδώ… αυτό το έμαθα πολύ καλά να κάθομαι να ακούω...(…) 

Έγινα λιγότερο εγωίστρια, δούλεψα μέσα σε ομάδες, μέσα σε ομάδα με τρανταχτά προβλήματα, 

ξέρεις ...εεε γινόταν το πρόβλημα του άλλου, γινόταν δικό μου κι με ένα πολύ μυστηριακό, θα 
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έλεγα, τρόπο γινόταν πιο απαλό και για τον άλλο και για μένα. Και νομίζω ότι έτσι, έτσι 

λειτούργησε η ομάδα αυτή, η δραματοθεραπεία. 

 5.2.1.β Επικοινωνία εναλλακτικών οπτικών.  Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της 

ομαδικής θεραπείας είναι η πλουραλιστική ανταλλαγή απόψεων και η επικοινωνία 

διαφορετικών σκέψεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Σε αντίθεση με την 

ατομική θεραπεία που συντελείται μέσα από την αλληλεπίδραση δύο ατόμων, του θεραπευτή 

και του θεραπευόμενου, το μέλος μίας θεραπευτικής ομάδας έχει τη δυνατότητα να ακούσει 

πολλές διαφορτικές γνώμες και οπτικές σχετικά με ένα ζήτημα που το απασχολεί. Σε κάθε 

περίπτωση, αυτός ο καταιγισμός εναλλακτικών οπτικών μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να 

συνειδητοποιήσει πόσο διαφορετικές αναγνώσεις μπορεί να έχει μία κατάσταση και  να 

σταματήσει να αντιλαμβάνεται μονοδιάστατα τα προβλήματα που αναγνωρίζει στη ζωή του.  

 Σ.: Αλλά βοηθάει και αυτό πάρα πολύ, το πώς το βλέπουν και εκείνοι, δηλαδή όλο ακούς 

γνώμες από άλλα τέσσερα άτομα εκτός από τη Δήμητρα πάνω σ’ αυτό που λες, οπότε βλέπεις άλλος 

σου λέει «Να, να εκεί ήσουνα λάθος θα μπορούσες να κάνεις και αυτό» μπαμ σου δίνει ένα! Μπορεί 

να σου πει βλακεία να το βγάλεις να μπει απ’ το ένα να βγει απ’ το άλλο πραγματικά, αλλά μπορεί 

να το κρατήσεις. 

 Σ.: Είναι πράγματα που χρειάζονται, πιστεύω στη δραματοθεραπεία και μέσα απ’ αυτά 

δουλεύονται τμήματα του εαυτού σου και της ψυχής σου, του εσωτερικού σου κόσμου. Γιατί βλέπεις 

μέσα απ’ τα μάτια του άλλου το τι συμβαίνει, ας πούμε το παράδειγμα που σου έδωσα. 

 Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων, η έναρξη συζητήσεων με σκοπό 

την ανταλλαγή απόψεων και οπτικών γίνονταν με αφορμή την ολοκλήρωση και παρουσίαση 

κάποιας βιωματικής άσκησης. Τα εργαλεία της δραματοθεραπείας -η αναπαράσταση, το σκίτσο, 

η γραφή, η αφήγηση μίας ιστορίας- δημιουργούσαν συχνά έναν εύπλαστο και ελεύθερο χώρο 

που ευνοούσε την δημιουργική επικοινωνία διαφορετικών οπτικών πάνω σε μία κατάσταση.  

 Σ.: Σε κάθε άσκηση που θα κάνεις εεε… είναι και τα άλλα παιδιά που και αυτά όταν σ’ 

ακούνε και διαβάσεις π.χ. κάτι που ‘χεις γράψει ή σηκωθείς και κάνεις κάτι εεε θα μιλήσουνε πάνω 

σ’ αυτό, θα σε ρωτήσουνε οπότε ακούς και απ’ αυτούς κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιες φορές 

ερωτήσεις που μπορούν να σε κομπλάρουν τελείως και εκεί να δουλέψεις πράγματα. Όχι να σε 

κομπλάρουν, να σε δυσκολέψουν συναισθηματικά, αλλά τελικά να καταφέρεις να το βγάλεις. 

 Σ.: Και μετά το σχολιάζεις κιόλας αυτό που βλέπεις στους φίλους ότι… ή τους λες εκείνη 

την ώρα λίγο άλλαξε αυτό… 



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     84 

 Επιπλέον, οι αναπαραστατικές τεχνικές της δραματοθεραπείας επιτρέπουν στα μέλη να 

αναθεωρήσουν την κυρίαρχη αφήγησή τους ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν βρίσκονται τα 

ίδια στη θέση του ερμηνευτή. Η παρατήρηση των υπόλοιπων μελών την ώρα που ερμηνεύουν 

έναν ρόλο ή μία ιστορία, δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ταυτιστούν με κάποιον από 

τους ρόλους που βλέπουν, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, να αντιληφθούν πόσο 

διαφορετικά μπορεί να αντιλαμβάνονται μία κατάσταση μεταξύ τους και να συζητήσουν αυτούς 

τους προβληματισμούς τους στην ομάδα. 

 Σ.: Είδα μέσα απ’ τα μάτια άλλων εμένα μέσα από ασκήσεις, πολύ βασικό… Δηλαδή που 

εγώ δεν τα βλέπω πως μιλάω σε σένανε τι σχέση έχουμε… Μ’ αρέσουν οι ομαδικές διαδικασίες 

γιατί με φτιάχνουν και μένα... 

Σ.: Και λέει η Δήμητρα σήκω και εσύ και  σύ και κάντε αυτό που είπε. Ξαφνικά βλέπω 

πόσο βλάκας μπορεί να ήμουνα ας πούμε ή πόσο καλά ήμουνα τελικά εγώ και τι βλάκας ήτανε ο 

άλλος. Έβλεπα, πως να το πω, απ’ τους άλλους το εγώ μου… 

 5.2.1.γ Ανάπτυξη κοινής συμμαχίας.  Η συγκεκριμένη ομάδα δραματοθεραπείας 

αποτελούσε μέρος ενός προγράμματος απεξάρτησης και συνεπώς αποτελούνταν από άτομα που 

είχαν ως κοινό στόχο τη διαχείριση της κατάχρησης ουσιών. Η κοινή αφετηρία και ο κοινός 

στόχος παραμονής σε αυτό το πρόγραμμα ήταν ένας παράγοντας που συχνά ένωνε την ομάδα 

και καθιστούσε τα μέλη συνοδοιπόρους σε αυτό το δύσκολο ταξίδι. Μέσα στην ομάδα, οι 

συμμετέχοντες εντόπιζαν μεταξύ τους παρόμοια βιώματα και δυσκολίες, πράγμα που τους 

βοηθούσε να συναισθάνονται πιο εύκολα τα ζητήματα που απασχολούσαν τα υπόλοιπα μέλη 

και παράλληλα να νιώθουν άνετα να μιλήσουν και να εκτεθούν σε ανθρώπους που μπορούσαν 

να τους καταλάβουν. 

  Σ.: Ήμασταν με δύσκολο παρελθόν, με… ταλαιπωρημένοι και τέτοια. Ένα τέτοιο, ένα 

τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον όλοι το χρειαζόμαστε ή το χρειαζόμασταν εκείνη τη στιγμή εεε… 

για να μπορέσουμε να βγάλουμε πράγματα που θέλαμε να τα βγάλουμε.  

 Υπήρχαν στιγμές όπου τα δύσκολα βιώματα του παρελθόντος, εμφανίζονταν ως εμπόδιο 

στην επικοινωνία και τη λειτουργικότητα της ομάδας. Η αλληλοκατανόηση, όμως, και η 

πρόθεση για αλληλοβοήθεια που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα μέλη, καθιστούσε την ομάδα το 

καταλληλότερο μέρος για να εκφραστούν και να διαχειριστούν τέτοιου είδους ζητήματα.  

 Σ.: Ααα καλά ναι από δυσκολίες, πολλές δυσκολίες! Αλλά μέσα στην ίδια ομάδα δηλαδή 

στην ίδια μέρα στην ιδία ομάδα με έναν τρόπο δεν ξέρω πως, έφευγαν αυτά ας πούμε  ότι… με 
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δυσκόλευε, μη λέω βλακείες. Ε, σιγά σιγά γινόταν λίγο πιο εύκολο. Αυτό που δυσκόλευε τις 

περισσότερες φορές ήταν αυτό που είχε να κάνει...τις...με την αρνητική πλευρά του εαυτού μου, 

πως να σου πω, πίστευα ακράδαντα ότι είμαστε το καλό και το κακό σε μια ισορροπία. Όμως μέσα 

μας… και νομίζω ότι έχω καταφέρει λίγο με την δραματοθεραπεία να, να  ‘ρθει να βαρύνει λίγο 

περισσότερο το καλό, ξέρεις, δηλαδή η ισορροπία είναι κάτι απλά ξέρεις... 

 Η αλληλεπίδραση των μελών φάνηκε να ενισχύει την πίστη των συμμετεχόντων σχετικά 

με την ικανότητά τους να διατηρήσουν απόσταση από τη χρήση ουσιών και να διαχειριστούν 

μη λειτουργικές συμπεριφορές του παρελθόντος. Η παρακολούθηση των αλλαγών στη στάση 

και τη συμπεριφορά των υπολοίπων μέσα στην ομάδα, αποτελούσε σημείο αναφοράς των μελών 

για τη δυνατότητά τους να διαχειριστούν πιο λειτουργικά καταστάσεις που προηγουμένως 

θεωρούσαν αδύνατο να ανατραπούν, κάνοντας την όποια αλλαγή να φαντάζει περισσότερο 

εφικτή.  

 Σ.: Η δραματοθεραπεία για μένα δεν ήταν μόνο αυτό που...Δηλαδή, δεν ήμουν τόσο εγώ 

όσο η ομάδα. Δηλαδή… οι άλλοι και οι δίκες μου, σίγουρα, και τα δικά μου πράγματα, αλλά αυτό 

που έβλεπα να βγαίνει και προφανώς το βλέπαν και οι άλλοι για μένα. Ήταν κάτι σαν μια 

μυρωδιά...εεε λύσης προβλημάτων, ίσα ίσα ένα...ξέρεις ένα πολύ μικρό touch εεε.. και το ‘βλεπα 

συνεχεία αυτό γύρω μου… 

Σ.: Ενώ μέσα απ’ αυτό και απ’ τις ερωτήσεις, μέσω της Δήμητρας, χάρη σ’ αυτό, σ’ αυτό 

βγαίνουν πράγματα, έτσι; Και έχω δει κι άλλους να βοηθάνε, όχι μόνο εμένα, γενικά έχω δει να 

βοηθάνε τέτοια… σκετσάκια, τα λέω συνέχεια, γιατί τέτοιες ασκήσεις… Ναι, εντάξει, και 

σκετσάκια τέλος πάντων ασκήσεις. 

 

 5.2.2 Εντοπισμός κενών μίας ιστορίας.  Μία από τις βασικές τεχνικές που βοηθούν 

στην αποδόμηση και την ρευστοποίηση της κυρίαρχης αφήγησης, καθώς και των περιοριστικών 

ταυτοτήτων που συνδέονται μαζί της, είναι ο εντοπισμός των κενών στις ιστορίες που αυτή 

περιλαμβάνει (Gardner & Poole, 2009). Τα κενά αυτά αποτελούν σημεία της αφήγησης που 

παρακάμπτονται και διακόπτουν τη συνέχεια της εκάστοτε ιστορίας. Μπορεί να κρύβονται μέσα 

στη σκιά άλλων γεγονότων, να είναι δύσκολα προσβάσιμα, λόγω συναισθηματικού φόρτου, ή 

απλά να μην εντοπίζονται στη ροή των γεγονότων. Η διερεύνηση των κενών μίας ιστορίας 

μπορεί να αποτελέσει το εναρκτήριο σημείο για τον εμπλουτισμό της κυρίαρχης αφήγησης.  
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Η δραματοθεραπεία αποτελεί μία μέθοδο που φαίνεται να βοηθάει τα άτομα να 

αναγνωρίσουν και να προσεγγίσουν αυτά τα σημεία μέσα από διάφορες τεχνικές, προωθώντας 

την εναλλακτική προσέγγιση των γεγονότων που συντελούν μία ιστορία. Μέσα από τις 

αφηγήσεις των συμμετεχόντων εντοπίστηκαν τρεις ιδιότητες που καθιστούν τη 

δραματοθεραπευτική διαδικασία σημαντική στον εντοπισμό των κενών: α) Το ξεκλείδωμα της 

κυρίαρχης αφήγησης μέσα από εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισής της, β) Τη δημιουργία 

αμφισβήτησης σχετικά με την εγκυρότητάς της και γ) Τη διερεύνηση των μοναδικών εκβάσεων.  

 5.2.2.α Ξεκλείδωμα κυρίαρχης αφήγησης.  Η λέξη «ξεκλείδωμα» συναντήθηκε σε 

αρκετά σημεία των αφηγήσεων των συνεντευξιαζόμενων, με σκοπό να οριστεί η διαδικασία, η 

οποία τους βοήθησε να εμβαθύνουν σε δύσκολες και φαινομενικά αμετάβλητες καταστάσεις 

που είχαν βιώσει το παρελθόν. Χρησιμοποιώντας μεταφορικό λόγο, συμβάντα που συχνά ήταν 

δύσκολο να αγγιχθούν ή να επεξεργαστούν από τα μέλη και καταστάσεις που μπορεί να 

φάνταζαν παγιωμένες και αμετάβλητες, συχνά παρομοιάζονταν με κλειστές πόρτες. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η δραματοθεραπεία φάνηκε να αποτελεί για τα μέλη το κλειδί που ανοίγει αυτές 

τις πόρτες, επιτρέποντάς τους να δουν τι υπάρχει από πίσω. 

 Σ.: Κλειδώνομαι, κουκουλώνομαι, κάθομαι χρόνια σε μια κουβέρτα και έτσι ήρθα εδώ στη 

δραματοθεραπεία, μετά από χρόνια στη κουβέρτα… Είπα να ξεκινήσω αυτά τα σεμινάρια… γιατί 

ήθελα να επιπλεύσω. Δηλαδή ένοιωθα ότι βουλιάζω ένα πράγμα και ήθελα να πάρω αέρα και 

θεώρησα ότι είναι ο μόνος τρόπος… 

Σ.: Έλυσε ξέρεις, άνοιξε πόρτες και δω, και δω, και δω, πράγματα που τα βάζεις στην 

άκρη, δε σε βολεύουν προς στιγμήν… ας πούμε, τα θάβεις. 

Σ.: και για να τα πάρω, να τα βγάλω και να δω με ποιο τρόπο μπορώ να τα εεε...δουλέψω 

να τα κάνω ίσως… ξέρεις ρε παιδί μου, να πονάει λίγο λιγότερο να έχω… (…) με συμβολισμούς 

με αυτά, με κάτι απορίες κάτι τέτοια… εεε αυτό… 

Κάποιες φορές το ξεκλείδωμα αφορούσε την επανεπεξεργασία μιας προβληματικής 

κατάστασης που μπορεί να μην είχαν παρατηρήσει στο παρελθόν, και τον εντοπισμό μη 

λειτουργικών δράσεων τους σε αυτή. Αναστοχαζόμενα την κυρίαρχη αφήγησή τους, 

ξεκλείδωναν κρυφά σημεία, όπου αναγνώριζαν τη δική τους συμβολή σε μία περίσταση που 

θεωρούσαν στο παρελθόν μη αναστρέψιμη, αποδεχόμενα ότι θα μπορούσαν να πράξουν με 

εναλλακτικό τρόπο, έχοντας τη δυνατότητα τελικά να την ελέγξουν. 
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Σ.: Η Δήμητρα, για παράδειγμα, ξεκλείδωσε πόρτες που ήταν κλεισμένες και ήταν 

αμπαρωμένες...Έμαθα να εκτιμάω εδώ καλύτερα τη φιλία, τη φιλία όμως που είναι, ξέρεις… που 

είναι , είναι αληθινή δεν είναι...δεν κάνεις ας πούμε προσέγγιση στον άλλον με κάποια 

ανταλλάγματα ή με...Είχα βέβαια μικρή παιδικούς φίλους κι αυτά, αλλά δεν είχα τη συνείδηση να 

καταλάβω ακριβώς τι είναι ας πούμε. 

Σ.: Ένας λόγος που σηκώθηκα από μία κουβέρτα κατάθλιψης που ήμουνα χρόνια, που είχα 

σαπίσει. Δεν έκανα μπάνιο, μπορεί ένα μήνα να μην έκανα μπάνιο, πήγαινα κάθε 13 μέρες με ταξί 

στο πρόγραμμα και γυρνούσα σπίτι για να μείνω άλλες 13 μέρες σε μία κουβέρτα, χειμώνα 

καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στο σεντόνι, το χειμώνα στην κουβέρτα… μη σου πω ότι και το καλοκαίρι 

στην κουβέρτα, δεν το  αποχωριζόμουν και ας έκανε ζέστη. Και καθόμουνα και ζεσταινόμουνα και 

δεν με πειράζει που έτρεχε ο ιδρώτας ποτάμι. Δεν ένιωθα, ήμουνα σε πλήρη κατάθλιψη και η 

Δήμητρα με έφερε στην επιφάνεια δηλαδή με ξανά βούτηξε από τα μαλλιά και τσακ με σήκωσε 

στην άκρη από το νερό και βγήκα στην επιφάνεια… 

Σ.: Νομίζω μια φορά έκλαιγα, έκλαψα κι όλας μέσα εδώ δηλαδή όταν το έβγαλα τελείως. 

(…) που  το έβγαλα και πόνεσα γιατί μεν το αποδέχομαι, έχω καταλάβει τελικά και απ’ την 

δραματοθεραπεία και απ’ την ψυχοθεραπεία μου, δεν έχω συγχωρήσει τον εαυτό μου για αυτό το 

κομμάτι και το έχουμε δει και στην δραματοθεραπεία αυτό. 

Στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων το ξεκλείδωμα αφορούσε και το άνοιγμα μίας 

πόρτας προς νέους τρόπους δράσης, μακριά από συμπεριφορές και στάσεις που συνήθιζαν να 

υιοθετούν τα μέλη στο παρελθόν. Αφού κατάφερναν να βρουν τον τρόπο να ξεκλειδώσουν την 

πόρτα, που στο παρελθόν θεωρούνταν αμετάκλητα κλειστή, συνειδητοποιούσαν ότι πίσω από 

αυτή ίσως να κρύβεται μία πιο λειτουργική και φωτεινή πλευρά τους, και πως είχαν τη δύναμη 

να την ανοίξουν, απλώς δεν γνώριζαν τον τρόπο. 

Σ.: Η στιγμή σου η στιγμή σου το να είσαι στην ώρα σου να πάρεις πράγματα να είσαι 

ανοιχτός και πάλι καταλήγω στη δραματοθεραπεύτρια γιατί και κλειστός να πας σε ομάδα 

δραματοθεραπείας… άμα σε ξεκλειδώσει ο δραματοθεραπευτής σιγά-σιγά και η ομάδα σε 

αγκαλιάζει σιγά-σιγά, θα ανοιχτείς. 

Σ.: Εγώ που πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσα να εκφραστώ σε μια τέτοια ομάδα ας 

πούμε, με τη Δήμητρα σιγά -σιγά κατάφερα και το είχα , βρήκα το χώρο μου και ο λόγος μου βρήκε 

το χώρο του και μπόρεσε να ακουστεί επιτέλους , στο..στο δωμάτιο και να σταματήσω να έχω στου 

νου μου ότι εγώ άμα δεν έχω κάτι να πω , δεν μιλάω. 
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Σ.: Η μία πόρτα είχε… Οι δυο αυτές πόρτες είχαν από μια ταμπέλα. Η μία ταμπέλα έγραφε 

«Συνεχίζεται» , στη μία πόρτα, η άλλη έγραφε «Η ζωή συνεχίζεται». Εγώ επιλέγω να πάω στη 

δεύτερη πόρτα «Η ζωή συνεχίζεται», εδώ είναι το ΕΚΚΕΕ. (…) Πίσω από αυτή τη πόρτα λοιπόν, 

συνεχίζω τώρα, προσπαθώ να ανοίξω την πόρτα να μπω μέσα, είναι κλειδωμένη. Έχω φωνάξει 

τον καλύτερο κλειδαρά να μου ανοίξει την πόρτα. Δεν μπορεί να την ανοίξει. Και εκεί έρχονται οι 

άνθρωποι του ΕΚΚΕΕ , που δεν ξέρω ακόμα πως… θέλει σκέψη. Και μου λένε: «Δε χρειάζεται 

κλειδαράς, ούτε κλειδί. Πάρε το πόμολο και κατέβασε το κάτω και μπες μέσα». Και εκεί 

περιγράφεις, ας πούμε… Εκεί είναι η… το ΕΚΚΕΕ , δηλαδή η δραματοθεραπεία. (…) Είναι 

ανάμεσα εκεί στην αφετηρία και στην επανένταξη. Που… είναι και πραγματικότητα γιατί 

μεσολάβησε το ΕΚΚΕΕ , θετικά κιόλας αλλιώς θα μπορούσα να είμαι ακόμα εκεί στα καφενεία 

και να κάθομαι να πίνω τα τσιπουράκια μου τα μεσημέρια με τους άλλους συναδέλφους, ας πούμε. 

 5.2.2.β Αμφισβήτηση & επαναδιαπραγμάτευση ιστορίας.  Βασικό ρόλο στον εντοπισμό 

των κενών της κυρίαρχης αφήγησης  φαίνεται να έπαιξε η αμφισβήτηση της απόλυτης 

εγκυρότητάς της. Όπως προέκυψε από τις αφηγήσεις των συνεντεύξεων, η δραματοθεραπεία 

αποτέλεσε μία διαδικασία που συχνά προβλημάτιζε τα μέλη, μέσα και έξω από την ομάδα, 

σχετικά με το τρόπο που τα ίδια ερμήνευαν τα γεγονότα της προσωπικής τους ιστορίας. Οι 

προβληματισμοί που γεννιόνταν κατά τη διάρκεια της ομάδας, φαίνεται να ακολουθήσαν τα 

μέλη και στην πραγματική τους ζωή, ώσπου να μπορέσουν να ξετυλίξουν το μπερδεμένο 

κουβάρι των σκέψεων τους. 

 Σ.: Εγώ έφυγα πολλές φορές προβληματισμένος, και αυτοί οι προβληματισμοί με βοήθησαν 

πάρα πολύ για να μπορέσω να λύσω την εξίσωση, μιας και μιλάμε με μαθηματικά, ας πούμε, και 

λέμε για προβλήματα.. 

 Σ.: Όλα αυτά τα πράγματα που δουλεύτηκαν φεύγοντας… σίγουρα τα σκεφτόμουνα και δεν 

ήταν απλά το ‘κανα εδώ και τέλειωσε. Όταν δουλεύαμε πραγματικά και μπαίναμε λίγο βαθιά σ’ 

αυτά που πονάνε, σου έχω πει, ότι πολλές φορές ανοιγόμουνα… έβγαζα, έβγαζα, έβγαζα… 

 Η επεξεργασία των προβληματισμών αυτών αποτελούσε μία επώδυνη διαδικασία, καθώς 

τα μέλη άρχισαν να αποδομούν τμήματα της ιστορίας τους που μέχρι πρότινος θεωρούσαν 

δεδομένα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, καλούνταν να αντιμετωπίσουν και να επεξεργαστούν 

κομμάτια της αφήγησής τους για τα οποία δεν αισθάνονταν περήφανα και είχαν μείνει για χρόνια 

θαμμένα κάτω από το πέπλο των ουσιών, με σκοπό την αποδοχή μη λειτουργικών 

συμπεριφορών, την συγχώρεση και τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς τους. 
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 Σ.: Γιατί είναι σαν να, σαν να είχα ένα βέλο το όποιο ήταν πολύ πυκνό το τούλι, αρχίζει 

σιγά σιγά να λεπταίνει, σηκώθηκε και… είδα πράγματα… Εεε και μάλιστα πριν τη 

Δραματοθεραπεία, δεν τον κοιτούσα εύκολα τον καθρέφτη μου, θέλω να πω, δεν ήταν κάτι που 

έδινε χαρά ξέρεις… Εεε με τη Δήμητρα τον σπάσαμε τον κάναμε χίλια κομμάτια τον ξαναστήσαμε 

απ’ την αρχή... 

 Σ.: Ακόμη κι αν το αφήσεις γιατί σε πονάει, το ζήτημα είναι να το δεις, να το δεις όχι μόνο 

με τα μάτια, να το δεις, να το ακούσεις, να το αγγίξεις. 

 Σ.: Και είναι το πιο βαρύ πράγμα, πιο πολύ και από του πατέρα μου το σκηνικό, δηλαδή 

είπα ήταν υπό την επήρεια, δεν καταλάβαινε, εεε είχε κόλλημα, εντάξει τον συγχώρησα κάπως… 

Εντάξει κάπως την αγγίζω αυτή τη πληγή. 

Αυτοί οι προβληματισμοί φάνηκε να φέρουν έντονες αμφιβολίες αναφορικά με 

συμπεριφορές και καταστάσεις του παρελθόντος, δημιουργώντας την ανάγκη για 

επαναπροσδιορισμό των αφηγήσεων και εναλλακτική νοηματοδότηση των γεγονότων. Η 

σιγουριά με την οποία κάποτε τα μέλη αφηγούνταν την ιστορία τους ενώ τα αμετάβλητα 

χαρακτηριστικά και οι περιοριστικές ταυτότητες που προσέδιδαν στον εαυτό τους, άρχισαν 

σταδιακά να χάνουν την ισχύ τους, αποκτώντας πιο ρευστή υπόσταση. 

Σ.: Δεν το ήθελα άλλο αυτό και δεν ήθελα να 'μαι : Πωω και τι παλικάρι είσαι συ...και 

τι....επειδή σου 'κανα εσένα την εξυπηρέτηση και μπήκα και βγήκα και έφερα και έκανα..και 

επειδή...αυτό ήτανε..κανένα παλικάρι δεν ήμουν, αυτό με κάνε παλικάρι..όταν αυτό το 

συνειδητοποιείς.. λες τι γίνεται, πώς; 

Σ.: Ο λόγος μου βρήκε το χώρο του και μπόρεσε να ακουστεί επιτέλους στο, στο δωμάτιο 

και να σταματήσω να έχω στου νου μου ότι εγώ άμα δεν έχω κάτι να πω  δεν μιλάω. Γιατί και 

αυτό είναι μια δικαιολογία ας πούμε. Ότι.. ότι φοβάμαι να μιλήσω, φοβάμαι να παραδεχτώ την 

αλήθεια, εεε… η αλήθεια πονάει και άστη θαμμένη; Πάλι σνομπ; Σνομπισμός; Όλα αυτά φύγανε. 

Σ.: Το πρώτο κομμάτι που δούλεψα πολύ, είναι αυτό με τη πεθερά μου και το μίσος, γιατί 

δεν είμαι άνθρωπος που μισώ, και το μίσος είναι κακό συναίσθημα για μένα. Είναι αρνητική 

ενέργεια, και το δούλεψα πολύ στη δραματοθεραπεία… 

 5.2.2.γ Διερεύνηση μοναδικών εκβάσεων.  Αλληλένδετη διαδικασία με την αναγνώριση 

των κενών μίας ιστορίας αποτελεί ο εντοπισμός των μοναδικών εκβάσεων μέσα σε αυτή. Οι 

μοναδικές εκβάσεις είναι σημεία της ιστορίας που τυχαίνει να αναφέρονται μέσα στην αφήγηση, 

αποτελώντας φωτεινές πτυχές μιας κατάστασης, και διαφοροποιούνται από τις παγιωμένες 
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απόψεις που ακολουθούν την κυρίαρχη αφήγηση (Ermann, Lawson, & Burge, 2017). 

Παράλληλα, αποτελούν σημεία μη ενοποιημένα με την κυρίαρχη αφήγηση, καθώς συνήθως δεν 

ταιριάζουν με τις περιοριστικές οπτικές ή ταυτότητες που μπορεί αυτή να φέρει.  

 Ο εντοπισμός μοναδικών εκβάσεων, που εστιάζουν σε μία πιο αισιόδοξη και 

εμπλουτισμένη ανάγνωση μιας κατάστασης αποτελεί μία σημαντική διαδικασία στην θεραπεία 

των εξαρτήσεων. Τα άτομα που έχουν έρθει αντιμέτωπα με χρόνια κατάχρηση ουσιών, συνήθως 

δυσκολεύονται να εντοπίσουν θετικά σημεία στην αφήγηση της ιστορίας τους, η οποία συχνά 

συνοδεύεται από δύσκολα και σκληρά βιώματα. Η αναγνώριση και διερεύνηση των μοναδικών 

εκβάσεων στις ιστορίες αυτών των ανθρώπων αποτελεί μία διαδικασία που μπορεί ρίξει φως 

στις πιο σκοτεινές πλευρές των αφηγήσεών τους. 

 Σ.: Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις βέβαια. Ξέρει, καταλαβαίνει, μου λέει 

ότι είναι περήφανη για μένα, δε το πίστευα! Και ο μπαμπάς μου πρόλαβε και μου το ‘πε… 

Παράξενα πράγματα συμβαίνουν στη ζωή! 

 Σ.: Ναι γιατί είναι το όνειρό μου πρέπει να τελειώνω με τα χάπια θέλω να ξυπνάω το πρωί 

και… Να ξυπνάω όπως όταν ήμουνα στην Ιθάκη, ξυπνούσα κι είχα όρεξη! Δεν είχε η σπονδυλική 

μου στήλη κατάκλιση, ούτε η πλατούλα μου ήτανε… Μία χαρά ήμουνα, έτσι αγνή να ζήσω τη μέρα, 

να κάνω πράγματα… 

Σ.: Όταν είδα ότι τελικά, ναι, γίνεται και κοπέλα να ‘χεις και να βγεις και να… Εντάξει, 

άρχισα να αυτοσαρκάζομαι και λίγο, μια βόλτα στην παραλία με κοιτάνε καλά καλά. Οπότε μια 

κοπελίτσα λέει «Τι είναι αυτό;» και βλέπει την κοίλη, της λέω «Τίποτα,  θα βγει το alien σε λίγο 

από εκεί». Άρχισα και λίγο να αυτοσαρκάζομαι, γιατί αλλιώς δεν γινόταν θα με έπαιρνε από κάτω, 

οπότε το είδα λίγο έτσι το πράγμα, είδα ότι δουλεύει… 

Μέσα από τις συνεντεύξεις, διαφάνηκε ότι η διερεύνηση των μοναδικών εκβάσεων 

βοηθούσε και στην αποδόμηση των περιοριστικών ταυτοτήτων που τα μέλη έφεραν για χρόνια 

μέσα τους. Με τη σειρά του αυτό επέτρεπε στους συμμετέχοντες να αισθανθούν ότι αποκτούν 

μεγαλύτερο έλεγχο στο πεδίο δράσης τους, δημιουργώντας το υπέδαφος για να χτιστεί μία 

θετικότερη αντίληψη του εαυτού. Η δραματοθεραπεία, λοιπόν, φάνηκε να αποτελεί ένα πλαίσιο 

που προωθούσε τον εντοπισμό και τη διερεύνηση μοναδικών εκβάσεων. 

Σ.: Έμαθα να εκτιμάω εδώ καλύτερα τη φιλία, τη φιλία όμως που είναι, ξέρεις, που είναι, 

είναι αληθινή, δεν είναι… Δεν κάνεις, ας πούμε, προσέγγιση στον άλλον με κάποια ανταλλάγματα 
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ή με… Είχα βέβαια μικρή παιδικούς φίλους κι αυτά, αλλά δεν είχα τη συνείδηση να καταλάβω 

ακριβώς τι είναι. 

Σ.: Δεν… δεν γίνεται δεν… γαμώτο εγώ είμαι εδώ, είμαι η Κ., είμαι εδώ και μπορώ να 

κάνω και μπορώ να πω και μπορώ πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα είμαι εγώ, τα οποία 

ψιλοχαμένα και αυτά ήτανε… Εντάξει, τα βρήκαμε στη πορεία, τα βρήκα εντάξει, αλλά ναι αυτό 

έπρεπε… 

Σ.: Και εγώ με τη σειρά μου πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να τα αποδεχτώ, μπορώ να τα 

διατηρήσω. Και αυτό θα γίνει  με τη στάση μου, την ηθική μου, με την ύπαρξή μου ολόκληρη αν 

θέλετε. Και τότε θα μάθετε το πραγματικό μου όνομα, το αληθινό μου. 

 

5.2.3 Εξωτερίκευση περιοριστικών ταυτοτήτων.  Πυρηνική διαδικασία της 

αφηγηματικής θεραπείας αποτελεί η εξωτερίκευση των προβλημάτων. Η εξωτερίκευση είναι 

μία τεχνική που αποσκοπεί στον διαχωρισμό του προβλήματος και του ατόμου, συμβάλλοντας 

σημαντικά στην αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης (White & Epston, 1990). Η εξωτερίκευση, 

μέσω της αποδόμησης των περιοριστικών ταυτοτήτων που ορίζουν την κυρίαρχη αφήγηση, 

αποτελεί μία διαδικασία εξαιρετικά χρήσιμη για τη θεραπεία των εξαρτήσεων και μπορεί να 

εφαρμοστεί επιτυχώς σε μία ομάδα δραματοθεραπείας. Η ελευθερία έκφρασης, ο πειραματισμός 

και η ρευστότητα της τέχνης, που χαρακτηρίζουν τη δραματοθεραπεία, δημιουργούν ένα γόνιμο 

περιβάλλον για την εφαρμογή της παραπάνω τεχνικής. Από τις συνεντεύξεις των 

συμμετεχόντων διαφάνηκε ότι η δραματοθεραπευτική διαδικασία βοήθησε στην εξωτερίκευση 

των προβλημάτων μέσα από δύο ιδιότητες: α) Δημιουργία αισθημάτων ελέγχου μίας 

κατάστασης και αποδυνάμωση προβλημάτων και β) Αποδόμηση της ταυτότητας του χρήστη και 

αντιμετώπιση της ντροπής. 

 5.2.3.α Αίσθημα ελέγχου & αποδυνάμωση προβλημάτων.  Μέσα από την πορεία τους 

στην ομάδα δραματοθεραπείας, τα μέλη ήρθαν σε επαφή με κομμάτια της ιστορίας που τους 

δημιουργούσαν αρνητικά συναισθήματα και στο παρελθόν θεωρούνταν άρρηκτα συνδεδεμένα 

με τον εαυτό τους. Η συμμετοχή τους σε αυτή την ομάδα τους βοήθησε να κοιτάξουν αυτά τα 

σημεία της ιστορίας τους ως γεγονότα που αντικατόπτριζαν περισσότερο τον τρόπο 

συμπεριφοράς τους παρά την ίδια τους την υπόσταση, αποδυναμώνοντας την ισχύ που αυτά 

ασκούσαν πάνω τους. Αυτές οι μη λειτουργικές συμπεριφορές που συνήθιζαν να υιοθετούν στην 

προηγούμενη ζωή τους, αποκτούσαν μέσα από την ομάδα μία λιγότερο ισχυρή υπόσταση, που 

τις αποδυνάμωνε στα μάτια τους. 
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 Σ.: Διαμόρφωσε όλη μου τη ζωή, την προσωπικότητά μου, δεν ξέρω… Πάντα υπάρχει αυτό 

μέσα στη ζωή μου. Μέσα μου, να το κουβαλάω, δεν… αλλά δεν είναι βαρύ πια…το ‘χω δουλέψει 

και το ‘χω δουλέψει, μόνο στη δραματοθεραπεία. 

 Σ.: Δούλεψα πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, κομμάτια… Την πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, 

που ακόμα δεν έχει τελειώσει η δουλειά αυτή. Γιατί δύο χρόνια δραματοθεραπεία και ακόμα 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, αλλά όχι στο σημείο που ήμουν πριν. Δηλαδή, ήμουνα μυρμηγκάκι, ήμουνα 

σκουπιδάκι, ένιωθα ότι είμαι κάτι περιττό στη γη, ότι εγώ κατά λάθος υπάρχω, τόσο πολύ! Δηλαδή, 

προχωρημένη κατάσταση… Δούλεψα πάρα πολύ στη δραματοθεραπεία, δηλαδή υπήρχαν 

άνθρωποι μου μου λέγανε συνέχεια «αν είναι δυνατόν Μ.» με διάφορους τρόπους. Υπήρχε η 

θεραπεύτρια η οποία… Υπήρχε η Δήμητρα, η οποία με το δικό της τρόπο μου έδωσε να το 

καταλάβω. 

 Σ.: Και νιώθω αρκετά ευχαριστημένη με τον εαυτό μου για αυτό, για άλλα είναι που δεν 

νιώθω αλλά εντάξει… 

 Οι περιοριστικές ταυτότητες του παρελθόντος, άρχισαν σταδιακά να αποκτούν μία πιο 

ρευστή μορφή και αποβάλουν την αμετάβλητη ιδιότητα που τους είχε αποδοθεί από την 

κυρίαρχη αφήγηση των μελών. Μέσα από τις διαδικασίες της ομάδας, η «απόλυτα κακή» πλευρά 

των μελών που έφερε αυτή την ταυτότητα, μεταφέρθηκε έξω από τους ίδιους και άρχισε να 

γίνεται αντιληπτή ως μία μη λειτουργική συμπεριφορά, που επιδεχόταν διορθώσεις.  

 Σ.: Σου είπα είμαι πολύ σνομπ τύπος, έτσι; Με δυσκολία μίλαγα, εεε… σε κάποιον που δεν 

τον ήξερα. Ακόμα και αν ερχόταν αυτός να μου μιλήσει… Και όλα αυτά σιγά σιγά σταματήσαν να 

υπάρχουν, άρχισα να γίνομαι κοινωνικός, να συμμετέχω σε παρέες. (…) Και, εντάξει, βέβαια έχω 

αρχίσει και σκέφτομαι , έχω αρχίσει… Δεν είμαι παρορμητικός, εεε… δεν είμαι καθόλου σνομπ, 

καθόλου όμως. Όχι λίγο είμαι! Αλλά δεν το δείχνω, όμως. 

 Σ.: Έχω μια τάση να αποθεώνω και τα άσχημα και τα καλά, δηλαδή,  ένα τουρλουμπούκι 

που δεν θέλω να συμβαίνει… Το ξέρω ότι το φέρω και είμαι αυτό και προσπαθώ να μη το 

τροφοδοτώ έτσι… Εντάξει, πραγματικές διαστάσεις, εδώ χαμηλά. Τι να… να κάνουμε ζήσαμε τόσο 

στο πικ, εντάξει ρε παιδί μου ξεκουράσου λίγο. 

 Σ.: Προσπάθησα να εκφράζομαι, ας πούμε. Που δεν έλεγα κουβέντα. Αν ρωτήσεις 

συμμαθητές μου, την Κ. ας πούμε, θα σου πει πόσο λακωνικός είμαι και ήμουνα. Μάλλον ήμουνα 

και είμαι. Εντάξει, κοίταξε να δεις δεν μου άρεσε που ήμουνα τόσο λακωνικός αλλά δεν… δεν 

μπορώ να φτάσω και στο άλλο στάδιο να γίνομαι κουραστικός, ας πούμε. Προσπαθώ, σε ότι κάνω, 
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προσπαθώ να βρω τα όρια. Δε θέλω να τα προσπερνάω τα όρια. Εεε… όλη μου τη ζωή τα 

προσπέρναγα τα όρια, έτσι; Ήθελα να τα προσπερνάω. Τώρα δε θέλω πια. Εεε μου αρέσει να είμαι 

μέσα στο όριο. Να μην βγαίνω έξω από το όριο. Έτσι το βλέπω τώρα. 

Η αποδοχή των μη λειτουργικών επιλογών του παρελθόντος, σε συνδυασμό με την 

αποδυνάμωση της μονιμότητας και την αντιμετώπισή τους ως μία διαχειρίσιμη κατάσταση, που 

δύναται να ανατραπεί, ενίσχυε το αίσθημα ελέγχου των μελών απέναντί τους. Όσο μεγάλη 

επιρροή και να είχαν ασκήσει οι περιοριστικές ταυτότητες που έφεραν μέσα τους στην 

προηγούμενη ζωή τους, τα μέλη μπορούσαν πλέον να νιώσουν ικανότερα να διαχειριστούν με 

πιο λειτουργικούς τρόπους επικείμενες καταστάσεις, πράγμα που ενίσχυε τη δύναμη και την 

αυτοεικόνα τους.  

Σ.: Δεν έχει αλλάξει βασικά κάτι, η ζωή είναι δύσκολη, το ίδιο δύσκολη, απλά εγώ έχω ένα 

τσακ αναβαθμιστεί ίσως, ώστε να μπορώ να τα διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα. Οικονομικό 

πρόβλημα υπάρχει...και τις καταθλιψούλες μας τις έχουμε, εντάξει…Έτσι είναι η ζωή… 

Σ.: Αυτά που ήταν να αποβάλλω, τα απέβαλλα. Είναι, όμως, και ορισμένα πράγματα που 

θέλω να τα κρατήσω. 

Σ.: Τώρα είμαι ο κανένας. Δεν απογοητεύομαι όμως, ένας χαρακτηρισμός προσωρινός 

είναι , ούτε καν όνομα. Όπως ο Οδυσσέας κάποτε, με κανένα όνομα, νίκησε κάποτε έναν Κύκλωπα 

με πολλή μεγάλη φήμη, έτσι και εγώ θα προσπαθήσω να υποτάξω τους δαίμονές μου, όχι να τους 

σκοτώσω, τους θέλω ζωντανούς, να πορεύομαι μαζί τους, να τους σνομπάρω και να αποφασίζω 

εγώ για αυτούς και όχι αυτοί για μένα. Η πραγματικότητά μου σήμερα είναι σε γκρίζο φόντο και 

με κάνει να νοιώθω άβολα. Όμως κάποτε θα της βάλω και ένα χρώμα που να ταιριάζει και με την 

αισθητική μου… 

5.2.3.β Αποδόμηση ταυτότητας χρήστη & αντιμετώπιση ντροπής.  Η εξωτερίκευση 

συμβάλει σημαντικά στην αποδόμηση περιοριστικών ταυτοτήτων, όπως η ταυτότητα του 

χρήστη. Η ταυτότητα του χρήστη που συνηθίζουν να φέρουν αυτά τα άτομα προκαλεί λόγω του 

στίγματος έντονα αισθήματα ντροπής, φόβου και χαμηλής αυτοεκτίμησςη, επηρεάζοντας και 

περιορίζοντας τον τρόπο που συμπεριφέρονται και κινούνται στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

(Scambler, 2009). Επιπλέον, η ντροπή φαίνεται συνοδεύει αρκετές από τις πράξεις του 

παρελθόντος που σχετίζονται με τη χρήση. Η κυρίαρχη ταυτότητα του χρήστη μπορεί να 

καταφέρει να κρύψει στη σκιά της όλες τις υπόλοιπες ταυτότητες που δύνανται να αναδυθούν 

μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων. Η εξωτερίκευση αυτής της ταυτότητας κρίνεται αναγκαία 

προκειμένου το άτομο να καταφέρει να διευρύνει το φακό μέσα από τον οποίο αντιλαμβάνεται 
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τον εαυτό του και αλληλεπιδρά με τους γύρω του, ενώ η δραματοθεραπεία φαίνεται να αποτελεί 

μία ομάδα που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. 

Σ.: Κάτι με εμπόδιζε, το δούλεψα στη δραματοθεραπεία αυτό… Κάτι με εμπόδιζε να μπω 

στο λεωφορείο και να πάω να δω το παιδί, δεν μπορούσα να το αντικρίσω, δεν ήξερα πως να το 

κάνω, γιατί να το κάνω, πώς, τι να του πω; Και άμα με ρωτήσει τι να του πω «Σε παράτησα γιατί 

έγινα πρεζάκι;». 

Σ.: Λοιπόν,  μέχρι και…μέχρι και σχέση είχα κάνει το 2016 και που…ειλικρινά δεν το 

περίμενα ότι θα γίνει, ας πούμε, και νομίζω ότι από εκεί, ότι αν δεν είχα δεχθεί αυτά τα μαθήματα, 

όχι τα θεατρικά, εγώ τα λέω μαθήματα ζωής, ας πούμε, δεν θα την είχα κάνει την σχέση αυτή. 

Επειδή…γιατί…Επειδή είχα…δεν ήθελα να κάνω κάτι και να εκτεθώ(…)Γιατί…εγώ άμα κάνω 

για…που να βρεθώ εκτεθειμένος, εγώ το νομίζω δεν ξέρω αν ισχύει, εεε…νομίζω ότι το 

παραλληλίζουν και με όλη την προηγούμενη ζωή μου. «Ε, πρεζάκιας είναι τι θα έκανε; Ήρθε η 

άλλη να πάμε να πιούμε ένα καφέ, και ο άλλος πήγε και της την έπεσε! Τι άλλο θα έκανε ο 

πρεζάκιας;»…Και ακόμα και χειρότερα πράγματα, απλά σου είπα ένα light εγώ. 

Η θεατρική έκφραση και οι αναπαραστατικές τεχνικές της δραματοθεραπείας αποτελούν 

διαδικασίες που προϋποθέτουν την προσωπική έκθεση στην ομάδα. Μέσα από τις αφηγήσεις 

των μελών φάνηκε ότι η τόλμη τους να εκτεθούν κατά την δραματοθεραπευτική διαδικασία τους 

βοήθησε να διαχειριστούν και να ξεπεράσουν την έντονη ντροπή που βίωναν, αποκτώντας ένα 

αίσθημα ελέγχου, σχετικά με αυτό τους το συναίσθημα, ακόμα και στην ευρύτερη ζωή τους. 

Σ.: Πραγματικά ντρεπόμουν πολύ να, να παίξω μπροστά σε δύο ανθρώπους ένα 

μονόπρακτο, να κάνουμε έτσι, ας πούμε, μια πρόβα. Εεεε… τώρα ντρέπομαι να το κάνω. 

Ντρέπομαι αλλά, και πάλι ντρέπομαι, αλλά το κάνω κιόλας! (…) Και τώρα μπορεί να ντρέπομαι, 

αλλά δεν είναι αυτό που με κρατάει. Προσπαθώ να πάω έτσι… να πάω λυμένος, ας πούμε, να το 

κάνω. 

Σ.: Και βέβαια γιατί είναι η έκθεση που λέγαμε. Ή ότι…όταν σταματάς να…να ντρέπεσαι, 

εεε…σημαίνει ότι διεκδικείς. (…) Δε θα κάτσω στην καρέκλα είτε επειδή ντρέπομαι, είτε επειδή θα 

σηκώσω πάλι ψηλά τη μύτη μου και θα πω «Έλα μωρέ τώρα». 

Ένας ακόμη παράγοντας, που συντέλεσε στην εξωτερίκευση και την αποδόμηση της 

ταυτότητας του χρήστη, ήταν ο εντοπισμός των διαφορών ανάμεσα στα μέλη. Μέσα στην ομάδα 

της δραματοθεραπείας, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε έντονη 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους και να αντιληφθούν ότι μπορεί να έχουν βιώσει παρόμοιες 
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εμπειρίες σχετικά με τη χρήση ουσιών, αλλά παράλληλα υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ τους, οι οποίες δεν τους καθιστούν μία ομοιογενή μάζα εξαρτημένων ατόμων, που φέρει 

την ταμπέλα «χρήστες ουσιών», αλλά μία ομάδα ατόμων με κοινό στόχο. 

Σ.: Κατάλαβα, ασχολήθηκα, μίλησα, μου μίλησαν, βρήκα κοινά σημεία αναφοράς και 

διαφορές… Εντάξει, δεν είμαστε όλοι ίδιοι οι χρήστες, δεν είμαστε μάζα, ο καθένας είναι 

ξεχωριστός. 

Σ.: Με αντιμετώπισαν σαν μονάδα, αυτό βέβαια τα παλιά τα χρόνια τα καλά. Εεε…και εδώ 

στο ΕΚΚΕΕ το βλέπω, ότι η αντιμετώπιση είναι αυτή, δηλαδή, δεν είμαστε όλοι το ίδιο, σαφώς 

δεν είμαστε, και υπάρχει σεβασμός για την διαφορετικότητα του καθενός. 

Μέσα από την ομάδα της δραματοθεραπείας, η ταυτότητα του χρήστη άρχισε σταδιακά 

να αποδομείται, καθώς η χρήση σταμάτησε να αποτελεί ένα αναπόσπαστο και αμετάβλητο 

κομμάτι του εαυτού. Ακόμα και λιγότερο λειτουργικές πράξεις του παρελθόντος, με εμφανείς 

επιπτώσεις στο παρόν, άρχισαν να αγκαλιάζονται και το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται, όχι στο 

τι είχε προηγηθεί, αλλά στο πόσο διαφορετικά κινούνται και δρουν πλέον οι συμμετέχοντες. Η 

χρήση και η ντροπή, που αυτή συνήθιζε να φέρει, άρχισαν να αποτελούν σημείο αναφοράς με 

σκοπό την ανάδειξη της πορείας και της εξέλιξης που τα μέλη είχαν σημειώσει μέσα από την 

ομάδα. 

Σ.: Μεγαλύτερη κατανόηση των προβλημάτων μου, τα οποία προβλήματα έχω, όλα...Μία 

εεε....ένα ξέρεις…Υπάρχουν και σε μας τους χρηστές πολλά πράγματα τα οποία είναι επίκτητα, 

δηλαδή η χρήση τα δημιουργεί και τα διαιωνίζει και τα...45 ΟΚΑΝΑ να βγάλεις, θα συνεχίσεις να 

τα φέρεις μέσα σου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, ε; Αυτά, αυτά λειτούργησαν για μένα ωραία, ακόμα 

κι άσχημα πράγματα που μου επερχόντουσαν, μνήμες, και έβλεπα το ποσό…ποσό πιο πάνω είμαι 

φέτος από τις μνήμες τις περσινές, τις προπέρσινες, πως τις βλέπω φέτος πια μέσα απ’ την ιδία 

ομάδα…την δραματοθεραπεία. Εεε…μίκραιναν, λειαίνονταν τα πράγματα… 

Σ.: Και στη δραματοθεραπεία το ‘χα θέσει θέμα, σαν θέμα ότι… πιο παλιά θα ‘χα φύγει 

απ’ την ντροπή μου. Τώρα αφού τους έκανε ο Γ. που γνώρισαν, του ‘καναν παρέα όλοι μια χαρά, 

με το που είδαν κάτι απομακρύνθηκαν όταν δεν… Άμα εσύ τελικά είσαι έτσι, εσύ είσαι πλέον που 

κάνεις, ρε φιλέ, όχι εγώ.  Τώρα εγώ βλέπω εσένα, τώρα δεν με νοιάζει τι έχεις κάνει στο παρελθόν, 

σκοτίστηκα. Άμα μου κάνεις τώρα.  Οπότε το δούλεψα λίγο έτσι μέσα στο μυαλό μου. Πιο παλιά 

θα ‘χα πάρει δρόμο από ντροπή με την ανασφάλεια μου απ’ όλα αυτά… 
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 5.2.4 Αποδόμηση ιστοριών μέσω συμβολικών αναπαραστάσεων.  Η συμβολική 

αναπαράσταση επιλέγεται συχνά στη θεραπεία των εξαρτήσεων, καθώς έχει φανεί ότι συμβάλει 

στην διεύρυνση της οπτικής των θεραπευόμενων  σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται 

την προσωπική τους κατάσταση και πορεία (Mott & Gysin, 2003).  Ένας άνθρωπος μπορεί να 

εκφραστεί συμβολικά μέσω της ζωγραφικής, της γραφής, της μουσικής, της σωματική κίνησης 

κ.ά. Ο συμβολισμός αποτελεί μία τεχνική που χρησιμοποιείται τόσο από δραματοθεραπευτές 

όσο και από αφηγηματικούς θεραπευτές. Ειδικά στην δραματοθεραπευτική προσέγγιση, η 

συμβολική αναπαράσταση κατέχει κεντρική θέση στη θεραπευτική διαδικασία, καθώς 

συμβάλλει στην έκφραση δύσκολων συναισθημάτων μέσω της απόστασης και της ασφάλειας 

που δημιουργεί ανάμεσα στον θεραπευόμενο και στο πρόβλημα (Jennings, 1990).  

 Ο εντοπισμός και το άγγιγμα μη λειτουργικών καταστάσεων μέσα σε μία θεραπευτική 

ομάδα αποτελεί μία επώδυνη και χρονοβόρα διαδικασία, πόσο μάλλον η αφήγηση και η 

επεξεργασία τους. Σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που συμμετέχουν άτομα που αντιμετωπίζουν 

το στίγμα της κατάχρησης ουσιών, η προσέγγιση και επεξεργασία μη λειτουργικών συνοδεύεται 

από αισθήματα ντροπής, αμηχανίας και φόβου (Scambler, 2009). Σε αυτή την περίπτωση είναι 

σημαντικό να αναπτυχθούν αισθήματα ασφάλειας και εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα, αλλά 

παράλληλα να βρεθούν μέθοδοι και τεχνικές που ευνοούν την προσέγγιση και επαναδιατύπωση 

δύσκολων συναισθηματικά γεγονότων. 

 Μέσα από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων, φάνηκε ότι ο συμβολισμός συνέβαλε 

σημαντικά στη θεραπευτική τους πορεία μέσα στην ομάδα της δραματοθεραπείας. Αποτέλεσε 

για αυτούς έναν σύμμαχο στην προσπάθειά τους για την επανεπεξεργασία της κυρίαρχης 

αφήγησης και των περιοριστικών ταυτοτήτων που έφεραν για χρόνια μέσα τους. Η συμβολή του 

στην αποδόμηση των κυρίαρχων αφηγήσεων τους εντοπίστηκε μέσα από δύο ιδιότητες: α) Την 

ευκολότερη και βαθύτερη επεξεργασία αφήγησης και β) Την αποστασιοποίηση και την έμμεση 

προσέγγιση των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν.  

5.2.4.α Ευκολότερη & βαθύτερη επεξεργασία αφήγησης.  Μέσω του συμβολισμού, οι 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξανά αφηγηθούν την ιστορία τους με έναν εναλλακτικό 

τρόπο και να εντοπίσουν σημεία που μέσω της ρεαλιστικής αφήγησης ήταν δύσκολα διακριτά. 

Η συμβολική αναπαράσταση βοηθούσε τα μέλη να εντοπίσουν προβληματικά σημεία της 

ιστορίας και να αναγνωρίσουν πώς αυτά συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με προσωπικά τους 

ζητήματα που τους δυσχεραίνουν στην πραγματική τους ζωή. 
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 Σ.: Είναι κάποια σκετσάκια, κάποια απλή γράμμηση…μια γέφυρα. Αυτή η γέφυρα για 

κάποιους είναι μ’ αγκάθια για κάποιους είναι, είναι ωραίο πέρασμα. Τι ωραία τι καλά όλα, για 

κάποιους είναι έτοιμη να πέσει, ας πούμε, στο κενό. Όλα αυτά μέσω της Δήμητρας, πλέον, που τα 

βλέπει μετά, γιατί για εμένα απλά μια ζωγραφιά είναι εκείνη την ώρα ,αλλά μέσα απ’ αυτήν τη 

ζωγραφιά βγαίνουν πάρα πολλά, οπότε ναι μέσα απ’ τα αντικείμενα εμένα μ’ έχει βοηθήσει 

κάποιος. 

Σ.: Σου είπα στο να μιλάω δεν είμαι εύκολος. Μπορεί να μην έβρισκα τον τρόπο να τα πω 

όπως πρέπει, δηλαδή να μην κατάφερνα να το βγάλω όλο αυτό το πράγμα, ενώ μέσα απ’ αυτό και 

απ’ τις ερωτήσεις μέσω της Δήμητρας, χάρη σ’ αυτό, σ’ αυτό βγαίνουν πράγματα έτσι. Και έχω δει 

κι άλλους να βοηθάνε, όχι μόνο εμένα γενικά έχω δει να βοηθάνε τέτοια…σκετσάκια τα λέω 

συνέχεια γιατί…τέτοιες ασκήσεις, ναι εντάξει, και σκετσάκια, τέλος πάντων ασκήσεις. Δεν ξέρω 

αν θα μπορούσα π.χ. να το εκφράσω με λόγια τόσο εύκολα, αλλά μέσα απ’ τις ζωγραφιές που 

βλέπω και τέτοια, βλέπω ότι ανοίγονται πάρα πολύ… 

  Επιπλέον, ένα από τα σημεία, που οι συμμετέχοντες εντόπιζαν την επίδραση της 

συμβολικής αναπαράστασης στη θεραπευτική τους πορεία, ήταν ότι τους δίνονταν η ευκαιρία 

να εντοπίσουν προσωπικές τους δυσκολίες μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία. Ο τρόπος 

που αντιμετώπιζαν τα μέλη την εκάστοτε δραστηριότητα και οι δυσκολίες τους σε συγκεκριμένα 

σημεία των ασκήσεων τους έδινε την ευκαιρία να αναγνωρίσουν ζητήματα της καθημερινότητάς 

τους μέσω ενός βιωματικού και αλληλεπιδραστικού τρόπου. 

Σ.: Η δραματοθεραπεία με βοήθησε σε αυτό, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές…στα 

όρια…Με όλα αυτά, όλες αυτές οι αναπαραστάσεις…της ζωγραφικής, εεε...ακόμα και οι 

σκηνοθετικές, ακόμα και ο σκέτος λόγος. Στα πλαίσια της δραματοθεραπείας, τη ζωή σου έχεις 

βάλει και κάνεις ας πούμε. Εγώ…εγώ τουλάχιστον, έτσι; 

Σ.: Και βέβαια όπως σου είπα και στην αρχή, άργησα να προσαρμοστώ σε αυτό, έτσι; 

Προσπαθούσα να, με κάθε τρόπο, να τα αποφεύγω αυτά. Γιατί ίσως φοβόμουνα να είμαι 

ειλικρινής. Λοιπόν, αλλά τώρα προς το τέλος… 

 Η συμβολική αναπαράσταση αποτελούσε σε ποικίλες περιπτώσεις την αφορμή για την 

εμβάθυνση σε δύσκολα σημεία των προσωπικών ιστοριών των μελών. Δεδομένου ότι ο τρόπος 

που τα μέλη εκφράζονταν ήταν συμβολικός και δεν αντανακλούσε μία ρεαλιστική αφήγηση των 

σκέψεών τους, συχνά καλούνταν να απαντήσουν σε ερωτήσεις των υπολοίπων, μιλώντας σε 

βάθος και με λεπτομέρειες για τον τρόπο που νοηματοδοτούσαν οι ίδιοι αυτό που είχαν 



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     98 

δημιουργήσει. Αυτό τους έδινε την ευκαιρία να επεξεργαστούν πιο ανοιχτά και προσεκτικά την 

κυρίαρχη αφήγησή τους, εντοπίζοντας σημεία που στο παρελθόν δεν είχαν ρίξει φως.  

 Σ.: Γιατί το έβλεπε το θέμα ότι υπάρχει, δεν ξέρω πώς, από το βλέμμα, απ’ αυτά που 

γράφει; Γιατί μας έβαζε και γράφαμε κάποια πράγματα, έβλεπε ότι «εδώ οπ! έχουμε θεματάκι, για 

να το ανοίξουμε λίγο, να το σκαλίσουμε»… 

 Σ.: Σε σκίτσα όταν κάναμε, με περιγραφές. Εντάξει εγώ πάντα προσπαθούσα να μιλάω 

αλληγορικά, ας πούμε, αλλά εντάξει καταλάβαινε ο άλλος τι θέλω να πω έτσι; Εεε…και βέβαια 

αυτά με βοήθησαν πολύ, ας πούμε. Αυτά με τα δέντρα, με τις ρίζες , με τα…Όχι, εντάξει με 

βοήθησαν όλα αυτά με τα σκίτσα. Ας πούμε, θα σου πω κάτι τελευταίο με κάτι γέφυρες. Εεε…γιατί 

μέσα σε ένα σκίτσο, απλό έτσι; Γιατί εγώ δεν το έχω με τη ζωγραφική. Με πέντε γραμμές έτσι που 

τράβηξα, ας πούμε, και πέντε λόγια που είτε τα έγραψα, είτε τα είχα στο μυαλό μου για να τα…για 

να εξηγήσω το σκίτσο, εεε…περιέγραψα όλη μου τη ζωή, ας πούμε…Τι έχει γίνει και τι θέλω, τι 

νοιώθω ότι θέλω να κάνω, τι προσπαθώ τέλος πάντων να κάνω και, βέβαια, με βοήθησαν πολύ 

αυτά… 

 5.2.4.β Αποστασιοποίηση & έμμεση προσέγγιση δυσκολιών.  Μέσα από τις 

συνεντεύξεις φάνηκε ότι ο συμβολισμός μπορεί να διευκολύνει τον εντοπισμό αλλά και την 

επεξεργασία μη λειτουργικών σημείων της κυρίαρχης αφήγησης. Η συμβολική αναπαράσταση 

φάνηκε να λειτουργεί προστατευτικά απέναντι στα έντονα αισθήματα ντροπής και φόβου που 

αισθάνονταν οι συμμετέχοντες, σχετικά με προηγούμενες εμπειρίες τους. 

 Σ.: Μπορεί κάποιος να εκφράζεται αλληγορικά επειδή εεε…φοβάται να εκφραστεί σε 

πρώτο πρόσωπο, φοβάται να το ακούσει, φοβάται να τον ακούσουν, ακόμα και αν καταλάβουν οι 

άλλοι, εννοείται ότι δεν μιλάει για αυτόν… 

Σ.: Ήθελα από καιρό να την αλλάξω, είχε φθαρεί, είχε γίνει σαν πατσαβούρι. Ντρεπόμουν 

όχι μόνο να τη δείξω αλλά και να τη βλέπω. Τελικά, υπάρχει Αη-Βασίλης σκέφτηκα. Να που μου 

έφερε και δώρο φέτος! 

Όταν η αφήγηση των μελών έπαιρνε μία συμβολική μορφή, οι δύσκολες καταστάσεις 

άρχισαν να αποκτούν μία πιο ανάλαφρη και ρευστή υπόσταση. Η συμβολική αναπαράσταση 

δημιουργούσε μία νοητή απόσταση ανάμεσα στο άτομο και το πρόβλημα, συμβάλλοντας στην 

αποδόμηση των περιοριστικών ταυτοτήτων και ιστοριών. Ο συμβολισμός και η 

αποστασιοποίηση που προωθούσε, τοποθετούσαν την κυρίαρχη αφήγηση σε μία περισσότερο 
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εύπλαστη διάσταση κάνοντας τις μη λειτουργικές συμπεριφορές και καταστάσεις να φαντάζουν 

ευκολότερα διαχειρίσιμες.  

Σ.: Δεν θα ήταν και τόσο εύκολο να μιλήσεις για κάποιο πράγμα, όσο να κάνεις απλά μια 

ζωγραφιά.  Δηλαδή εμένα η γέφυρα μου παράδειγμα ήταν μια με, πως το λένε αυτές, που βλέπουμε 

τα  σχοινάκια, τα ξύλα τα τέτοια. Μόνο λίγα λείπανε κάτω, όμως είχε αγκάθια η δικιά μου, γι’ αυτό 

και τα ανέφερα τα αγκάθια, και απ’ την άλλη μεριά μόλις τελείωνε η γέφυρα είχε αγκαθωτά, πως 

λέγονται, τέλος πάντων, λουλούδια με αγκάθια και θάμνους και έναν λύκο που περίμενε… 

Σ.: Νομίζω μια φορά έκλαιγα έκλαψα κιόλας μέσα εδώ, δηλαδή όταν το έβγαλα τελείως. 

Κάτι με το πόδι μου είχε να κάνει που το έβγαλα και πόνεσα, γιατί μεν το αποδέχομαι…Έχω 

καταλάβει τελικά, και απ’ τη δραματοθεραπεία και απ’ την ψυχοθεραπεία μου, δεν έχω 

συγχωρήσει τον εαυτό μου για αυτό το κομμάτι και το έχουμε δει και στην δραματοθεραπεία αυτό. 

Η αποστασιοποίηση από μη λειτουργικές καταστάσεις, έδιναν μία θετικότερη διάσταση 

στην κυρίαρχη αφήγηση, ρίχνοντας φως σε εναλλακτικές οπτικές των ιστοριών που 

περιλάμβανε. Σε αυτόν τον δημιουργημένο συμβολικό κόσμο, μακριά από τις περιοριστικές 

ταυτότητες που τους είχε φορέσει η ρεαλιστική ζωή, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 

πειραματιστούν με μία θετικότερη ανάπλαση των γεγονότων της προσωπικής τους αφήγησης. 

Σ.: Τώρα είμαι ο κανένας. Δεν απογοητεύομαι όμως, ένας χαρακτηρισμός προσωρινός 

είναι , ούτε καν όνομα. Όπως ο Οδυσσέας κάποτε, με κανένα όνομα νίκησε κάποτε έναν Κύκλωπα 

με πολλή μεγάλη φήμη, έτσι και εγώ θα προσπαθήσω να υποτάξω τους δαίμονές μου, όχι να τους 

σκοτώσω, τους θέλω ζωντανούς, να πορεύομαι μαζί τους, να τους σνομπάρω και να αποφασίζω 

εγώ για αυτούς και όχι αυτοί για μένα. Η πραγματικότητά μου σήμερα είναι σε γκρίζο φόντο και 

με κάνει να νοιώθω άβολα. Όμως κάποτε θα της βάλω και ένα χρώμα που να ταιριάζει και με την 

αισθητική μου. 

Σ.: Και μόνο αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αν εγώ κάτσω και μιλήσω κάπως συμβολικά 

όπως, όπως και με τα σκίτσα ή όπως να μιλήσω εγώ, ας πούμε, να κάνω εγώ την κυρία Χ. τη μάνα 

μου…Θα μπορούσα να κατανοήσω τη μάνα μου και τη σχέση μου με εκείνη μέσα από την άσκηση. 

Θα νιώσω πιο πολύ τη μάνα μου, δηλαδή αν εγώ κάτσω… και μόνο που το φαντάστηκα πριν το 

κάνω, σου λέω, μόνο που το φαντάστηκα… 

Σ.: Αυτό βέβαια, μετά που το είδε η Δήμητρα και με ρώτησε «τι είναι αυτή η γέφυρα για 

σένα;» ρε παιδάκι μου…γιατί δεν έμεινα στο σκίτσο, ρε παιδάκι μου, μετά χάρη στο σκίτσο ρωτάει 

η Δήμητρα…Εεε και της είπα, δεν θυμάμαι ακριβώς βέβαια, αλλά είναι μεν μια γέφυρα 
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ετοιμόρροπη, κάθε σκαλί είναι δύσκολο, δεν το ‘κανα με ευκολία, και ο λύκος απέναντι, η ιδέα του 

με τρομάζει…Θέλω να φτάσω στο λύκο γιατί θέλω να δω την αντίδρασή του. Είναι κακός λύκος; 

Θα μου ορμήξει; Μπορεί να είναι ένας λύκος που…θα τον πάρω συντροφιά μου π.χ. 

 

 5.2.5 Ενσάρκωση εναλλακτικών ρόλων.  Βασική λειτουργία της δραματοθεραπευτικής 

διαδικασίας είναι η ενσάρκωση ποικίλων ρόλων στα πλαίσια μία δραματικής πραγματικότητας. 

Ο Lewis (2000) συνδέει την υιοθέτηση μη λειτουργικών συμπεριφορών με την περιορισμένη 

γκάμα ρόλων που αισθάνεται ότι έχει ένας άνθρωπος στην πραγματική του ζωή. Αυτό θα 

μπορούσε να συνδεθεί με τις στιγματισμένες ταυτότητες των ατόμων με χρόνια κατάχρηση 

ουσιών, που φαίνεται να περιορίζουν τον τρόπο δράσης τους και να βιώνουν κοινωνικό 

αποκλεισμό.  

Μέσα στα πλαίσια μίας ομάδας δραματοθεραπείας, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία 

να αναβιώσουν την προσωπική τους ιστορία μέσα από τα μάτια ενός άλλου ρόλου, υπαρκτού ή 

μη, επεξεργαζόμενοι την εκάστοτε ιστορία που παίρνει σάρκα και οστά στον παρόντα χρόνο της 

ομάδας. Φορώντας το κουστούμι ενός άλλου ρόλου έξω από τους ίδιους, το άγγιγμα μη 

λειτουργικών εμπειριών που συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα μετατρέπεται σε μία 

δημιουργική διαδικασία. Η δραματική απόσταση και η ταυτόχρονη ταύτιση που βιώνει κάθε 

μέλος, όταν ερμηνεύει έναν ρόλο σε μία φανταστική συνθήκη, δημιουργεί ένα περιβάλλον που 

επιτρέπει την αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης και την αναθεώρηση παγιωμένων 

ταυτοτήτων, συμπεριφορών και σχέσεων. Το κάθε μέλος «σαν να» να ήταν κάποιος άλλος 

δύναται να βιώσει την εμπειρία που επιλέγεται από μία άλλη θέση, διευρύνοντας τον φακό μέσα 

από τον οποίο εξετάζει τη δική του προσωπική εμπειρία.  

Στις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων φάνηκε ότι η ενσάρκωση και ο πειραματισμός 

μέσα από ποικίλους ρόλους αποτέλεσε κομβικό σημείο στην θεραπευτική τους πορεία. Η 

δημιουργική επεξεργασία της κυρίαρχης αφήγησής τους, τόσο μέσα από τα μάτια ενός άλλου 

ρόλου όσο και από το ρόλο του παρατηρητή της εκάστοτε δράσης, συντέλεσε στην επανεξέταση 

των προσωπικών τους εμπειριών και ταυτοτήτων από εναλλακτικές σκοπιές, εμπλουτίζοντας 

τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και τις ιστορίες τους. Εντοπίστηκαν τρεις 

ιδιότητες που βοήθησαν τα μέλη να αποδομήσουν την κυρίαρχη αφήγησή τους μέσα από τον 

πειραματισμό με ποικίλους ρόλους που βίωσαν στη συγκεκριμένη ομάδα: α) Η επεξεργασία της 

αφήγησης «σαν να» να ήταν κάποιος άλλος, β) Η ενσώματη βιωματική εμπειρία της αφήγησης 

και γ) Η θεατρική πράξη ως φορέας της πραγματικής ζωής.  
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 5.2.5.α Επεξεργασία αφήγησης «σαν να» κάποιος άλλος.  Όπως φάνηκε από τις 

αφηγήσεις των μελών, η εναλλαγή και η ενσάρκωση ποικίλων ρόλων μέσα σε μία ιστορία 

βοήθησε τους συμμετέχοντες να εξετάσουν μία κατάσταση από διαφορετικές πλευρές, 

εμπλουτίζοντας την προσωπική τους οπτική. Αυτό οδήγησε με τη σειρά του στην αποδόμηση 

της κυρίαρχης αφήγησης και των μονοσήματων ιστοριών που αυτή περιλάμβανε. Ειδικά σε 

περιπτώσεις που ο ερμηνευόμενος ρόλος αφορούσε ένα υπαρκτό πρόσωπο της καθημερινότητάς 

τους, η μετακίνηση των μελών σχετικά με τον τρόπο που τον κατανοούσαν και τον 

αντιμετώπιζαν ήταν σημαντική. 

 Σ.: Και μόνο αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αν εγώ κάτσω και μιλήσω κάπως συμβολικά 

όπως, όπως και με τα σκίτσα ή όπως να μιλήσω εγώ, ας πούμε, να κάνω εγώ την κυρία Χ. τη μάνα 

μου…Θα μπορούσα να κατανοήσω τη μάνα μου και τη σχέση μου με εκείνη μέσα από την άσκηση. 

Θα νιώσω πιο πολύ τη μάνα μου, δηλαδή αν εγώ κάτσω… και μόνο που το φαντάστηκα πριν το 

κάνω, σου λέω, μόνο που το φαντάστηκα… 

 Σ.: Θα σας βάλω μία μέρα, δηλαδή να, να μιλήσω εγώ, ας πούμε όπως θα μιλούσε η μάνα 

μου για μένα να κάνω εγώ πως μιλάει για μένα. Και μόνο που το φαντάστηκα πήρα βοήθεια πριν 

το κάνω πόσο μάλλον όταν το κάνω… 

 Πέρα από τις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες καλούνταν να ενσαρκώσουν τον 

απέναντι ρόλο σε μία φανταστική συνθήκη, κατανοώντας μία κατάσταση μέσα από τον δικό 

τους φακό «μπαίνοντας στα παπούτσια του άλλου», χρήσιμη φάνηκε και η λειτουργία της 

παρατήρησης. Όταν τους ζητούνταν να αφηγηθούν ένα συμβάν και τα υπόλοιπα μέλη το 

ξαναζωντάνευαν μπροστά στα μάτια τους, οι συμμετέχοντες παίρνοντας μία συναισθηματική 

απόσταση από τη βιωμένη εμπειρία τους, είχαν την δυνατότητα, ως παρατηρητές, να 

παρακολουθήσουν την εξέλιξή του πιο σφαιρικά και να επανεξετάσουν την μονοσήμαντη 

ιστορία τους. 

Σ.: Μέσα από σκετσάκια, έβλεπα μια κατάσταση το πώς υπήρχε, δηλαδή το πώς 

τσακώνομαι με τη μάνα μου, της το διηγούμουνα, έβαζε…σήκωνε δύο άτομα το κάνανε και έβλεπα 

και εμένα και τη μάνα μου. 

Σ.: Είδα μέσα απ’ τα μάτια άλλων εμένα, μέσα από ασκήσεις, πολύ βασικό. Δηλαδή, που 

εγώ δεν τα βλέπω, πώς μιλάω σε σένα, τι σχέση έχουμε…Της την λέω, όμως, και λέει η Δήμητρα 

«σήκω και εσύ και συ και κάντε αυτό που είπε». Ξαφνικά βλέπω πόσο βλάκας μπορεί να ήμουνα, 

ας πούμε, ή πόσο καλά ήμουνα τελικά εγώ και τι βλάκας ήτανε ο άλλος. Έβλεπα, πώς να το πω, 

απ’ τους άλλους το εγώ μου… 
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Οι συμμετέχοντες όχι μόνο μπορούσαν να αναβιώσουν μία κατάσταση ή μία σχέση που 

τους προβλημάτιζε, στο εδώ και το τώρα ενός προστατευμένου πλαισίου, αλλά παράλληλα είχαν 

την ευκαιρία να αναστοχαστούν πάνω σε αυτό, να μοιραστούν τις σκέψεις τους και να έρθουν 

σε επαφή  τις οπτικές των υπόλοιπων μελών επί του θέματος. Σταδιακά αυτό οδηγούσε στην 

αποδόμηση μονοσήμαντων ιστοριών και περιοριστικών ταυτοτήτων, αφήνοντας το περιθώριο 

για εμπλουτισμό της κυρίαρχης αφήγησης. 

Σ.: Ναι, τώρα στο λέω…και σου φαίνεται αλλιώς, αλλά όντως…Και όχι, τα είχα διαβάσει 

αλλά το θέμα είναι ότι τα αναλύαμε και τα βλέπαμε ο καθένας απ’ τη δική του την πλευρά…Φοβερό 

ενδιαφέρον η δραματοθεραπεία…παρά πολύ θεραπευτικά για μένα, παρά πολύ όμως, όλα…όλα! 

 5.2.5.β Ενσώματη βιωματική εμπειρία αφήγησης.  Στη δραματοθεραπευτική 

διαδικασία, μέσω  της ενσάρκωσης ρόλων σε μία δραματική πραγματικότητα, τα μέλη έχουν 

την ευκαιρία να βιώσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα του ρόλου κατά τη διάρκεια της 

δράσης τους. Πιο συγκεκριμένα, τους δίνεται η δυνατότητα να κινηθούν, να μιλήσουν, να 

αλληλεπιδράσουν, να εκφραστούν «σαν να» ήταν αυτός ο ρόλος σε μία φανταστική συνθήκη, 

που προσομοιάζει στην ρεαλιστική ζωή. Πλεονέκτημα των παραπάνω αποτελεί το γεγονός ότι, 

παρόλο που οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι πράξεις των ρόλων βιώνονται από τα μέλη σε 

πραγματικό χρόνο και χώρο, αυτή η κατασκευασμένη συνθήκη αποδομείται πολύ πιο εύκολα 

από τις προϋπάρχουσες εμπειρίες των μελών, που συνθέτουν την κυρίαρχη αφήγησή τους 

(Pendzik, 2006). Ως εκ τούτου, η εύπλαστα ελεγχόμενη δραματική πραγματικότητα αποτελεί 

προσοδοφόρο έδαφος για την επεξεργασία μονονοσήμαντων ιστοριών και περιοριστικών 

ταυτοτήτων.  

 Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις, μέσα από την παραπάνω διαδικασία, οι συμμετέχοντες 

κατάφεραν να αποδομήσουν σημεία της κυρίαρχης αφήγησής τους. Βιώνοντας μία κατάσταση 

μέσα από το σώμα κάποιου ρόλου, που αφορούσε υπαρκτό ή μη πρόσωπο, μπόρεσαν να μπουν 

στη θέση του, να τον συναισθανθούν, να μιλήσουν με τη φωνή του και να αντιληφθούν τον 

τρόπο που αυτός έζησε τη συγκεκριμένη εμπειρία. 

 Σ.: Ναι αλλά, αλλά όταν μπω στη θέση της, όπως είναι αυτή η άσκηση που λέμε, για να 

μιλήσω για εκείνη, θα καταλάβω πολύ περισσότερο τι είναι ίδια και συνάμα εμένα. Ναι, όταν 

μιλάω σε τρίτο πρόσωπο είναι πιο επιδερμικό. Δεν ξέρω αν…Δουλεύει, δουλεύει, δηλαδή σε μένα 

δουλεύει…από τη στιγμή που θα την αναπαραστήσεις θα μπεις μέσα σε αυτό. Θα γίνω εγώ η μάνα 

όταν θα μιλήσω με τη φωνή της. 
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Σ.: Είπαμε από μια άλλη θέση πια...ε ναι, να σταματήσω να λέω μεγαλοστομίες ξέρεις, 

«άντε ρε ηλίθιοι και άχρηστοι» και δεν είναι έτσι καθόλου έτσι....Εγώ ένιωσα ότι εκεί έξω 

υπάρχουν παιδιά που μου μοιάζουν… 

Σ.: Κι όταν γύρναγα στο σπίτι, καλά έχουμε κάνει τα διάφορα εδώ στη Δραματοθεραπεία, 

καθόμουν στο καθρέφτη κι έκανα διάφορα. Ξέρω εγώ, ένας μύθος αρχαίος κι έκανα τον…και γι’ 

αυτό…όταν ξέρεις το σκεφτόμουνα μετά και το…με οδηγούσε σε ένα πολύ όμορφο συναίσθημα, 

ότι κοιτά να δεις δηλαδή…δεν είσαι…το μαύρο πρόβατο δεν είσαι η κακιά, ας πούμε...ξέρεις αυτό 

του κόσμου που πάντα λέει… 

Μία διαφορά της δραματοθεραπείας συγκριτικά με άλλες θεραπευτικές διαδικασίες είναι 

ότι το σώμα συμμετέχει εξίσου με τη σκέψη και το συναίσθημα στις τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται. Το σώμα των συμμετεχόντων αισθάνεται, πράττει, αλληλεπιδρά, 

πειραματίζεται κατά την ενσάρκωση ενός ρόλου. Η σκέψη μετατρέπεται σε βίωμα και σε 

ενσώματη εμπειρία. Τα μέλη δεν προσπαθούν απλά να σκεφτούν σε θεωρητικό επίπεδο ως 

άλλοι, αλλά γίνονται οι άλλοι σε μία φανταστική συνθήκη που λαμβάνει χώρα σε πραγματικό 

χρόνο και χώρο, ευνοώντας την αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης. 

Σ.: Ήταν πολύ βασικό για μένα αυτό και από διάφορες ασκήσεις που μας έβαλε να 

δουλέψουμε με το σώμα μας, με διάφορα τμήματα του σώματος, που μου ήταν πολύ 

δύσκολο…Τουλάχιστον για μένα ήταν πολύ βασικό κομμάτι να το δουλέψω αυτό και εκεί είδα 

πραγματικά ότι δουλεύουν τα πράγματα… 

Σ.: Αυτό, άμα μπεις και το παίζεις, το ξαναζείς εκείνη την ώρα και θα δεις πραγματικά αν 

ήσουνα μαλάκας αυτή τη φορά αν ήσουνα σωστός αλλιώς είναι να το…Ναι, αλλιώς μπορείς να το 

περιγράψεις και αλλιώς όταν θα σηκωθείς να το κάνεις.  Ναι, πιστεύω δεν είναι το ίδιο, δεν θα 

‘χει το ίδιο αποτέλεσμα να σου περιγράψω κάτι τώρα, θα το ξεχάσω πολύ εύκολα. Το να σηκωθώ 

να το κάνω και να το βιώσω ξανά εκείνη την ώρα, το ξαναζώ αυτό, και μπορεί να το ξαναζήσω 

έντονα ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση που είμαι οπότε…πως να το πω εεε όχι πως βοηθάει 

εεε σε κάνει να το ζήσεις πολύ έντονα αυτό το…δεν ξέρω τη σωστή τη λέξη τώρα. Το ξαναβιώνω 

εκείνη την ώρα ενώ το να το αφηγηθώ δεν…εντάξει, απλά στο λέω, οκ θα μου κάνεις και δυο 

ερωτήσεις, κάτι μπορεί να βγει πάλι μεν, αλλά όχι πιστεύω έτσι είναι πολύ πιο ζωντανό όταν 

γίνεται. Θα το παίξω εγώ, θα παίξει ο άλλος, το ξαναζείς αυτό…ή όταν βλέπεις τον άλλον να το 

κάνει πάλι το ξαναζείς, γιατί δεν το παίζεις ο ίδιος όταν βλέπεις τους άλλους να παίζουν αυτό που 

έχεις περάσει εσύ το ξαναζείς εκείνη την ώρα. 
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 5.2.5.γ Η θεατρική πράξη ως φορέας της πραγματικής ζωής.  Σύμφωνα με τις 

αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων, η θεατρική πράξη και η ρεαλιστική πραγματικότητα 

αποτελούν δύο συγκοινωνούντα δοχεία, καθώς σχετίζονται άμεσα και το ένα δύναται να 

επηρεάσει το άλλο. Η δραματική πραγματικότητα, που δημιουργείται στα πλαίσια μίας ομάδας 

δραματοθεραπείας μέσω της θεατρικής πράξης, αποτελεί μία ενσώματη κατασκευή που 

πλάθεται μέσω της φαντασίας, μιμούμενη την πραγματική ζωή. Παρόλο που αποτελείται από 

κατασκευασμένες συνθήκες, συμβαίνει σε πραγματικό τόπο και χρόνο, προκαλώντας 

βιωματικές εμπειρίες, που προσομοιάζουν στην καθημερινότητα (Pendzik, 2008). Όπως φάνηκε 

από τις συνεντεύξεις, υπήρχαν σημεία όπου τα μέλη χρησιμοποιούσαν θεατρικούς όρους για να 

αφηγηθούν την προσωπική τους ιστορία, παραλληλίζοντας τη ζωή με τη θεατρική πράξη. 

 Σ.: Μία γυναίκα μες τη χρήση υποδύεται ρόλους…πλάθει ιστορίες για να πείσει 

εεε…αλλάζει ταυτότητες, αλλάζει μέρη αλλάζει πολλά. Είναι νομίζω…δε πιστεύω ότι όλοι οι 

άνθρωποι το ίδιο είναι…αλλά τα θέμα, τα…είναι περισσότερα για μια γυναίκα μες τη χρήση, 

νομίζω είναι αυτονόητο… 

Σ.: Κουράστηκα…κουράστηκα…να προσποιούμαι κάτι άλλο απ’ αυτό που είμαι, 

κουράστηκα να παραμυθιάζομαι, πάρα πολλά τα χρόνια, εκεί δηλαδή… 

Σ.: Ο ρόλος, ας πούμε, πίσω από το ρόλο έρχονται και άλλα δρώμενα της ζωής… 

Ο πειραματισμός με ποικίλους ρόλους, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους 

συνεντευξιαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους στην πραγματική 

ζωή. Ο τρόπος δράσης των μελών άρχισε να φαντάζει περισσότερο εφικτός και ελεγχόμενος, 

μέσω της αναφοράς σε κάποιον ρόλο, ενώ διαδικασίες που αφορούσαν τη δραματοθεραπευτική 

διαδικασία, όπως η θεατρική έκθεση ή η υπόδηση κάποιου ρόλου, φάνηκε να έχουν άμεση 

εφαρμογή στην πραγματική ζωή. 

Σ.: Πραγματικά ντρεπόμουν πολύ να, να παίξω μπροστά σε δύο ανθρώπους ένα 

μονόπρακτο, να κάνουμε έτσι, ας πούμε, μια πρόβα. Εεε…τώρα ντρέπομαι να το κάνω. Ντρέπομαι 

αλλά, και πάλι, ντρέπομαι αλλά το κάνω κιόλας. (…) Και τώρα μπορεί να ντρέπομαι, αλλά δεν 

είναι αυτό που με κρατάει.  Προσπαθώ να πάω έτσι…να πάω λυμένος, ας πούμε, να το κάνω. 

Εεε…αυτό νομίζω παίζει ρόλο και  στη ζωή, γενικά έξω. Σε όλες σου τις συναλλαγές, τις 

κοινωνικές και τις προσωπικές… 

Σ.: Δεν είχα…και θύμωσα. Ο θυμός καμιά φορά, που θυμώνεις και το κόβεις, είναι γιατί 

δεν έχεις τα κότσια να πας να διεκδικήσεις ή λες «Άντε μωρέ μην πάω και τα σπάω όλα!» και 
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φεύγεις, ας πούμε. Τώρα αν εγώ ήμουνα θυμωμένος ή πήγαινα και είχα θυμώσει…Πήγαινα 

θυμωμένος, προσποιούμενος ότι δεν είμαι θυμωμένος, να διεκδικήσω αυτό που…να δω μέχρι που 

μπορώ να πάω στην εμπορική συναλλαγή Λοιπόν εεε…σίγουρα η…με βοήθησε πολύ η θεατρική 

ομάδα…η έκθεση. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί βέβαια, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και η 

δραματοθεραπεία. 

Σ.: Τώρα είμαι ο κανένας. Δεν απογοητεύομαι όμως, ένας χαρακτηρισμός προσωρινός 

είναι , ούτε καν όνομα. Όπως ο Οδυσσέας κάποτε, με κανένα όνομα, νίκησε κάποτε έναν Κύκλωπα 

με πολλή μεγάλη φήμη, έτσι και εγώ θα προσπαθήσω να υποτάξω τους δαίμονές μου, όχι να τους 

σκοτώσω, τους θέλω ζωντανούς, να πορεύομαι μαζί τους, να τους σνομπάρω και να αποφασίζω 

εγώ για αυτούς και όχι αυτοί για μένα. Η πραγματικότητά μου σήμερα είναι σε γκρίζο φόντο και 

με κάνει να νοιώθω άβολα. Όμως κάποτε θα της βάλω και ένα χρώμα που να ταιριάζει και με την 

αισθητική μου… 

 

5.3 Αναδόμηση της εικόνας τους εαυτού: Εμπλουτισμός αφηγήσεων και ανάδυση 

εναλλακτικών ταυτοτήτων 

Η αφηγηματική θεραπεία στοχεύει στην αναδόμηση και τον εμπλουτισμό της κυρίαρχης 

αφήγησης διαχωρίζοντας τις μη λειτουργικές ιστορίες και ταυτότητες από τα άτομα και 

επαναδιατυπώνοντας τις ιστορίες αυτές εστιάζοντας σε θετικότερα σημεία της αφήγησης 

(White, 1995). Η ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων και η διεύρυνση του φακού μέσω του 

οποίου οι θεραπευόμενοι εξετάζουν τις ιστορίες τους βοηθούν στην ανατροπή των 

προβλημάτων, στην υιοθέτηση περισσότερο λειτουργικών πρακτικών για τη διαχείριση 

καταστάσεων και στη δημιουργία μίας θετικότερης εικόνας του εαυτού και της προσωπικής 

ιστορίας που τον ορίζει (Gardner & Poole, 2009).  

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι δημιουργικές και ευέλικτες τεχνικές της δραματοθεραπείας 

μπορούν να ενισχύσουν την αναδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης (Keisari & Palgi, 2016). Η 

δραματοθεραπεία, μέσα από την ενσάρκωση ρόλων και τη χρήση του συμβολισμού, επιτρέπει 

στα άτομα να έρθουν σε επαφή με εναλλακτικούς τρόπους δράσης και να αποκομίσουν μία 

βιωματική εμπειρία πειραματισμού με διαφορετικές οπτικές καταστάσεων και γεγονότων 

(Landy, 2009). Αυξάνοντας το ρεπερτόριο των ρόλων και των αντιδράσεων που έχουν στη 

διάθεσή τους οι θεραπευόμενοι, έρχονται στην επιφάνεια εναλλακτικές ταυτότητες που δεν 

είχαν αξιοποιηθεί στο παρελθόν, ενώ μπορούν να επιλεχθούν νέοι τρόποι δράσης, περισσότερο 

λειτουργικοί και προσαρμοστικοί για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση (Berger, 2017).  
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Τόσο η δραματοθεραπεία όσο και η αφηγηματική θεραπεία έχουν φανεί αρκετά 

αποτελεσματικές στη θεραπεία ατόμων που βάλλονται από έντονα περιοριστικές και κοινωνικά 

στιγματισμένες ταυτότητες, όπως η ταυτότητα του «εξαρτημένου» (Dunne, 2010). Σύμφωνα με 

τις συνεντεύξεις, η πορεία των συμμετεχόντων μέσα στην ομάδα της δραματοθεραπείας 

βοήθησε σημαντικά στην δημιουργία μίας ταυτότητας μακριά από τη χρήση ουσιών, 

εμπλουτίζοντας τις προϋπάρχουσες μονοσήμαντες ιστορίες που έφερε η κυρίαρχη αφήγησή 

τους. Η συμμετοχή των συνεντευξιαζόμενων στη δραματοθεραπευτική ομάδα συνέβαλε στην 

αναδόμηση και τον εμπλουτισμό της εικόνας του εαυτού μέσα από τρία θέματα: α) Τη 

θετικότερη προσέγγιση των μονοσήμαντων ιστοριών και την ενίσχυση αυτοεικόνας, β) Την 

αλλαγή οπτικής και την ενοποίηση γεγονότων σε μία ενιαία αφήγηση και γ) Την αναδόμηση και 

τον εμπλουτισμό της εικόνας του εαυτού μέσω της δραματικής εμπειρίας. 

 

Σχήμα 3* 

 

5.3.1 Θετικότερη προσέγγιση μονοσήμαντων ιστοριών & ενίσχυση αυτοεικόνας.  Τα 

άτομα που φέρουν για χρόνια την περιοριστική ταυτότητα του «χρήστη», μέσα από το στίγμα 

που έχουν αντιμετωπίσει σε κοινωνικό επίπεδο, συνηθίζουν να λειτουργούν σε ένα στενό πεδίο 

δράσης, που συχνά αποκτά την ιδιότητα του μη αναστρέψιμου. Οι μονοσήμαντες ιστορίες που 

απαρτίζουν την κυρίαρχη αφήγησή τους, τους υποβάλουν σε μία κατάσταση αντίληψης του 

εαυτού ως έρμαιο των καταστάσεων, χωρίς κανέναν έλεγχο και πιθανότητα εκούσιας αλλαγής 

στον τρόπο ζωή στους. Η πορεία της ζωής τους φαίνεται στους ίδιους προδιαγεγραμμένη, με 

μελάνι ποτισμένο από λάθη και μη λειτουργικές συμπεριφορές του παρελθόντος, με μία μεγάλη 

ταμπέλα «χρήστης ουσιών» να την συνοδεύει. 

 Δομώντας την κυρίαρχη αφήγησή τους με έναν μη λειτουργικό τρόπο, τα άτομα που 

έχουν πραγματοποιήσει χρόνια κατάχρηση ουσιών τείνουν να φαντάζονται το μέλλον τους 

αρνητικά προδιαγεγραμμένο και σκοτεινό, ενώ δυσκολεύονται να ελπίσουν σε μία θετικότερη 

εξέλιξη των πραγμάτων. Στην αφηγηματική θεραπεία, η ευελιξία που μπορεί να αποκτήσει η 

προσωπική ιστορία των θεραπευόμενων βοηθάει στην ανάπτυξη αισθημάτων ελπίδας για μια 

θετική μελλοντική αλλαγή (Ermann, Lawson, & Burge, 2017). Παράλληλα, σε μία ομάδα 

δραματοθεραπείας, ο πειραματισμός με ποικίλους ρόλους φαίνεται να προωθεί τόσο την 

ευελιξία της ιστορίας στα πλαίσια της δραματικής πραγματικότητας όσο και την προσωπική 

αλλαγή και εξέλιξη (Κρασανάκης, 2004).  

*Βλ. Παράρτημα  
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 Μέσα από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων φάνηκε ότι η δραματοθεραπεία προωθεί 

μία θετικότερη αναδιατύπωση των κυρίαρχων ιστοριών τους, οικοδομώντας ένα περισσότερο 

αισιόδοξο πεδίο δράσης, τόσο μέσα στη ομάδα, όσο και στη καθημερινότητα. Η οπτιμιστική 

αναδιαπραγμάτευση των προσωπικών ιστοριών φάνηκε να επιτρέπει την ανάδυση μίας 

πληθώρας εναλλακτικών ταυτοτήτων στα μέλη της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 

τρεις ιδιότητες, μέσω των οποίων πραγματοποιείται αυτό: α) Επικέντρωση σε θετικά σημεία και 

επαναδιαπραγμάτευση των στόχων, β) Ανάπτυξη αισθήματος ικανότητας για τη διαχείριση 

δύσκολων καταστάσεων και γ) Εντοπισμός και παρακολούθηση της προσωπικής εξέλιξης των 

αλλαγών που τη συνοδεύουν.  

 5.3.1.α Επικέντρωση σε θετικά σημεία & επαναδιαπραγμάτευση στόχων.  Τα μέλη 

ενός κέντρου απεξάρτησης καλούνται να διαχειριστούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους 

προβληματικές και μη λειτουργικές ιστορίες που καθορίζουν και περιορίζουν την κυρίαρχη 

αφήγησή τους. Αρκετές φορές, τα γεγονότα του παρελθόντος στερούν την ελπίδα από αυτά τα 

άτομα για μία καλύτερη ζωή στο μέλλον. Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των συνεντεύξεων, η 

δραματοθεραπεία επέτρεψε στους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν πιο θετικά την προσωπική 

τους ιστορία και την ζωή τους γενικότερα. Ακόμα και έντονες συναισθηματικά εμπειρίες που 

στο παρελθόν έφεραν μία πιο αρνητική χροιά, μπόρεσαν να γίνουν αντιληπτές μέσα από μία πιο 

θετική σκοπιά.  

 Σ.: Πέρασα από λούκια, ήταν να μου κόψουν το πόδι…Ουουου χίλια δυο. Αλλά είμαι δω, 

είμαι καλά! Είμαι ευτυχισμένη που κι ο σύντροφός μου, έστω κι αν δεν είναι τόσο πολύ στη δράση 

όσο είμαι εγώ, είναι υγιής, είναι καλά…Μπορεί να μην αποφοίτησε αλλά είναι πολύ συνειδητά έξω 

από όλα αυτά…  

Σ.: Το απολαμβάνω, νοιώθω μια ανακούφιση για αυτά που συμβαίνουν…Και το πρωί 

μάλιστα που ερχόμουν εδώ, εεε…ερχόμουν με την Ι. εδώ και της λέω στο αυτοκίνητο: «Δεν μπορώ 

να καταλάβω» της λέω «δεν έχω καθόλου άγχος. Νομίζω ότι είναι γιορτή. Μήπως συμβαίνει κάτι; 

Μήπως πρέπει να πάω να το…;». Αισθάνομαι ότι δεν έχω προβλήματα, δηλαδή ουσιώδη 

προβλήματα, ότι έχω, έχω, όχι ότι τα έχω λύσει όλα!  Προβλήματα πάντα θα υπάρχουνε, έτσι; 

Σ.: Ήθελα από καιρό να την αλλάξω, είχε φθαρεί, είχε γίνει σαν πατσαβούρι. Ντρεπόμουν 

όχι μόνο να τη δείξω αλλά και να τη βλέπω. Τελικά, υπάρχει Αη-Βασίλης σκέφτηκα. Να που μου 

έφερε και δώρο φέτος! Πάω τρέχοντας να βγάλω καινούργια, να είναι καθαρή, όμορφη, 

αψεγάδιαστη.  



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     108 

Υπήρχαν φορές όπου ο εντοπισμός λειτουργικών σημείων στην κυρίαρχη αφήγηση ή η 

θετικότερη νοηματοδότηση εμπειριών του παρελθόντος, βοηθούσαν τα μέλη της ομάδας να 

επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους και τα όνειρά τους. Το γεγονός ότι η εναλλακτική και 

λειτουργική συμπεριφορά αναδύονταν μέσα από την προσωπική τους ιστορία, έκανε την όποια 

δράση να φαίνεται εφικτή εφόσον επιλεχθεί, αναζωπυρώνοντας την ελπίδα για μία θετικότερη 

πορεία της ιστορίας.  

Σ.: Ναι, γιατί είναι το όνειρό μου, πρέπει να τελειώνω με τα χάπια. Θέλω να ξυπνάω το 

πρωί και να ξυπνάω όπως όταν ήμουνα στην Ιθάκη. Ξυπνούσα και είχα όρεξη, δεν είχε η 

σπονδυλική μου στήλη κατάκλιση, ούτε η πλατούλα μου. Ήτανε μία χαρά. Ήμουνα, έτσι, αγνή, να 

ζήσω τη μέρα να κάνω πράγματα…  

Σ.: «Τι; Να συνεργαστώ πάλι; Δε φτάνει που θα τους μιλήσω να συνεργαστώ κιόλας; 

Πλάκα μου κάνετε; Πλάκα μου κάνετε τώρα, έτσι;» (…) Τους κοίταγα με γουρλωμένα μάτια και 

χωρίς δεύτερη σκέψη, πήρα την πιο σημαντική απόφαση της ζωής μου. «Πάρτε τους τηλέφωνο, 

ενημερώστε τους ότι πηγαίνω απέναντι  και ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ, όχι επειδή πρέπει, 

αλλά επειδή τελικά το θέλω.» Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. 

 5.3.1.β Αίσθημα ικανότητας για διαχείριση δύσκολων καταστάσεων.  Η 

δραματοθεραπεία αποτελεί μία μέθοδο που διευκολύνει τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν 

ταυτότητες και ικανότητες καλά κρυμμένες κάτω από το πέπλο της κυρίαρχης αφήγησης. Μέσα 

από την εμπειρία τους στην ομάδα, τα μέλη άρχισαν να ανακαλύπτουν δεξιότητες, που δεν ήταν 

ενεργοποιημένες μέχρι εκείνη τη στιγμή, ενισχύοντας την εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους. 

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων, η συμμετοχή τους στη δραματοθεραπεία 

τους βοήθησε να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους και στις ικανότητές τους, 

αναβαθμίζοντας την εικόνα τους, ενώ τα αισθήματα ντροπής άρχισαν να φθίνουν. 

Σ.: Η ζωή είναι δύσκολη, το ίδιο δύσκολη, απλά εγώ έχω ένα τσακ αναβαθμιστεί ίσως, 

ώστε να μπορώ να τα διαχειρίζομαι αυτά τα πράγματα. 

Σ.: Βασικά αυτό που μου πρόσφερε, πέρα από επανένταξη κι αυτά, ένα χώρο…ένα χώρο 

να μπορώ να σταθώ και να πω αυτά που έχω μέσα μου… 

Σ.: Δε θα κάτσω στην καρέκλα είτε επειδή ντρέπομαι, είτε επειδή θα σηκώσω πάλι ψηλά 

τη μύτη μου και θα πω «Έλα μωρέ τώρα». Θα διεκδικήσω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω, ας 

πούμε. Θα το…θα το παλέψω όμως! 
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Τα μέλη άρχισαν σταδιακά να αισθάνονται ότι μπορούν να διαχειριστούν και να 

μεταβάλουν μία φαινομενικά παγιωμένη και αμετάβλητη κατάσταση. Η εξέλιξη της ιστορίας 

τους σταμάτησε να γίνεται αντιληπτή ως ένα προκαθορισμένο από τις ουσίες πεπρωμένο και οι 

συμμετέχοντες άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η μοίρα τους βρίσκεται στα δικά τους χέρια.  

 Σ.: Ήταν σαν, ξέρεις, σαν να ανοίγει ένα τρίτο μάτι μέσα σου, έτσι λίγο και εεε…βλέπεις 

πιο πιθανό, πιο πιθανές τις πιθανότητες να είσαι κάπως πιο καλά, να ανοίγει λίγο αυτό έτσι 

ξέρεις… 

Σ.: Μου δώσανε να καταλάβω, ας πούμε, πως θα φύγω από την…από το τέλμα της 

στασιμότητας, να μπορώ να μάθω να συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο, ας πούμε. Εδώ ξεκίνησα να 

μάθω να συνεργάζομαι. Εδώ στο ΕΚΚΕΕ. 

Σ.: Άρχισα να γίνομαι κοινωνικός, να συμμετέχω σε παρέες, ας πούμε. Λοιπόν, μέχρι 

και…μέχρι και σχέση είχα κάνει το 2016, και που…ειλικρινά δεν το περίμενα ότι θα γίνει και 

νομίζω ότι από εκεί, ότι…αν δεν είχα δεχθεί αυτά τα μαθήματα, όχι τα θεατρικά, εγώ τα λέω 

μαθήματα ζωής, ας πούμε, δεν θα την είχα κάνει την σχέση αυτή. 

Μέσα από τη συμμετοχή τους στην ομάδα, τα μέλη έμαθαν να επικεντρώνονται στα 

δυνατά τους σημεία, κατανοώντας ότι είχαν και έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο 

συμπεριφοράς τους και να διαχειριστούν μια κατάσταση, εφόσον το επιθυμούν. Ξεκίνησαν να 

αναγνωρίζουν την προσωπική τους ευθύνη στην εξέλιξη μιας κατάστασης, σκοπεύοντας όχι στο 

να αισθανθούν τύψεις σχετικά με τις προηγούμενες πράξεις τους, αλλά στο να γεμίσουν 

αισιοδοξία και δύναμη αναλαμβάνοντας δράση στην μετέπειτα πορεία τους.  

Σ.: Δεν…δεν γίνεται δεν…γαμώτο, εγώ είμαι δω είμαι η Κ., είμαι εδώ και μπορώ να κάνω 

και μπορώ να πω και μπορώ πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα είμαι εγώ, τα οποία  ψιλοχαμένα 

και αυτά ήτανε. Εντάξει, τα βρήκαμε στη πορεία…τα βρήκα, εντάξει, αλλά ναι αυτό έπρεπε.. 

Σ.: Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Τώρα είμαι ο κανένας. Δεν απογοητεύομαι όμως, ένας 

χαρακτηρισμός προσωρινός είναι, ούτε καν όνομα. Όπως ο Οδυσσέας κάποτε, με κανένα όνομα 

νίκησε κάποτε έναν Κύκλωπα με πολλή μεγάλη φήμη, έτσι και εγώ θα προσπαθήσω να υποτάξω 

τους δαίμονές μου, όχι να τους σκοτώσω, τους θέλω ζωντανούς, να πορεύομαι μαζί τους, να τους 

σνομπάρω και να αποφασίζω εγώ για αυτούς και όχι αυτοί για μένα. Η πραγματικότητά μου 

σήμερα είναι σε γκρίζο φόντο και με κάνει να νοιώθω άβολα. Όμως, κάποτε, θα της βάλω και ένα 

χρώμα που να ταιριάζει και με την αισθητική μου. Και αυτό θα γίνει σιγά-σιγά, χωρίς 

τυμπανοκρουσίες. 
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Μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναδύθηκε μία πληθώρα εναλλακτικών ταυτοτήτων που 

μπορούσε να πλαισιώσει με έναν πιο αισιόδοξο τρόπο την προσωπική αφήγηση των μελών. 

Αυτή η πληθώρα των εναλλακτικών ταυτοτήτων βοήθησε τους συμμετέχοντες να εμπλουτίσουν 

την εικόνα που είχαν για τον εαυτό τους, να πειραματιστούν με νέους τρόπους δράσης και να 

διευρύνουν την οπτική τους σχετικά με την εξέλιξη της ζωής τους. 

Σ.: Προσπάθησα να εκφράζομαι, που δεν έλεγα κουβέντα. Αν ρωτήσεις συμμαθητές μου, 

την Κ., ας πούμε, θα σου πει πόσο λακωνικός είμαι και ήμουνα. Μάλλον ήμουνα και είμαι. Εντάξει, 

κοίταξε να δεις δεν μου άρεσε που ήμουνα τόσο λακωνικός αλλά δεν…δεν μπορώ να φτάσω και 

στο άλλο στάδιο να γίνομαι κουραστικός, ας πούμε. Προσπαθώ, σε ότι κάνω, προσπαθώ να βρω 

τα όρια. Δε θέλω να τα προσπερνάω τα όρια. Εεε…όλη μου τη ζωή τα προσπέρναγα τα όρια έτσι; 

Ήθελα να τα προσπερνάω. Τώρα δε θέλω πια. Μου αρέσει να είμαι μέσα στο όριο. Να μην βγαίνω 

έξω από το όριο. Έτσι το βλέπω τώρα. Ήθελα να πω ότι η δραματοθεραπεία με βοήθησε σε αυτό 

αλλά το έχουμε πει πολλές φορές. Στα όρια. 

Σ.: Και εγώ με τη σειρά μου πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να τα αποδεχτώ, μπορώ να τα 

διατηρήσω. Και αυτό θα γίνει με τη στάση μου, την ηθική μου, με την ύπαρξή μου ολόκληρη αν 

θέλετε. Και τότε θα μάθετε το πραγματικό μου όνομα, το αληθινό μου είναι. Μπορεί να μην σας το 

πω ποτέ γιατί ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν, και πιθανόν να παραμένω μυστικοπαθής, όμως 

εγώ θα ξέρω και αυτό έχει ανεκτίμητη αξία. Γιατί δεν θα το έχω αγοράσει, δεν θα μου το έχουν 

χαρίσει, αλλά θα το έχω κερδίσει, όχι με κάποιο κόλπο ή κάποια μπλόφα αυτή τη φορά, ούτε με τη 

βοήθεια της θεάς τύχης. Θα το έχω κερδίσει με πολύ κόπο, πολύ υπομονή, πολύ προσπάθεια. Με 

το σπαθί μου δηλαδή και πολλές αναίμακτες μάχες. 

5.3.1.γ Παρακολούθηση εξέλιξης & εντοπισμός αλλαγών.  Μέσα από τη διαδικασία των 

συνεντεύξεων φάνηκε πως η συμμετοχή των μελών στην ομάδα τους βοήθησε να αντιληφθούν 

τον εαυτό τους και την αφήγησή του πιο αισιόδοξα. Η δραματοθεραπευτική διαδικασία  

κινητοποίησε τους συμμετέχοντες να παρακολουθήσουν την πορεία και τη θετική εξέλιξη της 

καθημερινότητάς τους. Οι μη λειτουργικές εμπειρίες του παρελθόντος σταμάτησαν να 

θεωρούνται μη αναστρέψιμες καταστάσεις που επηρεάζουν τον παρόν και το μέλλον, ενώ 

άρχισαν να αντιμετωπίζονται ως σημείο αναφοράς για την πρόοδο των μελών και την αλλαγή 

τους.  

Σ.: Λειτούργησαν για μένα ωραία, ακόμα κι άσχημα πράγματα που μου επερχόντουσαν, 

μνήμες…Και έβλεπα το ποσό, ποσό πιο πάνω είμαι φέτος από τις μνήμες τις περσινές, τις 
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προπέρσινες…Πως τις βλέπω φέτος πια μέσα απ’ την ιδία ομάδα, την δραματοθεραπεία…Εεε 

μίκραιναν λειαίνονταν τα πράγματα. 

Σ.: Ένας λόγος που σηκώθηκα από μία κουβέρτα κατάθλιψης που ήμουνα χρόνια, που 

είχαν σαπίσει. Δεν έκανα μπάνιο, μπορεί ένα μήνα να μην έκανα μπάνιο, πήγαινα κάθε 13 μέρες 

με ταξί στο πρόγραμμα και γυρνούσα σπίτι για να μείνω άλλες 13 μέρες σε μία κουβέρτα χειμώνα-

καλοκαίρι. Το καλοκαίρι στο σεντόνι, το χειμώνα στην κουβέρτα, μη σου πω ότι και το καλοκαίρι 

στην κουβέρτα. Δεν το  αποχωριζόμουν και ας έκανε ζέστη…Και καθόμουνα και ζεσταινόμουνα 

και δεν με πειράζει που έτρεχε ο ιδρώτας ποτάμι. Δεν ένιωθα, ήμουνα σε πλήρη κατάθλιψη και η 

Δήμητρα με έφερε στην επιφάνεια δηλαδή με ξανά βούτηξε από τα μαλλιά και τσακ με σήκωσε 

στην άκρη από το νερό και βγήκα στην επιφάνεια. 

 Τα μέλη ξεκίνησαν να εντοπίζουν την αλλαγή των στάσεων και των συμπεριφορών τους 

στις δραστηριότητες της ομάδας αλλά και στην πραγματική τους ζωή. Η επικέντρωσή τους στις 

αλλαγές που προκλήθηκαν, κατά την πορεία τους στην ομάδα  της δραματοθεραπείας, τους 

υπέβαλε σε μία προσπάθεια να νοηματοδοτήσουν μέσα από την προσωπική τους οπτική τόσο 

την προηγούμενη δράση τους όσο και την εξέλιξή της, εμπλουτίζοντας την κυρίαρχη αφήγησή 

τους.  

 Σ.: Πραγματικά ντρεπόμουν πολύ να, να παίξω μπροστά σε δύο ανθρώπους ένα 

μονόπρακτο, να κάνουμε, έτσι, μια πρόβα…Εεε και τώρα ντρέπομαι να το κάνω. Ντρέπομαι αλλά 

και πάλι, ντρέπομαι αλλά το κάνω κιόλας! (…) Και τώρα μπορεί να ντρέπομαι, αλλά δεν είναι 

αυτό που με κρατάει.  Προσπαθώ να πάω έτσι, να πάω λυμένος, ας πούμε, να το κάνω…Εεε αυτό 

νομίζω παίζει ρόλο και  στη ζωή γενικά έξω. Σε όλες σου τις συναλλαγές, τις κοινωνικές και τις 

προσωπικές. Τουλάχιστον εμένα νομίζω ότι με έχει βοηθήσει η έκθεση. Παρ’ όλο που εμείς δεν 

εκτεθήκαμε γιατί μεταξύ μας παίζαμε, δεν εκτεθήκαμε κάπου έξω, παρ’ όλα αυτά, εγώ νομίζω ότι 

βοηθήθηκα. 

 Σ.: Και με κάνανε πέρα πολλά άτομα και στη δραματοθεραπεία το ‘χα θέσει θέμα σαν θέμα 

ότι…πιο παλιά θα ‘χα φύγει απ’ τη ντροπή μου. Τώρα αφού τους έκανε ο Γ. που γνώρισαν, του 

‘καναν παρέα όλοι μια χαρά. Με το που είδαν κάτι απομακρύνθηκαν, όταν δεν…Άμα εσύ τελικά 

είσαι έτσι, εσύ είσαι πλέον που δεν κάνεις  ρε φίλε όχι εγώ.  Τώρα εγώ βλέπω εσένα, τώρα δεν με 

νοιάζει τι έχεις κάνει στο παρελθόν, σκοτίστηκα. Άμα μου κάνεις τώρα… Οπότε το δούλεψα λίγο 

έτσι μέσα στο μυαλό μου. Πιο παλιά θα ‘χα πάρει δρόμο από ντροπή, με την ανασφάλεια μου απ’ 

όλα αυτά. 
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Σ.: Και βέβαια, γιατί είναι η έκθεση που λέγαμε. Ή ότι όταν σταματάς να, να 

ντρέπεσαι…εεε σημαίνει ότι διεκδικείς. Δεν ξέρω τώρα αν με πιάνεις, αλλά δεν βρίσκω τις λέξεις 

για να το πω, ας πούμε. Εγώ πλέον έχω αρχίσει και διεκδικώ στη ζωή μου. Δε θα κάτσω στην 

καρέκλα είτε επειδή ντρέπομαι, είτε επειδή θα σηκώσω πάλι ψηλά τη μύτη μου και θα πω «Έλα 

μωρέ τώρα». Θα διεκδικήσω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω. Θα το, θα το παλέψω όμως… 

Μέσα από όλη αυτή την παραπάνω διαδικασία, οι συμμετέχοντες φάνηκε να 

ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα θετικά σημεία στις νέες συμπεριφορές που δοκίμαζαν. Η 

αλλαγή τους και οι εναλλακτικές δράσεις που υιοθετούσαν χαρακτηρίζονταν από τους ίδιους ως 

περισσότερο λειτουργικές και βοηθητικές. Το παρόν και το μέλλον απέκτησε σταδιακά μία 

θετικότερη και πιο εύκολα διαχειρίσιμη μορφή.  

Σ.: Οφείλω να ομολογήσω ότι το χρωστάω στη Δήμητρα με την πεθερά μου αυτό, πια μου 

έφυγε ένα βάρος…Δηλαδή, όταν έχεις μίσος και κακία για έναν άνθρωπο είναι βάρος, όταν, όταν 

δεν το ‘χεις νιώθεις ξελάφρωτος,  ξελαφρωμένος, δεν έχεις μέσα σου κάτι, ξέρεις…Είναι πολύ 

σημαντικό αυτό! 

Σ.: Γιατί στην καθημερινότητά μου αλλάξανε πολλά πράγματα…Πιστεύω σ’ αυτό φαίνεται 

γενικά η όλη μου κατάσταση και όλο και καλύτερα και καλύτερα και καλύτερα…Και θέλω να 

ανεβαίνω σκαλοπάτια πλέον! Μπορεί να έχει βάλει το χεράκι της και η δραματοθεραπεία… 

Ο εντοπισμός των θετικών επιδράσεων των αλλαγών στη ζωή τους, οδηγούσε σε μία 

σύγκριση της προηγούμενης και της παρούσας κατάστασης, διαχωρίζοντας τις προηγούμενες 

προβληματικές και επώδυνες εμπειρίες της κυρίαρχης αφήγησή τους από την παρούσα πορεία, 

συμπεριφορά και υπόστασή τους. Η προσωπική ιστορία των μελών απέκτησε μία πιο ρευστή 

υπόσταση, επιτρέποντας την ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων και βοηθώντας τα μέλη να 

καταλάβουν ότι το πεπρωμένο τους βρίσκεται στα δικά τους χέρια.  

 Σ.: Άρχισα να γίνομαι κοινωνικός, να συμμετέχω σε παρέες. Λοιπόν, μέχρι και, μέχρι και 

σχέση είχα κάνει το 2016, και που…ειλικρινά δεν το περίμενα ότι θα γίνει και νομίζω ότι από εκεί, 

ότι αν δεν είχα δεχθεί αυτά τα μαθήματα, όχι τα θεατρικά, εγώ τα λέω μαθήματα ζωής, δεν θα την 

είχα κάνει την σχέση αυτή. Και εντάξει, βέβαια έχω αρχίσει και σκέφτομαι, έχω αρχίσει…Εεε δεν 

είμαι παρορμητικός, δεν είμαι καθόλου σνομπ, καθόλου όμως! Όχι, λίγο είμαι…Αλλά δεν το 

δείχνω όμως. Εεε...γενικά νομίζω ότι, ότι έχει εξελιχθεί θετικά η ζωή μου. 

Σ.: Μέσα σε αυτά τα χρόνια βρήκα στοιχεία. Δεν σνομπάρω πια, δεν ψάχνω για παγίδες 

συνέχεια, έχω προσπαθήσει να είμαι αλληλέγγυος, ανεπιτυχώς τις πιο πολλές φορές, έχω μάθει τη 



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     113 

λέξη συναίσθημα χωρίς να την έχω εξερευνήσει και…Και πολλά άλλα που δε σας τα λέω γιατί 

παραμένω και κρυψίνος. Και γεμάτος αυτοπεποίθηση πηγαίνω ξανά στην υποδοχή της αφετηρίας 

να φτιάξω τη νέα ταυτότητα. 

Σ.: Γενικά νοιώθω πιο…Παλιά δεν θα το ‘κανα, θα μου ήταν πολύ δύσκολο σου λέω, θα 

‘χα ιδρώσει, θα ‘χα γίνει…Δεν ξέρω τι με πιάνει και με κάνει πιο κοινωνικό, τι έχει αλλάξει 

τελικά…Παίζουν όλα αυτά ρόλο σίγουρα. Εδώ που ήρθα ήταν έκπληξη όλα αυτά για μένα. Παλιά 

ζωγράφιζα, πάντα έγραφα μόνος μου…Εδώ ήρθα μπαμ έγινε…Πραγματικά έκρηξη 

συναισθημάτων! 

 

5.3.2 Αλλαγή οπτικής & ενοποίηση γεγονότων σε μία ενιαία αφήγηση.  Σημαντικό 

ρόλο στον εμπλουτισμό της εικόνας του εαυτού παίζει η ενοποίηση των γεγονότων σε μία ενιαία 

αφήγηση. Ανάμεσα στις περιοριστικές ταυτότητες και τις μονοσήμαντες ιστορίες 

δημιουργούνται νοηματικά κενά, που αν εντοπιστούν και γίνει προσπάθεια ένταξης και 

νοηματικής σύνδεσής τους με την υπόλοιπη ιστορία οδηγούν στον εμπλουτισμό της κυρίαρχης 

αφήγησης, μέσω της ανάδυσης εναλλακτικών ταυτοτήτων (Gardner & Poole, 2009). Η 

δραματοθεραπεία αποτελεί μία μέθοδο που συμβάλει θετικά τόσο στον εντοπισμό των κενών 

όσο και στην ενοποίηση των γεγονότων σε μία ενιαία ιστορία, μέσω της αποστασιοποίησης που 

προσφέρουν οι τεχνικές της (Keisari & Palgi, 2016). 

 Ένας θεραπευόμενος, προκειμένου να καταφέρει να δημιουργήσει μία ενιαία προσωπική 

ιστορία μακριά από περιοριστικά νοηματικά κενά, είναι σημαντικό να μπορέσει να αντιληφθεί 

και να επεξεργαστεί τα γεγονότα της ζωής τους από διαφορετικές θέσεις και οπτικές (Ermann, 

Lawson & Burge, 2017). Η δραματική πραγματικότητα, ως κράμα της φαντασίας και της 

υποκειμενικής πραγματικότητας, αποτελεί ένα ευέλικτο περιβάλλον, όπου μία ιστορία μπορεί 

να αναπαραχθεί, να βιωθεί και να νοηματοδοτηθεί μέσα από μία πληθώρα εναλλακτικών φακών 

(Pendzik, 2006). Όπως φάνηκε από τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, η δραματοθεραπεία 

αποτελεί μία ομάδα, που με βασικά εργαλεία της τον συμβολισμό και τον ελεύθερο 

πειραματισμό, μπορεί να βοηθήσει στην αναδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης μέσα από τρεις 

ιδιότητες: α) Τον προσωπικό αναστοχασμό και την εναλλακτική νοηματοδότηση των 

γεγονότων, β) Την ανάδυση εναλλακτικών τρόπων δράσης μέσω του πειραματισμού και γ) Την 

προαγωγή πολυφωνίας από τη συλλογική ανάδυση εναλλακτικών οπτικών. 

 5.3.2.α Προσωπικός αναστοχασμός & εναλλακτική νοηματοδότηση γεγονότων.  Μέσα 

από τη συμμετοχή τους στην ομάδα της δραματοθεραπείας, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να 



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     114 

έρθουν σε επαφή με απόψεις και στάσεις που συνόδευαν την κυρίαρχη αφήγησή τους και 

επηρέαζαν τη συμπεριφορά τους στο παρόν. Η δυσκολία τους να συμμετάσχουν σε διάφορες 

δραστηριότητες εντός ομάδας, δημιουργούσε ένα ανοιχτό πεδίο συζήτησης με τον ίδιο τους τον 

εαυτό σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης καταστάσεων στη ζωή τους. Ο προσωπικός τους 

αναστοχασμός γύρω από την συμπεριφορά τους στο προστατευμένο πλαίσιο της ομάδας, τους 

επέτρεπε να έρθουν σε επαφή με εναλλακτικές στάσεις και δράσεις και να μετακινηθούν από 

παγιωμένες απόψεις του παρελθόντος, κάνοντας παράλληλα αναγωγές στην ευρύτερη ζωή τους. 

 Σ.: Σίγουρα ένοιωσα ωραία επειδή τελικά το έκανα. Γιατί στην αρχή πάντα σκεφτόμουνα 

ότι εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Πάντα σηκωνόμουν σχεδόν τελευταίος και το έκανα. Γιατί ήμουνα 

στην άποψη, κυκλοφορούσε στο μυαλό μου, ότι εγώ αυτό δεν θα το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω. 

Όμως τελικά το έκανα! Πάντα σηκωνόμουν και το έκανα, είτε  τελευταίος, είτε προτελευταίος, ας 

πούμε. Εεε…σίγουρα ένοιωθα καλά επειδή το έκανα.  

Σ.: Ορισμένα, εεε…ορισμένες αναπαραστάσεις που κάναμε, με κάποια θεατρικότητα, εγώ 

δεν συμμετείχα με τίποτα, γιατί μου φαινόντουσαν πολύ παιδικές. Με κάτι Κύκλωπες, με ένα μάτι, 

ας πούμε. Το μάτι μου, το μάτι μου, αυτά δεν μπορούσα να τα κάνω. Και κακώς δεν τα έκανα.. Αν 

ήμασταν στην ίδια ομάδα φέτος θα τα έκανα.  

Σ.: Και βέβαια, γιατί είναι η έκθεση που λέγαμε. Ή ότι όταν σταματάς να, να 

ντρέπεσαι…εεε σημαίνει ότι διεκδικείς. Δεν ξέρω τώρα αν με πιάνεις, αλλά δεν βρίσκω τις λέξεις 

για να το πω, ας πούμε. Εγώ πλέον έχω αρχίσει και διεκδικώ στη ζωή μου. Δε θα κάτσω στην 

καρέκλα είτε επειδή ντρέπομαι, είτε επειδή θα σηκώσω πάλι ψηλά τη μύτη μου και θα πω «Έλα 

μωρέ τώρα». Θα διεκδικήσω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω. Θα το, θα το παλέψω όμως… 

Ο προσωπικός αναστοχασμός των μελών, που προέκυπτε από τις διαδικασίες της 

δραματοθεραπευτικής ομάδας, οδηγούσε στην αναδιαπραγμάτευση της κυρίαρχης αφήγησης. 

Χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, τα γεγονότα άρχισαν να γίνονται 

αντιληπτά μέσα από εναλλακτικούς φακούς και τα μέλη άρχισαν να υφαίνουν τις ιστορίες τους 

από διαφορετικές θέσεις, εμπλουτίζοντας τα κενά της προηγούμενης άκαμπτης προσωπικής 

τους ιστορίας.  

Σ.: Περιέγραψα όλη μου τη ζωή, ας πούμε, τι έχει γίνει και τι θέλω, τι νοιώθω ότι θέλω να 

κάνω, τι προσπαθώ, τέλος πάντων, να κάνω. Και βέβαια με βοήθησαν πολύ αυτά. Και βέβαια 

όπως σου είπα και στην αρχή, άργησα να προσαρμοστώ σε αυτό, έτσι; Προσπαθούσα να, με κάθε 

τρόπο, να τα αποφεύγω αυτά. Γιατί ίσως φοβόμουνα να είμαι ειλικρινής. (…) Μπορεί κάποιος να 

εκφράζεται αλληγορικά επειδή...εεε φοβάται να εκφραστεί σε πρώτο πρόσωπο, φοβάται να το 
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ακούσει, φοβάται να το ακούσουν, ακόμα και αν καταλάβουν οι άλλοι εννοεί ότι δεν μιλάει για 

αυτόν… 

Σ.: Δεν το ήθελα άλλο αυτό και δεν ήθελα να ‘μαι: Πωω και τι παλικάρι είσαι συ...και 

τι....επειδή σου 'κανα εσένα την εξυπηρέτηση και μπήκα και βγήκα και έφερα και έκανα…και 

επειδή...αυτό ήτανε…κανένα παλικάρι δεν ήμουν, αυτό με κάνε παλικάρι…όταν αυτό το 

συνειδητοποιείς.. λες τι γίνεται, πως; 

Σ.: Εγώ που πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσα να εκφραστώ σε μια τέτοια ομάδα ας 

πούμε, με τη Δήμητρα σιγά-σιγά κατάφερα και το είχα. Βρήκα το χώρο μου και ο λόγος μου βρήκε 

το χώρο του και μπόρεσε να ακουστεί επιτέλους, στο…στο δωμάτιο και να σταματήσω να έχω στου 

νου μου ότι εγώ άμα δεν έχω κάτι να πω δεν μιλάω. Γιατί και αυτό είναι μια δικαιολογία, ας πούμε. 

Ότι, ότι φοβάμαι να μιλήσω, φοβάμαι να παραδεχτώ την αλήθεια, εεε...η αλήθεια πονάει και άστη 

θαμμένη; Πάλι σνομπ; Σνομπισμός; Όλα αυτά φύγανε… 

Η προσωπική ιστορία των μελών φάνηκε να αναδομείται με πιο βοηθητικό τρόπο μέσα 

από την εναλλακτική αναδιαπραγμάτευση της κυρίαρχης αφήγησης. Ακόμα και έντονα 

συναισθηματικά φορτισμένα συμβάντα του παρελθόντας, μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά από 

λειτουργικότερες σκοπιές, αποκτώντας μία πιο επεξεργάσιμη μορφή που οδηγούσε στην 

αποδοχή και τη συναισθηματική αποφόρτιση.  

Σ.: Δηλαδή, είπα ήταν υπό την επήρεια, δεν καταλάβαινε, είχε με μένα κόλλημα, εντάξει 

τον συγχώρησα, κάπως…Εντάξει κάπως την αγγίζω αυτή τη πληγή… 

Σ.: Νομίζω μια φορά έκλαιγα έκλαψα κιόλας μέσα εδώ, δηλαδή όταν το έβγαλα τελείως. 

Κάτι με το πόδι μου είχε να κάνει που το έβγαλα και πόνεσα, γιατί μεν το αποδέχομαι…Έχω 

καταλάβει τελικά, και απ’ τη δραματοθεραπεία και απ’ την ψυχοθεραπεία μου, δεν έχω 

συγχωρήσει τον εαυτό μου για αυτό το κομμάτι και το έχουμε δει και στην δραματοθεραπεία αυτό.  

Η αποδοχή υπάρχει δεν υπάρχει συγχώρεση για αυτό που έχω κάνει στον εαυτό μου ακόμα. 

Σ.: Δηλαδή, το ένα είναι απέναντι στο άλλο, είναι σε πλήρη σύγχυση. Δηλαδή, η 

δραματοθεραπεία είναι για μένα το Α και το Ω. Είμαι σε πλήρη σύγχυση, σε πράγματα που δεν 

πρέπει, δεν είναι λογικό. Αλλά είναι πολλά… 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες άρχισαν να αναγνωρίζουν την προσωπική τους ευθύνη και 

τη σημαντική επιρροή που ασκούσαν σε διάφορες συνθήκες μέσα από τον τρόπο που τις 

αντιλαμβάνονταν και δρούσαν σε αυτές, κατανοώντας ότι έχουν τη δύναμη να σταματήσουν να 

συντηρούν μη λειτουργικές καταστάσεις, αλλά και να  τις διαχειριστούν αλλιώς.  Η διαδικασία 
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αυτή οδήγησε στην ανάδυση εναλλακτικών αναγκών και στόχων με σκοπό την ενεργητική 

αλλαγή περιστάσεων που δεν τους ικανοποιούσαν πλέον.  

Σ.: Όμως στη συνέχεια, κατάλαβα ότι αυτό δε φτάνει. Πάλι παραμένεις στάσιμος. Δεν 

εξελίσσεσαι. Έπρεπε να βρω κάτι να αρχίζω να φεύγω από τη στασιμότητα, να εξελίσσομαι. Αυτό 

ξεκίνησε εδώ από το ΕΚΚΕΕ και συνεχίζεται τώρα, προσπαθώ να το συνεχίσω με την 

επανένταξη… 

Σ.: Και τότε θα μάθετε το πραγματικό μου όνομα, το αληθινό μου είναι. Μπορεί να μην 

σας το πω ποτέ γιατί ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν, και πιθανόν να παραμένω μυστικοπαθής, 

όμως εγώ θα ξέρω και αυτό έχει ανεκτίμητη αξία. Γιατί δεν θα το έχω αγοράσει, δεν θα μου το 

έχουν χαρίσει, αλλά θα το έχω κερδίσει, όχι με κάποιο κόλπο ή κάποια μπλόφα αυτή τη φορά, ούτε 

με τη βοήθεια της θεάς τύχης. Θα το έχω κερδίσει με πολύ κόπο, πολύ υπομονή, πολύ προσπάθεια. 

Με το σπαθί μου δηλαδή και πολλές αναίμακτες μάχες. 

Σύμφωνα με τις αφηγήσεις των μελών, ο εμπλουτισμός των κενών, καθώς και η 

αναδόμηση των μονοσήμαντων ιστοριών συνέβαλε στην επανερμηνεία των γεγονότων της 

κυρίαρχης αφήγησης, επιτρέποντας την ανάδυση λειτουργικότερων ταυτοτήτων. Τα γεγονότα, 

ιδωμένα από διαφορετική σκοπιά, προωθούσαν την αναδιαπραγμάτευση απόψεων και 

αντιλήψεων των μελών σχετικά με τους ίδιους και τον κόσμο γύρω τους. Σταδιακά έκαναν την 

εμφάνισή τους εναλλακτικές συνδέσεις που προωθούσαν την ενοποίηση των σημείων της 

ιστορίας σε μία ενιαία αφήγηση.  

Σ.: Να σκεφτώ, να αναθεωρήσω, γιατί για μένα η χρήση…εεε δεν έφερε κατάθλιψη, ήμουν 

καταθλιπτική και μπήκα στη χρήση. Από κει και μετά, μπορεί να γιγαντώθηκε, ας πούμε, το θέμα, 

άλλον τρόπο δεν μπορούσα, αυτός μου δόθηκε και αν δεν τον ακολουθούσα είναι σίγουρο ότι θα 

χα πεθάνει τώρα. 

Σ.: Εγώ έφυγα πολλές φορές προβληματισμένος, και αυτοί οι προβληματισμοί με βοήθησαν 

πάρα πολύ για να μπορέσω να λύσω την εξίσωση, μιας και μιλάμε με μαθηματικά, ας πούμε, και 

λέμε για προβλήματα.. 

Σ.: Και στη δραματοθεραπεία το ‘χα θέσει θέμα, σαν θέμα ότι… πιο παλιά θα ‘χα φύγει 

απ’ την ντροπή μου. Τώρα αφού τους έκανε ο Γ. που γνώρισαν, του ‘καναν παρέα όλοι μια χαρά, 

με το που είδαν κάτι απομακρύνθηκαν όταν δεν… Άμα εσύ τελικά είσαι έτσι, εσύ είσαι πλέον που 

δεν κάνεις, ρε φιλέ, όχι εγώ.  Τώρα εγώ βλέπω εσένα, τώρα δεν με νοιάζει τι έχεις κάνει στο 
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παρελθόν, σκοτίστηκα άμα μου κάνεις τώρα.  Οπότε το δούλεψα λίγο έτσι μέσα στο μυαλό μου. 

Πιο παλιά θα ‘χα πάρει δρόμο από ντροπή με την ανασφάλεια μου απ’ όλα αυτά…  

5.3.2.β Ανάδυση εναλλακτικών τρόπων δράσης & πειραματισμός.  Όπως φάνηκε από 

τις αφηγήσεις των συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες άρχισαν να πειραματίζονται με 

εναλλακτικές συμπεριφορές, που αποδείχθηκαν περισσότερο λειτουργικές κατά την πάροδο του 

χρόνου. Αρκετές φορές, η δραματοθεραπεία φάνηκε να αποτελεί εναρκτήριο σημείο για τη 

δοκιμή εναλλακτικών τρόπων δράσης, τόσο σε επίπεδο σκέψης όσο και σε επίπεδο εφαρμογής. 

Ακόμα και η συμμετοχή στις διάφορες διαδικασίες της ομάδας φάνηκε να αποτελεί ένα ασφαλές 

πεδίο πειραματισμού και δοκιμής, καθώς τα μέλη συχνά έρχονταν αντιμέτωπα με προσωπικές 

τους δυσκολίες σε πραγματικό χρόνο. Οι συμμετέχοντες, λοιπόν, είχαν την ευκαιρία να 

επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης μέσα στα πλαίσια της ομάδας, εξετάζονταν 

παράλληλα την λειτουργικότητα αυτών στην αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα μέλη και στη 

συμμετοχή τους στην ομάδα. 

 Σ.: Ήταν η έκθεση που λέγαμε. Εγώ την πρώτη μέρα που ήρθες, χάρηκα πολύ γιατί λέω 

επιτέλους να παίξουμε και μπροστά σε έναν άνθρωπο που δεν είναι ο ίδιος, γιατί κάθε φορά 

είμαστε οι ίδιοι και οι ίδιοι, ας πούμε. Για να…ήθελα να δω, όταν θα σηκωθώ να παίξω, πώς θα 

αισθάνομαι. Θα ντρέπομαι; Θα…αποδώσω το ίδιο; Και πίστεψέ με ανυπομονούσα να έρθει η 

σειρά μου, να μου πει η Δήμητρα σήκω. Είχα αυτό το κίνητρο. Και…πραγματικά νομίζω ότι  μου 

άρεσε που…έπαιζα μπροστά σε έναν καινούριο άνθρωπο. 

 Σ.: Πραγματικά ντρεπόμουν πολύ να, να παίξω μπροστά σε δύο ανθρώπους ένα 

μονόπρακτο, να κάνουμε έτσι, ας πούμε, μια πρόβα. Εεεε… τώρα ντρέπομαι να το κάνω. 

Ντρέπομαι αλλά, και πάλι ντρέπομαι, αλλά το κάνω κιόλας! (…) Και τώρα μπορεί να ντρέπομαι, 

αλλά δεν είναι αυτό που με κρατάει. Προσπαθώ να πάω έτσι… να πάω λυμένος, ας πούμε, να το 

κάνω. 

 Η ομάδα αποτελούσε ένα προστατευμένο πλαίσιο που ευνοούσε την μετατόπιση προς 

οποιαδήποτε πιθανή κατεύθυνση για όσες φορές χρειαστεί, καθώς σε μία δραματική 

πραγματικότητα όλα μπορούν να είναι εφικτά. Έτσι, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να 

επανεξετάζουν διαρκώς ποικίλες συμπεριφορές και δράσεις, διευρύνοντας τον τρόπο που 

αντιλαμβάνονταν την εκάστοτε κατάσταση και αποκτώντας ένα πλουσιότερο πεδίο δράσης. 

Μέσα από τις διαδικασίες της ομάδας, οι συμμετέχοντες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι έχουν 

μία ευρεία γκάμα συμπεριφορών και αντιδράσεων στην φαρέτρα τους, ενώ η χρήση όλων αυτών 

βρίσκεται στην επιλογή τους. 
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Σ.: Και της είπα, δεν θυμάμαι ακριβώς βέβαια, αλλά είναι μεν μια γέφυρα ετοιμόρροπη, 

κάθε σκαλί είναι δύσκολο, δεν το ‘κανα με ευκολία. Και ο λύκος απέναντι, η ιδέα του με τρομάζει. 

Θέλω να φτάσω στο λύκο γιατί θέλω να δω την αντίδρασή του. Είναι κακός λύκος; Θα μου 

ορμήξει; Μπορεί να είναι ένας λύκος που θα τον πάρω συντροφιά μου π.χ. Αυτά θυμάμαι της είχα 

πει, ότι θέλω να φτάσω δηλαδή εκεί, βλέπω ότι είναι δύσκολα, ο λύκος, αλλά θέλω να πάω σ’ αυτή 

τη δυσκολία, στον λύκο, γιατί πραγματικά μπορεί να μου βγει σε κακό σε…εεε καλό! Γιατί είναι 

πολλά που με κρατάνε πίσω, οπότε αυτό ήταν λίγο η γέφυρα…γι’ αυτό ήταν κάποια σκαλιά που 

λείπανε. Μπορεί να γύριζα πίσω, μπορεί θα ξαναπήγαινα όμως δεν θέλω πια, δηλαδή να σκαλώνει 

τόσο το μυαλό μου και να μένω πίσω, γι’ αυτό θα προχώραγα θα, γνώριζα και το λύκο, θα έβλεπα 

τι θα γινότανε, θα τον δάμαζα αν ήτανε άγριος. Αλλιώς θα τα κατάφερνα, θα πέρναγα και θα 

συνέχιζα…όλα αυτά, ναι! 

Σ.: Εντάξει ήταν αναπαραστάσεις, αυτή με τον Κύκλωπα μου φάνηκε έτσι πολύ παιδικό, 

και ήταν και άλλες αναπαραστάσεις που δεν μου είχαν…έτσι παιδικό, παιδικές και τις είχα κάνει, 

έτσι; Ναι, αλλά, είχα συμμετάσχει σε κάποιες αναπαραστάσεις αρχικά με βαριά καρδιά, έτσι; Δεν 

ήθελα, προτιμούσα, δεν ξέρω γιατί, προτιμούσα το λόγο. Όμως το τόνισα, το τόνισα, το έκανα κι 

αυτό, ας πούμε, με μεγάλη μου χαρά κιόλας! Και τώρα αν τύχει θα το ξανακάνω. 

Κατά τη θεραπευτική τους πορεία, οι συμμετέχοντες προσπάθησαν να εφαρμόσουν 

δοκιμασμένους στην ομάδα τρόπους δράσης, και σε συνθήκες εκτός του συγκεκριμένου 

πλαισίου, αναστοχαζόμενα για τη λειτουργικότητά τους. Τα μέλη μπόρεσαν να αντιληφθούν ότι 

οποιαδήποτε αντίδρασή τους, ακόμα και σε πραγματικές συνθήκες, είναι ευμετάβλητη και 

διαχειρίσιμη, ενώ ξεκίνησαν να πειραματίζονται με εναλλακτικούς ρόλους στην 

καθημερινότητά τους, εμπλουτίζοντας τις μονοσήμαντες ιστορίες της κυρίαρχης αφήγησής 

τους. 

Σ.: Ακόμα και μία δουλειά, ας πούμε, και μια συναλλαγή που θα κάνεις έτσι; Εγώ τώρα, 

ας πούμε, έκανα μια εμπορική συναλλαγή αυτό τον καιρό…Εεε σίγουρα πήγανε και να με ρίξουνε 

σε κάποιες φάσεις και πράγματα καθυστερούσαν. Δεν είχα…και θύμωσα. Ο θυμός καμιά φορά, 

που θυμώνεις και το κόβεις, είναι γιατί δεν έχεις τα κότσια να πας να διεκδικήσεις ή λες «Άντε 

μωρέ μην πάω και τα σπάω όλα!» και φεύγεις, ας πούμε. Τώρα αν εγώ ήμουνα θυμωμένος ή 

πήγαινα και είχα θυμώσει…Πήγαινα θυμωμένος, προσποιούμενος ότι δεν είμαι θυμωμένος, να 

διεκδικήσω αυτό που…να δω μέχρι που μπορώ να πάω στην εμπορική συναλλαγή Λοιπόν 

εεε…σίγουρα η…με βοήθησε πολύ η θεατρική ομάδα…η έκθεση. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί 

βέβαια, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και η δραματοθεραπεία. 
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Σ.: Προσπαθώ, σε ότι κάνω, προσπαθώ να βρω τα όρια. Δε θέλω να τα προσπερνάω τα 

όρια. Εεε… όλη μου τη ζωή τα προσπέρναγα τα όρια, έτσι; Ήθελα να τα προσπερνάω. Τώρα δε 

θέλω πια…Εεε μου αρέσει να είμαι μέσα στο όριο. Να μην βγαίνω έξω από το όριο. Έτσι το βλέπω 

τώρα. Ήθελα να πω ότι η δραματοθεραπεία με βοήθησε σε αυτό αλλά το έχουμε πει πολλές φορές. 

Στα όρια. 

Σ.: Άρχισα να διεκδικώ, δηλαδή έμπαινα στο σχολείο, έφευγα από τη δραματοθεραπεία, 

«Συγγνώμη» και έμπαινα στην τάξη του σχολείου και ήθελα κάτι να πω. Μου το ‘χε πει αυτό η Κ., 

είχα πάρει φόρα και λέω «Όχι, θα διεκδικήσω, θα πω αυτό τώρα, μη με διακόπτετε μιλάω! Να 

ολοκληρώσω και μετά πες ότι θέλεις, σε παρακαλώ, να ολοκληρώσω» και όλο αυτό με βοήθησε. 

 Από τις συνεντεύξεις φάνηκε ότι ο πειραματισμός εντός της ομάδας βοήθησε τα μέλη να 

επιχειρήσουν την εφαρμογή εναλλακτικών συμπεριφορών στην πραγματική τους ζωή. Η 

παραπάνω διαδικασία, μέσα από μία πιο ελεύθερη ανάγνωση, θα μπορούσε να παρομοιαστεί με 

μία πειραματική συνθήκη δημιουργίας μοναδικών εκβάσεων, που προσδίδει ευελιξία στην 

κυρίαρχη αφήγηση. Η συνείδηση της ευπλαστότητας που ενέχει η εκάστοτε συμπεριφορά σε 

μία συγκεκριμένη συνθήκη, επέτρεψε την ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων και την 

αναδόμηση της προσωπική τους ιστορίας, επιτρέποντας την υιοθέτηση περισσότερο 

λειτουργικών τρόπων δράσης σε μία πληθώρα διαφορετικών περιστάσεων. 

 Σ.: Προσπαθώ να χτίζω καινούρια πράγματα μαζί του, να μην καπνίζουμε «Τώρα δε θα 

καπνίσουμε Μ.,  θα δούμε το survivor και θα γελάσουμε». Το βλέπει και γελάμε πολύ. Δηλαδή, 

κάνουμε καινούρια πράγματα. Δηλαδή, η δραματοθεραπεία κάνει δουλειά…Εεε δηλαδή, με 

ρυθμούς αργούς ίσως για μένα, αλλά υπάρχει, όμως, γίνεται! Κάνω δουλειά σιγά-σιγά, όμως, πολύ 

σιγά και με πολύ πόνο και ακόμα δεν έχω τελειώσει. 

 Σ.: Γενικά νοιώθω πιο…παλιά δεν θα το ‘κανα, θα μου ήταν πολύ δύσκολο, σου λέω, θα 

‘χα ιδρώσει θα ‘χα γίνει…Δεν ξέρω τι με πιάνει και με κάνει πιο κοινωνικό. Τι έχει αλλάξει 

τελικά…Παίζουν όλα αυτά ρόλο σίγουρα, εδώ που ήρθα ήταν έκπληξη όλα αυτά για μένα (…)Και 

με κάνανε πέρα πολλά άτομα και στη δραματοθεραπεία το ‘χα θέσει θέμα σαν θέμα ότι…πιο παλιά 

θα ‘χα φύγει απ’ τη ντροπή μου. (…)  Τώρα εγώ βλέπω εσένα, τώρα δεν με νοιάζει τι έχεις κάνει 

στο παρελθόν, σκοτίστηκα. Άμα μου κάνεις τώρα…Οπότε το δούλεψα λίγο έτσι μέσα στο μυαλό 

μου. Πιο παλιά θα ‘χα πάρει δρόμο από ντροπή, με την ανασφάλεια μου απ’ όλα αυτά. 

Σ.: Και το δούλεψα, δηλαδή άρχισα να μιλάω μαζί της στο τηλέφωνο, να τη συμπαθώ, να 

μου λέει «Πονάω πολύ» γιατί έχει πρόβλημα με το μυαρθρωτικό της, αυτό και πονάνε πολύ τα 

αρθριτικά της. Και  της είπα «Να έρθω να σου κάνω μασάζ που ξέρω», ή μου λέει «Το σπίτι είναι 
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χάλια», «Να έρθω να σου κάνω δουλειές;», «Να έρθεις!». Πήγα, την είδα πρόσφατα κιόλας με το 

γιο μου, την είδα, μιλάμε στο τηλέφωνο… 

5.3.2.γ Προαγωγή πολυφωνίας: συλλογική ανάδυση εναλλακτικών οπτικών.  Όπως 

προέκυψε από την παραγωγή των αφηγήσεων, σημαντικό ρόλο στην ανάδυση εναλλακτικών 

ταυτοτήτων και οπτικών έπαιξε το μοίρασμα και η επικοινωνία διαφορετικών σκέψεων και 

αντιλήψεων. Μέσα από τις συζητήσεις της ολομέλειας, που έπονταν των ομαδικών διαδικασιών, 

τα μέλη είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ποικίλες απόψεις, να τις επεξεργαστούν και 

να προβληματιστούν ανοιχτά γύρω από αυτές. Η παραπάνω διαδικασία βοήθησε τους 

συμμετέχοντες να αντιληφθούν μία κατάσταση μέσα από τα μάτια των υπόλοιπων μελών και 

κάποιες φορές να μετακινηθούν από προηγούμενες παγιωμένες απόψεις, διευρύνοντας την 

οπτική τους σε μία ποικιλία ζητημάτων. 

Σ.: Μετά συνειδητοποίησα τι λέω, μίλησα και στην ομάδα και με την Κ. και μου λέει «Τι 

λες;» (…) «Είναι και άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και σ’ αγαπούν και θα σε βοηθήσουν» 

και συνειδητοποίησα ότι έτσι είναι. 

Σ.: Είναι πράγματα που χρειάζονται, πιστεύω, στη δραματοθεραπεία και μέσα απ’ αυτά 

δουλεύονται τμήματα του εαυτού σου και της ψυχής σου, του εσωτερικού σου κόσμου. Γιατί βλέπεις 

μέσα απ’ τα μάτια του άλλου το τι συμβαίνει, ας πούμε το παράδειγμα που σου έδωσα. 

Μέσα από την πολυφωνία που προωθούσαν οι διαδικασίες της ομάδας, οι συμμετέχοντες 

μπορούσαν να επεξεργαστούν μία κατάσταση που τους προβλημάτιζε μέσα από εναλλακτικούς 

φακούς. Η συλλογική αλληλεπίδραση και η συνεργασία δημιουργούσαν προσοδοφόρο έδαφος 

για την ανακάλυψη νέων τρόπων δράσης που βοηθούσαν τα μέλη να πλησιάσουν σε 

λειτουργικότερες αντιδράσεις προς επίτευξη των στόχων τους και προς διευκόλυνση 

καταστάσεων που τους προβλημάτιζαν.  

Σ.: Προσπαθώ να ανοίξω την πόρτα να μπω μέσα, είναι κλειδωμένη. Έχω φωνάξει τον 

καλύτερο κλειδαρά να μου ανοίξει την πόρτα. Δεν μπορεί να την ανοίξει. Και εκεί έρχονται οι 

άνθρωποι του ΕΚΚΕΕ , που δεν ξέρω ακόμα πως…θέλει σκέψη. Και μου λένε: «Δε χρειάζεται 

κλειδαράς, ούτε κλειδί. Πάρε το πόμολο και κατέβασε το κάτω και μπες μέσα». Και εκεί 

περιγράφεις, ας πούμε…Εκεί είναι η…το ΕΚΚΕΕ , δηλαδή η δραματοθεραπεία.  

 Σ.: Σε κάθε άσκηση που θα κάνεις εεε… είναι και τα άλλα παιδιά που και αυτά όταν σ’ 

ακούνε και διαβάσεις π.χ. κάτι που ‘χεις γράψει ή σηκωθείς και κάνεις κάτι εεε θα μιλήσουνε πάνω 

σ’ αυτό, θα σε ρωτήσουνε οπότε ακούς και απ’ αυτούς κάποια πράγματα. Υπάρχουν κάποιες φορές 
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ερωτήσεις που μπορούν να σε κομπλάρουν τελείως και εκεί να δουλέψεις πράγματα. Όχι να σε 

κομπλάρουν, να σε δυσκολέψουν συναισθηματικά, αλλά τελικά να καταφέρεις να το βγάλεις. οπότε 

αν καταφέρεις να το βγάλεις σίγουρα κάτι έχεις δουλέψει…Εεε είναι και αυτό, ότι δεν είναι μόνο 

η Δήμητρα, που σίγουρα θα ρωτήσει πράγματα, είναι και τα παιδιά, που τα βλέπεις κάνουν 

ερωτήσεις πιο βαρβάτες από της Δήμητρας. (…) Αλλά βοηθάει και αυτό πάρα πολύ, το πως το 

βλέπουν και εκείνοι, δηλαδή όλο ακούς γνώμες από άλλα τέσσερα άτομα εκτός από τη Δήμητρα 

πάνω σ’ αυτό που λες, οπότε βλέπεις άλλος σου λέει «Να, να εκεί ήσουνα λάθος θα μπορούσες να 

κάνεις και αυτό» μπαμ σου δίνει ένα! Μπορεί να σου πει βλακεία, να το βγάλεις, να μπει απ’ το 

ένα να βγει απ’ το άλλο πραγματικά, αλλά μπορεί να το κρατήσεις. 

Η δυναμική αλληλεπίδραση των μελών και το πραγματικό ενδιαφέρον της ομάδας 

φάνηκε να οδήγησε σε μία συλλογική εξέλιξή και μετακίνηση προς τη δημιουργία περισσότερο 

λειτουργικών ιστοριών. Ως απόρροια, η θεραπευτική συμμαχία που χτίστηκε εντός της ομάδας 

από την ομαδικότητα και την επικοινωνία των μελών, βοήθησε στην αναδόμηση της κυρίαρχης 

αφήγησης και στην ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων. Όπως αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις, 

η προαγωγή της πολυφωνίας κατά τη δραματοθεραπευτική διαδικασία, βοήθησε να μέλη να 

αναπτύξουν μία πληθώρα λειτουργικών δεξιοτήτων εντός αλλά και εκτός ομάδας.  

Σ.: Μου δώσανε να καταλάβω, ας πούμε, πως θα φύγω από την…από το τέλμα της 

στασιμότητας, να μπορώ να μάθω να συνεργάζομαι με έναν άνθρωπο, ας πούμε. Εδώ ξεκίνησα να 

μάθω να συνεργάζομαι. Εδώ στο ΕΚΚΕΕ. 

Σ.: Ήταν όλα τα παιδιά, οπότε μπορεί να ‘ναι και ο χώρος αυτός που με έκανε λίγο πιο 

κοινωνικό. Και σε ομάδες που δεν είναι μέσα στα ναρκωτικά…Τόλμησα να πάω στο νυχτερινό 

ενώ φοβόμουνα πολύ πιο πολύ την ηλικία. 

Σ.: Πολλά πράγματα, ας πούμε, που με θύμωναν… Πολλά, γιατί κάποτε είχα και πρόβλημα 

να ελέγξω το θυμό μου… Και έβγαζα βία και λεκτική και…Εεε εδώ, αυτό το έμαθα πολύ καλά να 

κάθομαι να ακούω. (…) Έγινα λιγότερο εγωίστρια, δούλεψα μέσα σε ομάδες, μέσα σε ομάδα με 

τρανταχτά προβλήματα, ξέρεις...εεε γινόταν το πρόβλημα του άλλου, γινόταν δικό μου κι με ένα 

πολύ μυστηριακό, θα έλεγα, τρόπο γινόταν πιο απαλό και για τον άλλο και για μένα. Και νομίζω 

ότι έτσι, έτσι λειτούργησε η ομάδα αυτή, η δραματοθεραπεία. 

 

5.3.3 Αναδόμηση & εμπλουτισμός της εικόνας του εαυτού μέσω της δραματικής εμπειρίας.  

Ο βασικός παράγοντας που διαφοροποιεί τη δραματοθεραπευτική διαδικασία από τις υπόλοιπες 



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     122 

θεραπευτικές προσεγγίσεις είναι ότι χρησιμοποιεί την άμεση ή έμμεση συμβολική 

αναπαράσταση γεγονότων της ζωής στα πλαίσια της δραματικής πραγματικότητας. Η δραματική 

πραγματικότητα επιτρέπει στους θεραπευόμενους να βιώσουν σε πραγματικό τόπο και χρόνο 

μία μοναδική εμπειρία, που εμπερικλείει την αλληλεπίδραση και την ενσώματη εμπειρία, με 

σκοπό την ανάδυση τρόπων επίλυσης και διαχείρισης καταστάσεων που τους προβληματίζουν 

στην καθημερινή τους ζωή (Pendzik, 2008).  

Τα στοιχεία της κυρίαρχης αφήγησης, που συχνά περιορίζουν τον τρόπο δράσης των 

ανθρώπων, έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μεγαλύτερη ευελιξία όταν αναπαρίστανται 

συμβολικά στον κόσμο της δραματικής πραγματικότητας (Pendzik, 2006). Η συμβολική 

αναπαράσταση έχει φανεί ότι αποτελεί περισσότερο επεξεργάσιμη μορφή αφήγησης από τον 

προφορικό λόγο, καθώς επιτρέπει στον θεραπευόμενο να ταυτιστεί με τον εκάστοτε ρόλο, 

διατηρώντας παράλληλα μία αισθητηριακή απόσταση από αυτόν (Landy, 1992). Οι 

αναπαραστατικές τεχνικές της δραματοθεραπευτικής διαδικασίας μπορούν να διευκολύνουν την 

αναδόμηση της εικόνας του εαυτού μέσα από τον εμπλουτισμό της κυρίαρχης αφήγησης και την 

ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο για τον εντοπισμό 

περισσότερων εναλλακτικών οπτικών χρησιμοποιώντας μία δημιουργική και ευέλικτη 

διαδικασία (Pendzik & Raviv, 2011).  

Ειδικά σε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν κάνει κατάχρηση ουσιών για ένα μεγάλο 

χρονικό διάστημα της ζωής τους και προσπαθούν να οδηγηθούν σε μία πορεία μακριά από αυτές, 

οι δραματοθεραπευτικές τεχνικές μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά βοηθητικές στην 

αποδόμηση των περιοριστικών ταυτοτήτων, φέρνοντας στην επιφάνεια εναλλακτικούς τρόπους 

συμπεριφοράς και ενδιαφέροντα που στο παρελθόν υπήρξαν θαμμένα (Pendzik, 2006). Όπως 

φάνηκε από τις συνεντεύξεις των συμμετεχόντων, η δραματοθεραπεία, ο συμβολισμός και η 

ενσάρκωση ρόλων, αποτέλεσαν κομβικά σημεία στην αναδόμηση της εικόνας τους εαυτού τους, 

μέσα από τρεις ιδιότητες: α) Τη δραματική απόσταση: διευρύνοντας τον φακό της αντίληψης, 

β) Τη δραματική ταύτιση: δουλεύοντας πίσω από τη μάσκα και γ) Τη χρήση του συμβολισμού 

ως εργαλείο ρευστοποίησης της αφήγησης. 

 5.3.3.α Δραματική Απόσταση: Διευρύνοντας τον φακό της αντίληψης.  Τα μέλη μίας 

δραματοθεραπευτικής ομάδας έχουν την ευκαιρία να επανεπεξεργαστούν γεγονότα της 

κυρίαρχης αφήγησής τους, αναπαριστώντας τα συμβολικά σε μία δημιουργημένη δραματική 

πραγματικότητα. Πυρηνική λειτουργία των αναπαραστατικών τεχνικών της δραματοθεραπείας 

είναι η αισθητηριακή απόσταση (Jones, 2008). Η αισθητηριακή ή δραματική απόσταση 
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δημιουργεί ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον, επιτρέποντας στα μέλη να 

αποστασιοποιηθούν από τη συναισθηματική ένταση που μπορεί να συνοδεύει ένα συμβάν, να 

το βιώσουν ξανά από διαφορετικές θέσεις  και να αποκομίσουν μία περισσότερο σφαιρική 

άποψη, εμπλουτίζοντας τη μονοσήμαντη ιστορία που το περιβάλει (Emunah, 1994). Η 

ιδιαιτερότητα αυτής της διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες έχουν τη 

δυνατότητα όχι απλά να επαναδιατυπώσουν μέσω του προφορικού λόγου την ιστορία και να 

φανταστούν πως θα ένιωθαν αν βρίσκονταν στη θέση του άλλου, αλλά να αναβιώσουν 

κυριολεκτικά την ιστορία μπαίνοντας «στα παπούτσια του άλλου».  

 Σ.: Αυτό, άμα μπεις και το παίζεις, το ξαναζείς εκείνη την ώρα και θα δεις πραγματικά αν 

ήσουνα μαλάκας αυτή τη φορά αν ήσουνα σωστός αλλιώς είναι να το…Ναι, αλλιώς μπορείς να το 

περιγράψεις και αλλιώς όταν θα σηκωθείς να το κάνεις.  Ναι, πιστεύω δεν είναι το ίδιο, δεν θα 

‘χει το ίδιο αποτέλεσμα να σου περιγράψω κάτι τώρα, θα το ξεχάσω πολύ εύκολα. Το να σηκωθώ 

να το κάνω και να το βιώσω ξανά εκείνη την ώρα, το ξαναζώ αυτό, και μπορεί να το ξαναζήσω 

έντονα ανάλογα την ψυχολογική κατάσταση που είμαι οπότε…πως να το πω εεε όχι πως βοηθάει 

εεε σε κάνει να το ζήσεις πολύ έντονα αυτό το…δεν ξέρω τη σωστή τη λέξη τώρα. Το ξαναβιώνω 

εκείνη την ώρα ενώ το να το αφηγηθώ δεν…εντάξει, απλά στο λέω, οκ θα μου κάνεις και δυο 

ερωτήσεις, κάτι μπορεί να βγει πάλι μεν, αλλά όχι πιστεύω έτσι είναι πολύ πιο ζωντανό όταν 

γίνεται. Θα το παίξω εγώ, θα παίξει ο άλλος, το ξαναζείς αυτό…ή όταν βλέπεις τον άλλον να το 

κάνει πάλι το ξαναζείς, γιατί δεν το παίζεις ο ίδιος όταν βλέπεις τους άλλους να παίζουν αυτό που 

έχεις περάσει εσύ το ξαναζείς εκείνη την ώρα. 

Σ.: Μέσα από σκετσάκια, έβλεπα μια κατάσταση το πώς υπήρχε, δηλαδή το πώς 

τσακώνομαι με τη μάνα μου, της το διηγούμουνα, έβαζε…σήκωνε δύο άτομα το κάνανε και έβλεπα 

και εμένα και τη μάνα μου απ’ άλλη  οπτική. 

Σ.: Γιατί σε βοηθάει λοιπόν. Γιατί βλέπεις μέσα απ’ τα μάτια του άλλου το τι συμβαίνει, ας 

πούμε το παράδειγμα που σου έδωσα. 

Η μείωση της συναισθηματικής έντασης σε συνδυασμό με την εναλλαγή των ρόλων στα 

πλαίσια μιας ιστορίας που παίρνει σάρκα και οστά σεβόμενη την υποκειμενική οπτική του 

ενδιαφερόμενου, δομεί ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου οι αντιστάσεις και οι περιορισμοί 

αρχίζουν να εκλείπουν, καθώς τα αντιφατικά συναισθήματα σταδιακά εναρμονίζονται (Pendzik, 

2006). Αναβιώνοντας μία ιστορία στον φανταστικό κόσμο μίας δημιουργημένης συνθήκης, ο 

πειραματισμός με εναλλακτικές δράσεις φαίνεται εφικτός και οι πιθανότητες για αλλαγή 

στάσεων και συμπεριφορών αυξάνονται. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παίξουν 
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επαναλαμβανόμενα μία σκηνή, εμπλουτίζοντας την κυρίαρχη αφήγησή τους με  διαφορετικούς 

τρόπους δράσης και ποίκιλες ταυτότητες, που αναδύονται μέσα από την ίδια τη διαδικασία.  

Σ.: Και μόνο αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αν εγώ κάτσω και μιλήσω κάπως συμβολικά 

όπως, όπως και με τα σκίτσα ή όπως να μιλήσω εγώ, ας πούμε, να κάνω εγώ την κυρία Χ. τη μάνα 

μου…Θα μπορούσα να κατανοήσω τη μάνα μου και τη σχέση μου με εκείνη μέσα από την άσκηση. 

Θα νιώσω πιο πολύ τη μάνα μου (…) Εκτός του ότι εγώ θα μίλαγα με τη φωνή της μάνας μου 

ανακάλυπτα και ποια είναι η μάνα μου και θα μπορούσα να φτιάξω τη σχέση μου με τη μάνα μου, 

μέσα από αυτό και γίνεται, πιο διαδραστικά, πιο…Δεν ξέρω αν η σωστή λέξη διαδραστικά. Γίνεται 

πιο καλή δουλειά έτσι με σύμβολα και με τρόπους τέτοιους, από το να έχεις απέναντί σου…Επειδή 

έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ψυχολόγους, έχω κάνει τις ομάδες στη ζωή μου, αμέτρητα…Στη 

δραματοθεραπεία έχει γίνει δουλειά. Δηλαδή, άρχισα να διεκδικώ, άρχισα να κοιτάω τη σχέση με 

το γιο μου, τη σχέση με τη μάνα μου, στη δραματοθεραπεία ξεκίνησα να κάνω βηματάκια. 

Σ.: Εγώ πιστεύω ότι, ότι όταν μιλάω για τη μαμά μου σε τρίτο πρόσωπο είναι 

ανακουφιστικό…Είναι ωραίο όταν μιλάω σε κάποιον που νιώθω καλά μαζί του και τα λοιπά, αλλά 

όταν μπω στη θέση της, όπως είναι αυτή η άσκηση που λέμε, για να μιλήσω για εκείνη, θα 

καταλάβω πολύ περισσότερο τι είναι ίδια και συνάμα εμένα. Ναι, όταν μιλάω σε τρίτο πρόσωπο 

είναι πιο επιδερμικό, δεν ξέρω… 

Μέσα από την εμπειρία τους στην ομάδα της δραματοθεραπείας, τα μέλη μπόρεσαν να 

αγγίξουν και να επεξεργαστούν βιωματικά δύσκολες συναισθηματικά καταστάσεις, να τις 

επεξεργαστούν και να ανακαλύψουν περισσότερο λειτουργικούς τρόπους να τις διαχειριστούν. 

Η ενσώματη εμπειρία που προσέφεραν οι συμβολικές αναπαραστάσεις, οδηγούσαν συχνά σε 

μοναδικές θεραπευτικές εμπειρίες που μπορούσαν να βιωθούν μόνο στα πλαίσια της δραματικής 

πραγματικότητας. Η αποστασιοποίηση που δημιουργούσε ο συμβολισμός, διεύρυνε τον φακό 

μέσω του οποίου τα μέλη αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους και την ιστορία τους, καθώς τα 

αρνητικά συναισθήματα, που συνόδευαν τις περιοριστικές ταυτότητες των μελών, άρχισαν να 

αντικαθίστανται από τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.  

Σ.: Είναι σαν να, να παίρνεις απ’ τη ντουλάπα το ρούχο του άλλου, να το φοράς και να 

μυρίζεις το άρωμά του. Όχι το άρωμα, το άρωμα του κορμιού του, ξέρεις αυτό...Δεν είναι δικό 

σου, το παίρνεις, το φόρας, παίρνει και τη δική σου μυρωδιά ξαφνικά και μπλέκονται αυτές, ο 

ρόλος , ο ηθοποιός…Εεε εγώ έτσι κάπως, κάπως έτσι το βλέπω, είναι, είναι μαγικό, είναι 

ωραίο…και όλο αυτό βάλτο και σε μια σκηνή που θα είναι  κι άλλοι άνθρωποι επάνω και θα… 
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Δηλαδή ξέρεις είναι, είναι μαγικό, εμένα, δε ξέρω, έμενα με γιατρεύει με κάποιο τρόπο και μ’ 

αρέσει! 

Σ.: Δεν ξέρω αν θα μπορούσα π.χ. να το εκφράσω με λόγια τόσο εύκολα, αλλά μέσα απ’ 

τις ζωγραφιές που βλέπω και τέτοια, βλέπω ότι ανοίγονται πάρα πολύ… 

Σ.: Το άλλο ήταν αυτό που μας έβαζε να κάνουμε πράγματα με το σώμα μας, με τα χέρια 

μας, με τα πόδια μας. Τώρα στο τέλος είχαμε αρχίσει, και τελειώσαμε δυστυχώς για τώρα, να 

μιλήσω πώς να το πω…Εεε πώς μας το είχε πει «Να μιλήσετε με το ίδιο σας το στόμα, το σώμα. 

Διαλέξτε ένα όργανο, ότι θέλετε -χέρι, πόδι, όργανο- και μιλήστε μαζί του. Γράψτε τι σας λέει αυτό 

το κομμάτι» (…) Πιστεύω, ναι, ότι αυτή η άσκηση θα βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί είδα ότι 

πραγματικά όταν άρχισα να μιλάω με την καρδιά μου, προσπαθούσα να δω τι έχει να μου πει και 

όλο έβγαζα, ξέρεις, τι πόνο, άστα να πάνε. Αυτό πιστεύω, ναι, ότι βοηθάει και ότι μου έδωσε και 

το οκ και μίλαγα με τα υπόλοιπα.  Τέτοιες ασκησούλες να…βοήθησαν πολύ. 

 5.3.3.β Δραματική Ταύτιση: Δουλεύοντας πίσω από τη μάσκα.  Σε μία δραματική 

αναπαράσταση, το άτομο που ερμηνεύει ένα ρόλο, σκέφτεται και δρα «σαν να» ήταν αυτός ο 

ρόλος σε μία δημιουργημένη, φανταστική συνθήκη (Stanislavski, 1936). Στη δραματοθεραπεία, 

τα μέλη ερμηνεύοντας αυτοσχεδιαστικά ρόλους ή δημιουργώντας αναπαραστάσεις με τη χρήση 

συμβολικών τεχνικών, όπως η ζωγραφική, καλούνται να αναγνωρίσουν προσωπικές τους 

δυσκολίες και να ανακαλύψουν εναλλακτικές πτυχές τους. Η διαδικασία που επιτρέπει στα μέλη 

να επεξεργαστούν την κυρίαρχη αφήγησή τους μέσω αναπαραστατικών τεχνικών ονομάζεται 

ταύτιση και αποτελεί βασική λειτουργία των δραματοθεραπευτικών τεχνικών (Jones, 2008). 

Όπως φάνηκε από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων, ο ρόλος λειτουργούσε συχνά ως «μάσκα» 

που τους επέτρεπε να κινηθούν και να εκφραστούν με μεγαλύτερη ευχέρεια, μακριά από τις 

περιοριστικές ταυτότητες που τους περιέβαλαν, διευρύνοντας την προσωπική τους οπτική. 

 Σ.: Ο τρόπος αυτός είναι απλός, πολύ απλός, είναι αυτό που σου…σε βάζει ο άλλος σε ένα, 

να λειτουργήσεις μέσα σε ένα παραμύθι, όπου πρέπει να πάρεις το ρολό σου, πρέπει να πεις τα 

λόγια σου. Το παραμύθι είναι ένα, αλλά ο καθένας έχει τις δίκες του ατάκες, έχει τη δική του…το 

δικό του το μέσα του και βάζει…Και είναι πολύ κοντά, αυτό ήθελα να πω, διαφορετικά, αλλά πολύ 

κοντά, πολύ κοντά… 

Σ.: Και βέβαια με βοήθησαν πολύ αυτά. Και βέβαια όπως σου είπα και στην αρχή, άργησα 

να προσαρμοστώ σε αυτό, έτσι; Προσπαθούσα να, με κάθε τρόπο, να τα αποφεύγω αυτά. Γιατί 

ίσως φοβόμουνα να είμαι ειλικρινής. (…) Μπορεί κάποιος να εκφράζεται αλληγορικά επειδή...εεε 
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φοβάται να εκφραστεί σε πρώτο πρόσωπο, φοβάται να το ακούσει, φοβάται να το ακούσουν, 

ακόμα και αν καταλάβουν οι άλλοι, εννοεί ότι δεν μιλάει για αυτόν… 

Σ.: Δεν θα ήταν και τόσο εύκολο να μιλήσεις για κάποιο πράγμα, όσο να κάνεις απλά μια 

ζωγραφιά. 

Ταυτιζόμενοι με έναν ρόλο στα πλαίσια της δραματικής πραγματικότητας, οι 

συμμετέχοντες άνοιγαν τους ορίζοντές τους, αναζητώντας νέους τρόπους δράσης, περισσότερο 

λειτουργικούς σε διάφορες συνθήκες. Πειραματιζόμενα πίσω από μία άλλη ταυτότητα, τα μέλη 

μπορούσαν να διερευνήσουν τις προσωπικές τους δυνατότητες και όρια, να ανακαλύψουν 

διαφορετικές διαστάσεις της προσωπικότητάς τους και να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, 

εμπλουτίζοντας τη γκάμα των ρόλων που «ερμήνευαν» στην πραγματική τους ζωή.  

 Σ.: Τώρα είμαι ο κανένας. Δεν απογοητεύομαι όμως, ένας χαρακτηρισμός προσωρινός 

είναι , ούτε καν όνομα. Όπως ο Οδυσσέας κάποτε, με κανένα όνομα, νίκησε κάποτε έναν Κύκλωπα 

με πολλή μεγάλη φήμη, έτσι και εγώ θα προσπαθήσω να υποτάξω τους δαίμονές μου, όχι να τους 

σκοτώσω, τους θέλω ζωντανούς, να πορεύομαι μαζί τους, να τους σνομπάρω και να αποφασίζω 

εγώ για αυτούς και όχι αυτοί για μένα. 

 Σ.: Το να κάνεις κάτι και μετά να κάνεις κάτι άλλο...Εεε μαθαίνεις τη ζωή, μαθαίνεις, 

μαθαίνεις τους άλλους, μαθαίνεις τα δικά σου τα όνειρα, μέχρι που μπορείς μέχρι, που δε 

μπορείς… 

Σ.: Σε σκίτσα όταν κάναμε, με περιγραφές. Εντάξει εγώ πάντα προσπαθούσα να μιλάω 

αλληγορικά, ας πούμε, αλλά εντάξει καταλάβαινε ο άλλος τι θέλω να πω έτσι; Εεε…και βέβαια 

αυτά με βοήθησαν πολύ, ας πούμε. Αυτά με τα δέντρα, με τις ρίζες , με τα…Όχι, εντάξει με 

βοήθησαν όλα αυτά με τα σκίτσα. Ας πούμε, θα σου πω κάτι τελευταίο με κάτι γέφυρες. Εεε…γιατί 

μέσα σε ένα σκίτσο, απλό έτσι; Γιατί εγώ δεν το έχω με τη ζωγραφική. Με πέντε γραμμές έτσι που 

τράβηξα, ας πούμε, και πέντε λόγια που είτε τα έγραψα, είτε τα είχα στο μυαλό μου για να τα…για 

να εξηγήσω το σκίτσο, εεε…περιέγραψα όλη μου τη ζωή, ας πούμε…Τι έχει γίνει και τι θέλω, τι 

νοιώθω ότι θέλω να κάνω, τι προσπαθώ τέλος πάντων να κάνω και, βέβαια, με βοήθησαν πολύ 

αυτά... 

 Μέσα από τον εμπλουτισμό του ρεπερτορίου των ρόλων που τα μέλη είχαν επεξεργαστεί 

και ερμηνεύσει στην ομάδα, δόθηκε χώρος στην ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων και την 

αναδόμηση της εικόνας του εαυτού. Οι συμμετέχοντες, αναγνωρίζοντας τα σημεία που 

εξέφραζαν περισσότερο τους ίδιους και τους βοηθούσαν να αλληλεπιδράσουν και να 
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διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις πιο λειτουργικά, άρχισαν να πειραματίζονται με 

εναλλακτικές δράσεις σε πραγματικές συνθήκες της ζωής. Η ομάδα της δραματοθεραπείας, 

βοήθησε τους συμμετέχοντες να εναρμονίσουν την παράλληλη συνύπαρξη εναλλακτικών 

ταυτοτήτων μέσα τους, να εξασκήσουν την ικανότητα εναλλαγής ρόλων και δράσεων σε 

διάφορες καταστάσεις και να αναπτύξουν την ικανότητά τους να εμπλουτίζουν τόσο τις ιστορίες 

των άλλων, όσο και τις δικές τους. 

 Σ.: Ο ρόλος τώρα που μου αρέσει με κάνει και αισθάνομαι όμορφα και…με κάνει και 

σκέφτομαι, γιατί αυτά τώρα είδες τα μαθήματα που…Την πρώτη χρονιά με τη Χ. που λέει «θα τον 

σκιαγραφείτε το ρόλο. Τι είναι αυτός ο ρόλος;». Εγώ…εγώ μέχρι και τι ομάδα είναι είχα γράψει, 

λέω «Είναι Ολυμπιακός, πάει στο καφενείο, παίζει στοίχημα», δηλαδή σε κάνει και είσαι 

δημιουργικός, σου δίνει…Μου δίνει ένα ενδιαφέρον. (…) Εμένα με έκανε και ένοιωθα ωραία, ότι 

εδώ θα κάνω κάτι. 

 Σ.: Τώρα αν εγώ ήμουνα θυμωμένος ή πήγαινα και είχα θυμώσει…Πήγαινα θυμωμένος, 

προσποιούμενος ότι δεν είμαι θυμωμένος, να διεκδικήσω αυτό που…να δω μέχρι που μπορώ να 

πάω στην εμπορική συναλλαγή Λοιπόν εεε…σίγουρα η…με βοήθησε πολύ η θεατρική ομάδα…η 

έκθεση. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Από εκεί βέβαια, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και η 

δραματοθεραπεία. 

Σ.: Πατάει πιο σίγουρα. Γιατί αν δεν πατήσεις πιο…Γι’ αυτό σου είπα και για κόντρα 

ρόλους, σίγουρα κάπως έτσι νιώθεις…ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, νομίζω, το να 

μπεις σε έναν ρολό. Και πιστεύω και εκτός αυτό αν το, αν το καταφέρνεις εεε...στη συνέχεια 

είναι...Είναι σαν να, να παίρνεις απ’ τη ντουλάπα το ρούχο του άλλου, να το φοράς και να μυρίζεις 

το άρωμά του. Όχι το άρωμα, το άρωμα του κορμιού του, ξέρεις αυτό...Δεν είναι δικό σου, το 

παίρνεις, το φοράς, παίρνει και τη δική σου μυρωδιά ξαφνικά και μπλέκονται αυτές, ο ρόλος , ο 

ηθοποιός…Εεε εγώ έτσι κάπως, κάπως έτσι το βλέπω, είναι, είναι μαγικό, είναι ωραίο…και όλο 

αυτό βάλτο και σε μια σκηνή που θα είναι  κι άλλοι άνθρωποι επάνω και θα… Δηλαδή ξέρεις είναι, 

είναι μαγικό, εμένα, δε ξέρω, έμενα με γιατρεύει με κάποιο τρόπο και μ’ αρέσει! 

 5.3.3.γ Ο συμβολισμός ως εργαλείο ρευστοποίησης της αφήγησης.  Η συμβολική 

αναπαράσταση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραματοθεραπευτικής διαδικασίας. 

Παράλληλα, ο συμβολισμός είναι μία τεχνική που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της 

αφηγηματικής θεραπείας, ενώ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη στη θεραπεία ατόμων που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την κατάχρηση ουσιών (Mott & Gysin, 2003). Βασικό 

θεραπευτικό στοιχείο του συμβολισμού, είναι η ιδιότητά του να μετασχηματίζει τον φακό μέσω 
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του οποίου εξετάζεται μία βιωμένη εμπειρία, εμπλουτίζοντας τον τρόπο που γίνονται αντιληπτοί 

η ιστορία που την συνοδεύει και οι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν σε αυτήν (Jennings, 2005).  

Μέσω της συμβολικής αναπαράστασης, τα μέλη μίας δραματοθεραπευτική ομάδας 

έχουν την ευκαιρία να επαναδιατυπώσουν με εναλλακτικούς τρόπους την κυρίαρχη αφήγησή 

τους, καθώς αυτή μετατρέπεται σε ένα δημιούργημα με πιο επεξεργάσιμη μορφή, μακριά από 

τα στεγανά και τους περιορισμούς που φέρει η πραγματικότητα. Στο πεδίο της ρευστής 

δραματικής πραγματικότητας, που χτίζεται με υλικό τη φαντασία και την υποκειμενικότητα, όλα 

είναι εφικτά και διαχειρίσιμα, ενώ ακόμα και η μεγαλύτερη δυσκολία μπορεί να μετατραπεί σε 

μία ευκαιρία για αλλαγή. Η παραπάνω διαδικασία, αναδύει μία πιο αισιόδοξη εκδοχής της 

κυρίαρχης αφήγησης, επιτρέποντας τον εντοπισμό φωτεινών σημείων της ιστορίας και τη 

διερεύνηση λειτουργικότερων ταυτοτήτων που άθελά της κρύβει η συμβατική πραγματικότητα.  

Σ.: Ήθελα από καιρό να την αλλάξω, είχε φθαρεί, είχε γίνει σαν πατσαβούρι. Ντρεπόμουν 

όχι μόνο να τη δείξω αλλά και να τη βλέπω. Τελικά, υπάρχει Αη-Βασίλης σκέφτηκα. Να που μου 

έφερε και δώρο φέτος! Πάω τρέχοντας να βγάλω καινούργια, να είναι καθαρή, όμορφη, 

αψεγάδιαστη. 

 Σ.: Και εγώ με τη σειρά μου πρέπει να αποδείξω ότι μπορώ να τα αποδεχτώ, μπορώ να τα 

διατηρήσω. Και αυτό θα γίνει με τη στάση μου, την ηθική μου, με την ύπαρξή μου ολόκληρη αν 

θέλετε. Και τότε θα μάθετε το πραγματικό μου όνομα, το αληθινό μου είναι. Μπορεί να μην σας το 

πω ποτέ γιατί ορισμένα πράγματα δεν αλλάζουν, και πιθανόν να παραμένω μυστικοπαθής, όμως 

εγώ θα ξέρω και αυτό έχει ανεκτίμητη αξία. Γιατί δεν θα το έχω αγοράσει, δεν θα μου το έχουν 

χαρίσει, αλλά θα το έχω κερδίσει, όχι με κάποιο κόλπο ή κάποια μπλόφα αυτή τη φορά, ούτε με τη 

βοήθεια της θεάς τύχης. Θα το έχω κερδίσει με πολύ κόπο, πολύ υπομονή, πολύ προσπάθεια. Με 

το σπαθί μου δηλαδή και πολλές αναίμακτες μάχες. 

Η φαντασία δεν έχει όρια, το ίδιο και μία ιστορία που δημιουργείται από συμβολικά 

στοιχεία και εκτυλίσσεται στο περιβάλλον της δραματικής πραγματικότητας. Στον φανταστικό 

κόσμο δεν υπάρχει λάθος ή σωστό, δεν εντοπίζονται επιπτώσεις, φόβοι και περιορισμοί, ενώ η 

υποκειμενική άποψη των πραγμάτων έχει την τιμητική της. Ο χώρος της δραματοθεραπείας 

φαίνεται να φέρει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τον ελεύθερο πειραματισμό και τη δοκιμή 

εναλλακτικών συμπεριφορών, δημιουργώντας έναν ρευστό κόσμο όπου όλα είναι πιθανά, αρκεί 

ο δημιουργός του να το θελήσει. Όταν η εφαρμογή των εναλλακτικών δράσεων μπορεί να 

συμβεί και να αποδειχθεί λειτουργική στον κόσμο της δραματικής πραγματικότητας, τότε ίσως 

η δοκιμή της να επιλεχθεί και να φαντάζει πιο δυνατή και σε πραγματικές συνθήκες.  
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Σ.: Η μία πόρτα είχε…Οι δυο αυτές πόρτες είχαν από μια ταμπέλα. Η μία ταμπέλα έγραφε 

«Συνεχίζεται» , στη μία πόρτα, η άλλη έγραφε «Η ζωή συνεχίζεται». Εγώ επιλέγω να πάω στη 

δεύτερη πόρτα «Η ζωή συνεχίζεται», εδώ είναι το ΕΚΚΕΕ. (…) Πίσω από αυτή τη πόρτα λοιπόν, 

συνεχίζω τώρα, προσπαθώ να ανοίξω την πόρτα να μπω μέσα, είναι κλειδωμένη. Έχω φωνάξει 

τον καλύτερο κλειδαρά να μου ανοίξει την πόρτα. Δεν μπορεί να την ανοίξει. Και εκεί έρχονται οι 

άνθρωποι του ΕΚΚΕΕ , που δεν ξέρω ακόμα πως… θέλει σκέψη. Και μου λένε: «Δε χρειάζεται 

κλειδαράς, ούτε κλειδί. Πάρε το πόμολο και κατέβασε το κάτω και μπες μέσα». Και εκεί 

περιγράφεις, ας πούμε… Εκεί είναι η… το ΕΚΚΕΕ , δηλαδή η δραματοθεραπεία. 

Σ.: Ναι λίγο όλα αυτά τα πράγματα που δουλεύτηκαν φεύγοντας…Σίγουρα τα σκεφτόμουνα 

και δεν ήταν απλά το ‘κανα εδώ και τέλειωσε.  (…) Πραγματικά είδα και μετά ότι δούλευε, δηλαδή 

στη ζωή μου και ότι λειτουργούσαν όλα αυτά που έβλεπα εδώ. Ήταν σαν ψυχοθεραπεία. Πώς θα 

μιλήσω με τον θεραπευτή μου και μετά που  θα φύγω θα τα σκεφτώ και θα τα κάνω κάποια, θα 

προσπαθήσω, έτσι ήτανε και....η δραματοθεραπεία 

Σ.: Είναι μεν μια γέφυρα ετοιμόρροπη, κάθε σκαλί είναι δύσκολο, δεν το ‘κανα με ευκολία, 

και ο λύκος απέναντι, η ιδέα του με τρομάζει…Θέλω να φτάσω στο λύκο γιατί θέλω να δω την 

αντίδρασή του. Είναι κακός λύκος; Θα μου ορμήξει; Μπορεί να είναι ένας λύκος που…θα τον 

πάρω συντροφιά μου π.χ Αυτά θυμάμαι της είχα πει, ότι θέλω να φτάσω δηλαδή εκεί, βλέπω ότι 

είναι δύσκολα, ο λύκος, αλλά θέλω να πάω σ’ αυτή τη δυσκολία, στον λύκο, γιατί πραγματικά 

μπορεί να μου βγει σε κακό σε…εεε καλό! Γιατί είναι πολλά που με κρατάνε πίσω, οπότε αυτό 

ήταν λίγο η γέφυρα…γι’ αυτό ήταν κάποια σκαλιά που λείπανε. Μπορεί να γύριζα πίσω, μπορεί θα 

ξαναπήγαινα όμως δεν θέλω πια, δηλαδή να σκαλώνει τόσο το μυαλό μου και να μένω πίσω, γι’ 

αυτό θα προχώραγα θα, γνώριζα και το λύκο, θα έβλεπα τι θα γινότανε, θα τον δάμαζα αν ήτανε 

άγριος. Αλλιώς θα τα κατάφερνα, θα πέρναγα και θα συνέχιζα…όλα αυτά, ναι! 

Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις, η συμμετοχή των μελών στην ομάδα της 

δραματοθεραπείας, βοήθησε στην ανακάλυψη εναλλακτικών πτυχών του εαυτού τους, στην 

εναρμόνιση αντιφατικών αισθημάτων που συνόδευαν τις ιστορίες τους και στην ενοποίηση των 

κενών των κυρίαρχων αφηγήσεών τους. Μέσα από τη θεραπευτική τους πορεία, οι 

συμμετέχοντες κατάφεραν να διευρύνουν την οπτική τους και να εφαρμόσουν εναλλακτικές 

δράσεις και ταυτότητες, που αναδύθηκαν μέσα από τη δραματοθεραπευτική διαδικασία, στην 

καθημερινότητά τους. Εμπλουτίζοντας τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους και τους 

ανθρώπους γύρω τους, οι συμμετέχοντες άρχισαν να διαχειρίζονται σχέσεις και καταστάσεις με 
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πιο λειτουργικούς τρόπους, βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία τους με 

άτομα που υπήρχαν στην πραγματική τους ζωή. 

Σ.: Και βέβαια, γιατί είναι η έκθεση που λέγαμε. Ή ότι όταν σταματάς να, να 

ντρέπεσαι…εεε σημαίνει ότι διεκδικείς. Δεν ξέρω τώρα αν με πιάνεις, αλλά δεν βρίσκω τις λέξεις 

για να το πω, ας πούμε. Εγώ πλέον έχω αρχίσει και διεκδικώ στη ζωή μου. Δε θα κάτσω στην 

καρέκλα είτε επειδή ντρέπομαι, είτε επειδή θα σηκώσω πάλι ψηλά τη μύτη μου και θα πω «Έλα 

μωρέ τώρα». Θα διεκδικήσω μέχρι εκεί που μπορώ να φτάσω. Θα το, θα το παλέψω όμως…θα το 

..τώρα μιλάμε για ένα ρόλο έτσι?! αλλά εεε...ο ρόλος ας πούμε , πίσω από το ρόλο έρχονται και 

άλλα δρώμενα της ζωής ας πούμε. Όλη η κοινωνική ας πούμε…τώρα δεν ξέρω…δεν μου έρχονται 

οι λέξεις οι κατάλληλες. 

Σ.: Ο ρόλος, ας πούμε, πίσω από το ρόλο έρχονται και άλλα δρώμενα της ζωής…Όλη η 

κοινωνική...τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχονται οι λέξεις οι κατάλληλες. 

Σ.: Άρχισα να γίνομαι κοινωνικός, να συμμετέχω σε παρέες, ας πούμε. Λοιπόν, μέχρι 

και…μέχρι και σχέση είχα κάνει το 2016, και που…ειλικρινά δεν το περίμενα ότι θα γίνει και 

νομίζω ότι από εκεί, ότι…αν δεν είχα δεχθεί αυτά τα μαθήματα, όχι τα θεατρικά, εγώ τα λέω 

μαθήματα ζωής, ας πούμε, δεν θα την είχα κάνει την σχέση αυτή. 

 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 Συμπερασματικά, μέσα από την παρούσα έρευνα αναδείχτηκαν τόσο οι προϋποθέσεις 

που καθιστούν λειτουργική μία ομάδα δραματοθεραπείας σε ένα κέντρο απεξάρτησης όσο και 

η σημαντική συμβολή της συγκεκριμένης μεθόδου στη θεραπεία των εξαρτήσεων. Ο διττός της 

σκοπός εξετάστηκε μέσα από δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ποιοτικής έρευνας. Το πρώτο 

σκέλος της αφορούσε την αποσαφήνιση των συνθηκών που ευνοούν και δυσκολεύουν τη 

λειτουργικότητα της δραματοθεραπευτικής διαδικασίας με τον συγκεκριμένο πληθυσμό, μέσα 

από την παρατήρηση που διεξήχθη σε μία νεοσύστατη ομάδα δραματοθεραπείας του ΟΚΑΝΑ. 

Το δεύτερο σκέλος διερευνήθηκε υπό το πρίσμα των αφηγηματικού τύπου συνεντεύξεων σε 

τέσσερα άτομα που συμμετείχαν σε μία αντίστοιχη ομάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια, στο ίδιο 

κέντρο απεξάρτησης. Oι αφηγήσεις των συμμετεχόντων ανέδειξαν τους τρόπους με τους 

οποίους μία ομάδα δραματοθεραπείας μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αναδόμηση της εικόνας 
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του εαυτού, σε άτομα που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες με την χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών. 

 Αρχικά, η διαδικασία της παρατήρησης, αλλά και οι αφηγήσεις των συνεντευξιαζόμενων 

διερεύνησαν τα κίνητρα που μπορεί να ωθήσουν τα μέλη ενός προγράμματος απεξάρτησης να 

συμμετάσχουν σε μια ομάδα δραματοθεραπείας. Όπως παρατηρήθηκε, η θεατρική υπόσταση 

των δραματοθεραπευτικών τεχνικών σε συνδυασμό με την εμπειρία του θεατρικού παιχνιδιού 

που προσφέρει αυτή η μέθοδος, αποτέλεσαν κινητοποιητικό παράγοντα συμμετοχής των μελών. 

Σημαντική φάνηκε και η θεραπευτική διάσταση της ομάδας, καθώς τα μέλη επιθυμούσαν, μέσα 

από τη συμμετοχή τους, να δουλέψουν προσωπικές τους δυσκολίες με πιο δημιουργικούς 

τρόπους. Η θεατρική έκθεση, ως ευκαιρία αντιμετώπισης και διαχείρισης των αισθημάτων 

ντροπής, αποτέλεσε εξίσου έναν από τους βασικούς κινητοποιητικούς παράγοντες που 

οδήγησαν τους συμμετέχοντες να επιλέξουν τη συγκεκριμένη ομάδα (Stahler, 2006/2007). 

Επιπρόσθετα, η μέθοδος της παρατήρησης ανέδειξε κινδύνους και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν μια ομάδα δραματοθεραπείας σε ένα κέντρο απεξάρτησης. Η 

ασάφεια στον προσδιορισμό της ταυτότητας της ομάδας, στην οριοθέτηση και στη διαχείριση 

ζητημάτων που σχετίζονται με την χρήση ουσιών φάνηκε να επηρεάζει την ικανότητα 

δέσμευσης των μελών σε αυτήν. Παράλληλα, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η ενεργητική 

συμμετοχή στις ασκήσεις, το πραγματικό ενδιαφέρον, η δημιουργικότητα και το χιούμορ 

αποτελούν σημαντικές δεξιότητες για το συντονισμό μιας αντίστοιχης ομάδας, ενώ εξαιρετικά 

βοηθητική προέκυψε η επιλογή και η χρήση μη κατευθυντικών εργαλείων. Παράλληλα, μέσα 

από την παρατήρηση εντοπίστηκαν στοιχεία της θεραπευτικής διάστασης της ομάδας, όπως η 

αλληλεπίδραση των μελών (Johnson, 1990) ή η χρησιμότητα του συμβολισμού (Jennings, 1990) 

και του ρόλου (Landy, 2009), μέσω της δραματικής απόστασης (Emunah, 1994) και της 

ενσώματης εμπειρίας (Pendzik, 2006) που προσφέρουν.  

Η παρατήρηση, λοιπόν, εμπλούτισε την παραγωγή των ευρημάτων της έρευνας και 

βοήθησε στη δημιουργία του βασικού κορμού των συνεντεύξεων, εισάγοντας την ερευνήτρια 

στον κόσμο της δραματοθεραπείας με τον συγκεκριμένο πληθυσμό και πλαισιώνοντας τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτές. Μέσα από τις συνεντεύξεις, δόθηκε χώρος στα μέλη 

του ΟΚΑΝΑ να μοιραστούν την εμπειρία που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα 

της δραματοθεραπείας. Οι συνεντευξιαζόμενοι μίλησαν τόσο για την πορεία και τα βιώματά 

τους μέσα στην ομάδα όσο και για τον τρόπο που αυτό επηρέασε την πορεία της ζωής τους, 

βοηθώντας στην αλλαγή και την αναδόμηση της εικόνας που είχαν για τον εαυτό τους. 
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Αναλυτικότερα, στο δεύτερο σκέλος της παρούσας έρευνας έγινε μία προσπάθεια 

κατανόησης της λειτουργίας της δραματοθεραπευτικής διαδικασίας, μέσα από τον φακό της 

αφηγηματικής προσέγγισης, στη θεραπεία των εξαρτήσεων. Η αφηγηματική προσέγγιση, που 

βασίζεται στη θεωρία του Κοινωνικού Κονστρουξιονισμού, επιλέχθηκε ως βάση της έρευνας 

καθώς αποτελεί μία μεταμοντέρνα θεραπεία που επικεντρώνεται στην επεξεργασία και 

αναδόμηση των αφηγήσεων των ανθρώπων, οι οποίες συνθέτουν την εικόνα του εαυτού 

(Ermann, Lawson & Burge, 2017). Τα ευρήματα έδειξαν ότι στοιχεία της δραματοθεραπείας -

όπως η συνεργασία, η αλληλεπίδραση, ο ελεύθερος πειραματισμός, η ενσώματη εμπειρία- 

μπορούν να βοηθήσουν στην αποδόμηση της κυρίαρχης αφήγησης και τον εμπλουτισμό της, 

μέσα από την ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων, που οδηγούν στη δημιουργία μιας 

λειτουργικότερης εικόνας τους εαυτού (Gardner & Poole, 2009).  

 Τα άτομα που έχουν έρθει αντιμέτωπα για πολλά χρόνια με την κατάχρηση ουσιών και 

τα επακόλουθά της, τείνουν να υιοθετούν μία λιγότερο λειτουργική εικόνα του εαυτού, 

εμποτισμένη με περιοριστικές ταυτότητες και μονοσήμαντες ιστορίες (Gardner & Poole, 2009). 

Επιπρόσθετα, φέρουν συχνά έντονα αισθήματα ντροπής και αμηχανίας, που βάλλουν σημαντικά 

την αυτοεικόνα τους και καθορίζουν τον τρόπο δράσης τους, λόγω της περιθωριοποίησης και 

του στιγματισμού που βιώνουν σε κοινωνικό επίπεδο (Link & Phelan, 2001). Όπως έχει φανεί, 

η ανασυγκρότηση μίας εικόνας του εαυτού μακριά από τη χρήση ουσιών, που προτείνεται από 

την αφηγηματική θεραπεία, παίζει καθοριστικό ρόλο στη θεραπεία των εξαρτήσεων (Radcliffe 

& Stevens, 2008· Best, Manning, & Strang, 2007· Gibson και συν., 2004· McIntosh & 

McKeganey, 2000), ενώ σύμφωνα με την παρούσα έρευνα η δραματοθεραπεία μπορεί να 

συμβάλλει ποικιλοτρόπως σε αυτό (Keisari & Palgi, 2016· Dunne, 2010). 

 Πιο συγκεκριμένα, αρκετές φορές τα μέλη ανέφεραν στις συνεντεύξεις τους ότι η 

δραματοθεραπεία τους βοήθησε να αποβάλουν το αίσθημα της ντροπής που ένιωθαν στην 

κοινωνική τους ζωή λόγω της χρήσης (Johnson, 1990). Η «έκθεση», που κλήθηκαν να 

διαχειριστούν τα μέλη κατά τη διάρκεια των ασκήσεων, βοήθησε στην διερεύνηση και 

εξάσκηση τρόπων αντιμετώπισης της ντροπής σε διάφορες περιστάσεις της ζωής τους, πράγμα 

που εντοπίστηκε και στη διαδικασία της παρατήρησης. Οι δραματοθεραπευτικές τεχνικές, 

λοιπόν, φάνηκε να συμβάλλουν τόσο στην αποδόμηση της ταυτότητας του «χρήστη» όσο και 

στην ανάδυση εναλλακτικών τρόπων νοηματοδότησης και δράσης μακριά από το στίγμα της 

χρήσης (Gardner & Poole, 2009). 
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 Ο πειραματισμός με εναλλακτικές συμπεριφορές και ρόλους στο επίπεδο της δραματικής 

πραγματικότητας ενίσχυσε την εξωτερίκευση διαφόρων περιοριστικών ταυτοτήτων που 

καθόριζαν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων (White & Epston, 1990), επιτρέποντάς τους να 

διαχωρίσουν τον εαυτό τους από το πρόβλημα και να εξετάσουν εναλλακτικούς τρόπους δράσης 

σε ποικίλες συνθήκες. Οι δραματοθεραπευτικές τεχνικές φάνηκε να δημιουργούν ένα 

περιβάλλον όπου η επαναδιαπραγμάτευση της κυρίαρχης αφήγησης είναι περισσότερο εφικτή, 

καθώς παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη αισθημάτων ελέγχου, κάνοντας τις δυσκολίες να 

φαντάζουν μικρότερες (Uhler & Parker, 2002).  

 Η αμφισβήτηση και η επαναδιαπραγμάτευση της κυρίαρχης αφήγησης σε συνδυασμό με 

τους εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης των μονοσήμαντων ιστοριών, υπό τη διερεύνηση των 

μοναδικών εκβάσεων, βοήθησαν τα μέλη να ξετυλίξουν το κουβάρι της προσωπικής τους 

ιστορίας, ξεκλειδώνοντας ακόμα και καλά κρυμμένα σημεία (Ermann, Lawson & Burge, 2017). 

Η πρόσβαση, που προσέφερε η δραματική πραγματικότητα στην επανενεξέταση των γεγονότων 

από εναλλακτικούς φακούς, οδήγησε τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τα κενά της κυρίαρχης 

αφήγησής τους και να μπουν σε μία προσπάθεια ενοποίησης σε μία ενιαία ιστορία (Gardner & 

Poole, 2009). Μέσα από την ενσάρκωση εναλλακτικών ρόλων και τη συμβολοποίηση των 

αφηγήσεων, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να αποστασιοποιηθούν από προκαθορισμένες στο 

μυαλό τους καταστάσεις και να επεξεργαστούν έμμεσα, με μεγαλύτερη ευκολία και βαθύτητα, 

περιοριστικές ταυτότητες και δύσκολα γεγονότα. 

Η ρευστή διάσταση που προσέδιδε η χρήση του συμβολισμού στην κυρίαρχη αφήγηση 

σε συνδυασμό με την δραματική απόσταση και ταύτιση που επέτρεπε η ενσάρκωση 

φανταστικών και πραγματικών ρόλων της καθημερινότητας, βοηθούσαν τα μέλη να διευρύνουν 

την οπτική τους, σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν διάφορα γεγονότα της ζωής τους 

(Ermann, Lawson & Burge, 2017). Η αόρατη «μάσκα» του ρόλου μαζί με την εύπλαστη 

δραματική πραγματικότητα δημιουργούσαν ένα ασφαλέστερο περιβάλλον με μεγαλύτερη γκάμα 

επιλογών δράσης, προάγοντας την ελευθερία έκφρασης με σεβασμό προς την υποκειμενικότητα 

(Emunah, 1994· Johnson, 1990). Οι συμμετέχοντες μπορούσαν κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων να αναδιαπραγματευτούν και να επανασυνθέσουν την κυρίαρχη αφήγησή τους, 

καθώς και να επικεντρωθούν σε θετικότερα σημεία της, νοηματοδοτώντας διαφορετικά τα 

πεπραγμένα. Η βιωματική επανεπεξεργασία των μονοσήμαντων ιστοριών, μέσα από 

εναλλακτικούς φακούς, φάνηκε να ευνοεί την καλλιέργεια μίας θετικότερης εικόνας για τον 

εαυτό.  
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Οι βιωματικές τεχνικές της δραματοθεραπείας βρέθηκε, μάλιστα, να προωθούν κατά 

κάποιο τρόπο τη δημιουργία νέων «μοναδικών εκβάσεων», μέσα από την ενσάρκωση 

εναλλακτικών ρόλων και τη συμβολική αναδημιουργία των ιστοριών. Οι συμμετέχοντες «σαν 

να» ήταν κάποιος άλλος είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να πειραματιστούν με 

εναλλακτικούς τρόπους δράσης, δοκιμάζοντας σε πραγματικό τόπο και χρόνο τη 

λειτουργικότητά τους (Stanislavski, 1936). Όπως σημειώθηκε από τους συνεντευξιαζόμενους, 

η ενσώματη εμπειρία της δοκιμής και του πειραματισμού σε μία δραματική πραγματικότητα 

έδειξε να αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της δραματοθεραπείας έναντι άλλων θεραπευτικών 

προσεγγίσεων (Pendzik, 2006).  

Βασιζόμενοι στη θεωρία της επιτέλεσης του Schechner (1988), η βιωματική εμπειρία 

που προσφέρει η ενσάρκωση ενός ρόλου στα πλαίσια της δραματικής πραγματικότητας φάνηκε 

να κάνει μία συμπεριφορά ή μία ταυτότητα να δείχνει περισσότερο προσβάσιμη, εφικτή και 

επιθυμητή στην καθημερινή ζωή. Άλλωστε, οι ίδιοι οι συμμετέχοντες παρομοίαζαν μέσα στις 

συνεντεύξεις τους τη δραματική αναπαράσταση με την πραγματική ζωή, καθώς μιλούσαν για 

τις λειτουργίες της δραματοθεραπείας, παρομοιάζοντας τη θεατρική πράξη με την 

καθημερινότητα.  

Μία σημαντική διάσταση της δραματοθεραπείας, που φάνηκε να ενισχύει την 

παρομοίωσή της με προσομοίωση της πραγματικότητας, ήταν η ενεργητική και έντονη 

αλληλεπίδραση των μελών. Τόσο οι συνεντεύξεις όσο και η παρατήρηση έδειξαν τις ευεργετικές 

ιδιότητες της ομαδικής συνδημιουργίας και συνεργασίας, καθιστώντας την ομάδα μία 

μικροκοινωνία, όπου η ισχυρή τριβή επιφέρει τόσο την πρόκληση εντάσεων όσο και την 

ανεύρεση τρόπων προς διαχείρισή τους (Johnson, 1982). Επιπρόσθετα, μέσα στην ομάδα τα 

μέλη ανέπτυξαν μία κοινή θεραπευτική συμμαχία μεταξύ τους, όπου η αλληλοβοήθεια και η 

πολυφωνία, που προωθούσε το μοίρασμα εναλλακτικών οπτικών, συνέβαλε σημαντικά στον 

εμπλουτισμό μονοσήμαντων ιστοριών και την αλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψιν τον πληθυσμό που 

αφορά τη συγκεκριμένη έρευνα, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι η έντονη κοινωνική 

αλληλεπίδραση που προκαλείται στα πλαίσια της ομάδας αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο 

εργαλείο στη θεραπεία των εξαρτήσεων.  

Ένας σημαντικός περιορισμός που δυσκόλεψε την παρούσα έρευνα ήταν ότι η 

παρατήρηση διεξήχθη σε μία νεοσύστατη ομάδα με τίτλο «Θεατρική έκφραση μέσα από 

δραματοθεραπευτικές διαδρομές (αρχάριοι)». Παρόλο που οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και 

ο στόχος της ομάδας αντικατόπτριζαν σε μεγάλο βαθμό μία δραματοθεραπευτική διαδικασία, 
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το γεγονός ότι η παρατήρηση συνέβη σε μία ομάδα που δεν ήταν αμιγώς θεραπευτική ίσως 

περιόρισε τα ευρήματα αυτής της μεθόδου. Βέβαια, το ίδιο γεγονός συντέλεσε στην ανάδειξη 

δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει μία ομάδα δραματοθεραπείας με τον συγκεκριμένο 

χαρακτήρα.  

Έπειτα, ο διττός ρόλος της ερευνήτριας φάνηκε να επηρεάζει τη συλλογή των δεδομένων 

και στις δύο περιπτώσεις. Για παράδειγμα, η ερευνήτρια συμμετείχε ταυτοχρόνως στην υπό 

παρατήρηση ομάδα ως ψυχολόγος που διεξάγει την πρακτική της άσκηση βοηθώντας στον 

συντονισμό. Από την πλευρά των συνεντεύξεων, η ερευνήτρια εμπλεκόνταν ως βοηθός της 

συντονίστριας, κ Τσέλικα, και σε άλλες ομάδες, σε κάποιες από τις οποίες συμμετείχαν οι 

συνεντευξιαζόμενοι. Ο παραπάνω παράγοντας φάνηκε να ενισχύει και στις δύο περιπτώσεις την 

άνεση που ένιωθαν οι συμμετέχοντες με την ερευνήτρια κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, 

αλλά ενείχε τον κίνδυνο να δημιουργήσει σύγχυση στα μέλη.  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, η ερευνήτρια ζήτησε από τους 

συμμετέχοντες να μοιραστούν, εφόσον το επιθυμούσαν, κάποια δικά τους κείμενα που είχαν 

δημιουργηθεί στα πλαίσια της ομάδας της Δημιουργικής Γραφής του ΕΚΚΕΕ και, κατά τη 

γνώμη τους, ήταν σχετικά με όσα συζητήθηκαν στη συνέντευξη. Δεδομένου ότι τα κείμενα αυτά 

είχαν εκδοθεί επώνυμα από τον ΟΚΑΝΑ, η ερευνήτρια επέλεξε να μην συμπεριλάβει αυτολεξεί 

αποσπάσματά τους, παρά το εξαιρετικό τους ενδιαφέρον, ώστε να διαφυλαχθεί η πλήρης 

ανωνυμία των συμμετεχόντων. Εξαίρεση αποτέλεσε το κείμενο ενός συνεντευξιαζόμενου που, 

επειδή γράφτηκε κατά τη διάρκεια μίας δραματοθεραπευτικής συνάντησης, αποτελεί μία 

ανέκδοτη ιστορία.  

Ένας ακόμη περιορισμός που αντιμετώπισε η συγκεκριμένη έρευνα ήταν ότι οι 

συμμετέχοντες της ομάδας ήταν μέλη ενός προγράμματος απεξάρτησης, πράγμα που σημαίνει 

ότι έρχονταν σε επαφή με διάφορες δραστηριότητες και θεραπευτικές τεχνικές. Το γεγονός ότι 

τα μέλη της δραματοθεραπείας συμμετείχαν παράλληλα και σε άλλες θεραπευτικές διαδικασίες 

περιόρισε το εύρος των αποτελεσμάτων, καθώς δυσκόλεψε τον εντοπισμό των στοιχείων που 

αφορούσαν αποκλειστικά τη δραματοθεραπευτική διαδικασία και συντέλεσαν στη θετική 

θεραπευτική τους πορεία. 

Βάσει των παραπάνω, αναδεικνύεται η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τη 

λειτουργικότητα της δραματοθεραπείας στο πεδίο της θεραπείας των εξαρτήσεων. Θα ήταν 

χρήσιμο να διερευνηθούν πιο συγκεκριμένα οι λειτουργίες της συγκεκριμένης προσέγγισης που 

οδηγούν σε μία θετικότερη εικόνα του εαυτού, ανεξάρτητα από τη συνδρομή παράλληλων 
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θεραπευτικών διαδικασιών. Ακόμη, θα ήταν ενδιαφέρουσα η πιθανότητα μαγνητοσκόπησης των 

μελών κατά τη διάρκεια της ενσάρκωσης ενός ρόλου και η παρακολούθηση του υλικού μαζί με 

τον ερευνητή με σκοπό την καταγραφή των σχολίων του συνεντευξιαζόμενου, ενώ 

παρακολουθεί τον εαυτό του στην οθόνη. Τέλος, κρίνεται εξαιρετικά βοηθητική μία έρευνα 

επικεντρωμένη στα χαρακτηριστικά των εργαλείων της δραματοθεραπείας που ενισχύουν τη 

θεραπευτική διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν την εφαρμογή της σε διαφορετικά πλαίσια και 

πληθυσμούς.  

Συνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες, αναστοχαζόμενοι τη βιωματική τους εμπειρία στην 

ομάδα της δραματοθεραπείας, κλήθηκαν να επαναδιαπραγματευτούν τους στόχους τους, 

παρακολουθώντας την εξέλιξή τους και εντοπίζοντας τις αλλαγές που προκλήθηκαν κατά τη 

θεραπευτική τους πορεία μέσα σε αυτήν. Όπως φάνηκε από τα δεδομένα της έρευνας, οι τεχνικές 

της δραματοθεραπείας μπορούν να ενισχύσουν την αναδόμηση της εικόνας του εαυτού και να 

προάγουν τη δημιουργία μιας πορείας μακριά από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, 

προωθώντας την αναδιαπραγμάτευση της κυρίαρχης αφήγησης. Σύμφωνα με την έρευνα που 

διεξήχθη, η ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων, καθώς και ο εμπλουτισμός και η ενοποίηση 

της προσωπικής ιστορίας μέσα σε μία δραματική πραγματικότητα, αποτέλεσε έναν βασικό 

παράγοντα που βοήθησε τους συμμετέχοντες να αποστασιοποιηθούν από τη χρήση ουσιών και 

να αναδημιουργήσουν μία θετικότερη εικόνα του εαυτού, αποδεσμευμένη από την ταυτότητα 

του «χρήστη». 
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ 

 

 

Α. Εκτενή ιστορικά συμμετεχόντων στη διαδικασία της συνέντευξης 

Κατερίνα, 55 ετών.  Η Κατερίνα κατάγεται από ένα χωριό της Θεσσαλονίκης. Ο πατέρας της 

ήταν ναυτικός και έχει έναν αδερφό τέσσερα χρόνια μεγαλύτερό της. Όταν ήταν 3,5 ετών οι 

γονείς της χώρισαν. Ο πατέρας της ξαναπαντρεύτηκε μία γυναίκα και απέκτησε, μετά από 7 

χρόνια μαζί της μία κόρη.  Μετά τον χωρισμό των γονιών της, η μητέρα της άρχισε να δουλεύει 

«λάντζα», πήρε τον αδερφό της και έφυγε από το σπίτι. Η Κατερίνα έμεινε με τον πατέρα της 

καθώς δεν θα ήταν σωστό να μείνει με μία γυναίκα, που όπως της έλεγε η μητριά της «θα ‘ρθει 

να σε πάρει να σε πουλάει σε άντρες». Στο γυμνάσιο, αποφασίζουν να τη σταματήσουν από το 

σχολείο, με σκοπό να μείνει σπίτι, να μάθει να είναι μία καλή νοικοκυρά και να βρει κάποιον να 

παντρευτεί. Όταν ήταν 12 ετών είχε την πρώτη της επαφή με διάφορες εξαρτησιογόνες ουσίες, 

εκτός της ηρωίνης. 

Στα 15 της, η Κατερίνα αποφασίζει να φύγει από το σπίτι της για να συναντήσει τη 

μητέρα της και καταλαβαίνει πως όσα της είχαν πει δεν ίσχυαν. Έπειτα, κατεβαίνει στην Αθήνα 

για να βρει στον αδερφό της και να συναντήσει τη μητέρα της. Ο αδερφός της, τον οποίον είχε 

ξανασυναντήσει μία Πρωτοχρονιά στο παρελθόν, βρισκόταν εκείνη την περίοδο στην Αθήνα, 

καθώς υπηρετούσε στο ναυτικό. Εκεί μένει με έναν φίλο της, ξεκινάει να δουλεύει και 

εγγράφεται στο νυχτερινό σχολείο. Παράλληλα, εκείνη την περίοδο κάνει για πρώτη φορά 

ενέσιμη χρήση ηρωίνης, μόνη της, αφού είχε παρακολουθήσει κρυφά την διαδικασία από έναν 

φίλο της. Περνάει τρία «φριχτά» χρόνια και στα 18 της, εισάγεται στο Δαφνί. Ο 1,5 μήνας που 

νοσηλεύτηκε εκεί αποτέλεσε μία πολύ δύσκολη περίοδο για την ίδια, καθώς ήταν μαζί με πολύ 

βαριές περιπτώσεις, την έδεναν και όταν είχε στερητικά της έκαναν ηλεκτροσόκ. Με παρέμβαση 

του αδερφού της, την παίρνει η μητέρα της και την ανεβάζει μαζί της ξανά Θεσσαλονίκη.  

Στη Θεσσαλονίκη σταματάει τη χρήση όλων των ουσιών, εκτός της κάνναβης, που έκανε 

σπάνια και βοηθάει τη μητέρα της που πλέον έχει ανοίξει δικά της μαγαζιά. Προκειμένου να τη 

δεχτεί πίσω ο πατέρας της, παντρεύεται έναν πολύ ερωτευμένο μαζί της άντρα, ο οποίος, όμως 

ήταν «βίαιος και αλκοολικός». Τρία χρόνια μετά, 21 ετών, μετακομίζει ξανά μόνη της στην 

Αθήνα, παίρνει διαζύγιο και ξεκινάει δουλειά. Στα 22 της, γνωρίζει τον σύντροφό της με τον 

οποίο είναι ακόμη μαζί και ξαναρχίζουν τη χρήση ηρωίνης. Περνάει μία περίοδο, όπου 

εμπλέκεται σε αγοροπωλησίες ουσιών και για αυτό μπαίνει δύο φορές φυλακή. Για να μπορέσει 
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να εκφραστεί, ξεκινάει να γράφει κείμενα. Βγαίνοντας τη δεύτερη φορά από τη φυλακή την 

καλούν από τον ΟΚΑΝΑ και της λένε ότι έφτασε η σειρά της στη λίστα. 

Στο παρελθόν, είχε δοκιμάσει να παρακολουθήσει και άλλα προγράμματα απεξάρτησης, 

χωρίς αποτέλεσμα. Αυτή τη φορά, όπως αναφέρει, έχει βάλει «στόχο» και ολοκληρώνει το 

πρόγραμμα χωρίς να κάνει καμία υποτροπή. Μετά από 12 χρόνια παραμονής στην 

υποκατάσταση με μεθαδόνη και χωρίς θεραπευτή, καταφέρνει να περάσει στην επανένταξη την 

οποία ολοκληρώνει μετά από 3 χρόνια. Παράλληλα, ξεκινάει να συμμετέχει σε ομάδες και 

σεμινάρια του ΕΚΚΕΕ. Εκείνη είναι η περίοδος στην οποία θεωρεί ότι αρχίζει να δουλεύει 

θεραπευτικά, συναντώντας τους κατάλληλους ανθρώπους. Ολοκληρώνοντας την επανένταξη 

και μέχρι σήμερα, βρίσκεται μακριά από τη χρήση ουσιών, ενώ αισθάνεται σίγουρη ότι δεν θέλει 

να γυρίσει πίσω. Εξακολουθεί, από επιλογή,  να συμμετέχει σε καλλιτεχνικές ομάδες του 

ΕΚΚΕΕ, όπου αισθάνεται ότι μαθαίνει πολλά και βοηθάει τα άτομα της ομάδας που, στο παρόν, 

δίνουν τη δική τους μάχη με τους ουσίες. 

 

Βασίλης, 47 ετών.  Ο Βασίλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα ως μέλος μίας τετραμελούς 

οικογένειας. Οι γονείς του ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και έχει έναν μεγαλύτερο αδερφό. Από 

τους γονείς του, οι οποίοι ήθελαν να σπουδάσουν τα παιδιά τους, είχε λάβει μεγάλη υποστήριξη. 

Στην αρχή, ο Βασίλης ήταν ένας πολύ καλός μαθητής, μετά έγινε μέτριος και στο λύκειο έγινε 

κακός. Όπως αναφέρει «Δεν ξέρω, έψαχνα τρόπο να μην είμαι μέσα στο σύστημα. Εε… ήθελα να 

τη σπάσω στους γονείς μου, που μου έλεγαν διάβασε και διάβασε…».  Στην χρήση μπαίνει από 

μικρή ηλικία, στη δεκαετία του ’80, δοκιμάζοντας με την παρέα του κάνναβη και χάπια στο 

γήπεδο, όπου πηγαίνουν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, 

ένας ένας από την παρέα αρχίζουν την ενδοφλέβια χρήση ηρωίνης. Στην πορεία, σταματάει τη 

χρήση για κάποια χρόνια από μόνος του, καθώς ξεκινάει τη θητεία του στο στρατό, αλλά 

ολοκληρώνοντας αρχίζει ξανά, μπλέκοντας μάλιστα σε αγοροπωλησίες ουσιών.   

Με τον αδερφό του, όπως σημειώνει, έχει καλές, αλλά τυπικές σχέσεις. Εκείνη την 

περίοδο ξεκινούν να συνεργάζονται σε επαγγελματικό επίπεδο, αποκτώντας μαζί ένα ταξί και 

έναν χώρο εστίασης, αλλά η συνεργασία τους λήγει άδοξα, καθώς δημιουργούνται ανάμεσά τους 

προστριβές λόγω των ουσιών. Ο Βασίλης, τότε, παραχωρώντας με κάποιο αντάλλαγμα το 

μερίδιό του, ξεκινάει να δουλεύει σε νυχτερινά μαγαζιά, μπαίνοντας όλο και βαθύτερα στον 

κόσμο των ναρκωτικών. Αναφέρει πως αυτά «ήταν ωραία χρόνια», αφού στην αρχή ένιωθε πως 

όλο αυτό του προσθέτει δύναμη και κύρος. Λόγω εργασίας, πρόσεχε την εμφάνισή του και δεν 

φαινόταν ότι έκανε χρήση ουσιών: «Εγώ δεν ήμουν ένας τοξικομανής, ας πούμε, από αυτούς που 
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βλέπεις στα παγκάκια και… ήμουνα σε ένα άλλο επίπεδο εγώ, όμως η ουσία ήταν η ίδια». Ακόμη, 

επισημαίνει πως έχει ταλέντο στα τυχερά παιχνίδια. Το πάθος του για τις ουσίες και για τον 

τζόγο, τον φέρνουν σε κάποιο σημείο, να αναγκαστεί να διαλέξει ανάμεσά τους, επιλέγοντας 

την ηρωίνη, γιατί ο τζόγος «θέλει καθαρό μυαλό, νηφάλιο μυαλό». 

Μέχρι το σημείο που καταλαβαίνει ότι είναι «άρρωστος» και έχει ανάγκη την ουσία, 

καθώς δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο πέρα από την εξασφάλιση της δόσης του. Ξεκινάει να 

πηγαίνει σε προγράμματα απεξάρτησης, χωρίς αποτέλεσμα και το 2004 κάνει αίτηση στον 

ΟΚΑΝΑ. Ώσπου, το 2011 μπαίνει στον ΟΚΑΝΑ και από τον πρώτο μήνα σταματάει όλες τις 

ουσίες, εκτός από το υποκατάστατο, αφού έχει κουραστεί πλέον και θέλει να κόψει. Κάθεται 5 

χρόνια στην υποκατάσταση, χωρίς να μιλάει σε κανέναν και να κάνει θεραπεία, με σκοπό να 

καθαρίσει από τις ουσίες και να προχωρήσει στην επανένταξη, κάτι το οποίο καταφέρνει. 

Κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν αρκεί μόνο αυτό για να αλλάξει τη ζωή του και ξεκινάει 

να εμπλέκεται με διάφορες δραστηριότητες του ΕΚΚΕΕ, μέσα σε αυτές και στην ομάδα της 

δραματοθεραπείας.  

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση της επανένταξης. Παράλληλα, 

φροντίζει τη μητέρα του που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο πατέρας του δεν ζει 

πλέον, αλλά ο Βασίλης χαίρεται που πρόλαβε να τον δει 5-6 χρόνια μακριά από τη χρήση 

ουσιών. Αισθάνεται ότι έχει αλλάξει και νιώθει περήφανος για αυτό, αν και δυσκολεύεται ακόμα 

να εκφράσει τα συναισθήματά του. Πιστεύει ότι η χρήση έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη 

ζωή του, καθώς δεν παντρεύτηκε ούτε επένδυσε σε κάποια δουλειά, αλλά, όπως λέει, ίσως και 

να ήταν καλύτερα που τα έζησε αυτά σε μικρότερη ηλικία και πλέον συνειδητοποιημένος μπορεί 

να προχωρήσει παρακάτω.  

 

Μάρθα, 55 ετών.  Η Μάρθα γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει δύο μικρότερες αδερφές. Η μητέρα 

της ήταν κόρη ιερωμένου και την περιγράφει ως «άγια γυναίκα» και «άγγελο», καθώς 

ασχολούνταν με την εκκλησία, βοηθούσε τους άπορους, ενώ φρόντιζε και στήριζε πάντα τα 

παιδιά της. Ο πατέρας της ήταν χρήστης και έμπορος ουσιών, γνωστός στην «πιάτσα», ενώ αυτή 

ήταν «η κόρη του αρχηγού». Από όταν θυμάται τον εαυτό της υπήρχαν οι ουσίες και η χρήση 

μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Περιγράφει τον πατέρα της ως έναν πολύ βίαιο άνθρωπο, στον οποίο 

είχε μεγάλη αδυναμία, αλλά ταυτόχρονα τον φοβόταν. Αρκετές φορές είχε ασκήσει σωματική 

βία πάνω της, χτυπώντας την ή ξυρίζοντας το κεφάλι της για να την τιμωρήσει. Όταν μετάνιωνε 

για τη βίαιη συμπεριφορά του, έδινε στη Μάρθα λεφτά και της έκανε ακριβά δώρα.  
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Όταν η Μάρθα ήταν 13 χρονών, οι γονείς της αποφασίζουν να χωρίσουν. Η Μάρθα 

επιλέγει να μένει περιστασιακά και με τους δύο γονείς της. Η πρώτη της επαφή με τις ουσίες 

έρχεται ένα χρόνο μετά, στα 14,  στις διακοπές με την ξαδέρφη της, όπου ξεκινάει να κάνει μαζί 

της χρήση κάνναβης. Γυρνώντας στο σπίτι του πατέρα της, αρχίζει να κάνει χρήση μαζί του, ο 

οποίος κατέχει μεγάλες ποσότητες και «high quality» ουσιών. Λίγο αργότερα, ο πατέρας της 

«παθαίνει έρωτα» μαζί της και της κάνει σεξουαλική παρενόχληση, πράγμα που την έχει 

επηρεάσει σημαντικά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη μεσαία αδερφή της, η οποία κάνει μαζί 

με τη Μάρθα χρήση ουσιών, πεζοδρόμιο και απάτες για να εξασφαλίσουν τη δόση τους. Λίγο 

αργότερα ακολουθεί η οικονομική καταστροφή του πατέρα, ο οποίος ήταν εθισμένος στο τζόγο 

και έχασε όλη την περιουσία του «σε μία ζαριά». 

Στα 18 της, η Μάρθα γνωρίζει τον άντρα της. Πλούσιος, χρήστης ουσιών και έμπορος, 

ενώ μετακομίζει μαζί του στην Κόρινθο. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μένει έγκυος και τον 

παντρεύεται, παρότι ήταν κατά του γάμου. Στη εγκυμοσύνη προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση 

και έτσι το παιδί γεννιέται με λίγα στερητικά. Στο μεταξύ, ξεκινάει ενδοφλέβια χρήση κοδεΐνης, 

την οποία της δίνει ο άντρας της προκειμένου να κάνει οικονομία στην ηρωίνη, και αρχίζει να 

παθαίνει επιληπτικά επεισόδια. Παθαίνει επιλόχειο κατάθλιψη, αφήνει τον άντρα της και 

ανεβαίνει με τον γιο της στην Αθήνα για να μείνει με την μητέρα της. Ξεκινάνε δικαστικές 

διαμάχες με την οικογένεια του άντρα της, οι οποίοι καταφέρνουν να της πάρουν το παιδί. Όπως 

αναφέρει στην αφήγησή της, έχει μισήσει πολύ την πεθερά της, πιο πολύ από κάθε άλλον 

άνθρωπο, καθώς δεν την αποδέχτηκε ποτέ και της πήρε το παιδί της. 

Όταν ο γιός της ήταν 2 μηνών, η Μάρθα μπαίνει φυλακή για αδικήματα που είχε 

διαπράξει στο παρελθόν και χωρίζει με τον άντρα της. Ακολουθούν άλλες δύο φυλακίσεις, ενώ 

παράλληλα η Μάρθα ξεκινάει μέσα τις πρώτες της προσπάθειες για απεξάρτηση, σε δομές του 

ΚΕΘΕΑ. Ξεμπερδεύει από όλα, 12 χρόνια μετά, οπότε και πάει να ξανασυναντήσει τον γιό της. 

Κάνει ξανά υποτροπή και ξεκινάει το 2000 στον ΟΚΑΝΑ. Τα πρώτα χρόνια εξακολουθεί να 

κάνει συχνές υποτροπές. Δύο χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση, ο γιος της, που έχει ήδη 

ξεκινήσει να κάνει χρήση μαζί με τον πατέρα του, έρχεται στην Αθήνα να την βρει και αρχίζουν 

να κάνουν χρήση μαζί. Η Μάρθα τότε εντατικοποιεί τις προσπάθειες της να απεξαρτητοποιηθεί 

τόσο η ίδια, όσο και ο γιος της. Αισθάνεται, όμως πολλές τύψεις για όσα έχουν προηγηθεί. 

Η Μάρθα τα τελευταία 18 χρόνια δεν έχει κάποιον σύντροφο, από επιλογή. Έχει 

καταφέρει να παραμείνει τα τελευταία 8 χρόνια στο πρόγραμμα χωρίς να υποτροπιάσει, ενώ τα 

τελευταία δύο χρόνια συμμετέχει στην ομάδα της δραματοθεραπείας. Ο πρώην άντρας της 
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πέθανε πριν από 5-6 χρόνια και από εκείνη τη στιγμή ο γιος της σταμάτησε τη χρήση ουσιών 

και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα απεξάρτησης στο οποίο ήταν μέλος. Στο παρόν, 

δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς, έχει αρχίζει να ξαναχτίζει τη σχέση της με το γιο της, 

πράγμα που αποτελεί τον πρωταρχικό της στόχο. Ακόμη, μένει στην ίδια πολυκατοικία με τη 

μητέρα της, την οποία η Μάρθα αισθάνεται ότι δεν φροντίζει όσο θα ήθελε και θα της άξιζε. 

Περιστασιακά, κάνει χρήση κάνναβης, καθώς όπως λέει, ιδεολογικά δεν την θεωρεί ναρκωτικό, 

αλλά φάρμακο για τις επιληπτικές της κρίσεις.  

 

Γιώργος, 37 ετών.  Ο Γιώργος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Οι γονείς του χώρισαν 

όταν ήταν 3 ετών, ενώ στην πορεία ξαναπαντρεύτηκαν, αποκτώντας από έναν ακόμη γιο ο 

καθένας. Ο Γιώργος αποδέχεται αμέσως τον δεύτερο γάμο του πατέρα του, παρόλο που δεν έχει 

καλές σχέσεις με τη μητριά του, καθώς το θεωρεί φυσιολογικό ένας άντρας να ξαναφτιάξει τη 

ζωή του. Αναφέρει βέβαια ότι, αφού ο πατέρας του απέκτησε τον δεύτερο γιο, αρχίζει να 

αισθάνεται ξένος μέσα στο σπίτι τους. Αντιθέτως, όταν ο Γιώργος ήταν 10 ετών, η μητέρα του, 

με την οποία έμενε τα πρώτα χρόνια, ξαναπαντρεύεται, αλλά αυτό αδυνατεί να το αποδεχτεί. 

Έτσι, ζητάει να μετακομίσει στο σπίτι του παππού του, όπου διαμένει και η θεία του, η οποία 

αντιμετωπίζει προβλήματα με την κατάχρηση αλκοόλ.  

Ο Γιώργος ξεκινάει να κάνει παρέα με τη θεία του, αλλά παράλληλα γίνεται αποδέκτης 

συνεχών καβγάδων μέσα στο σπίτι, εξαιτίας του αλκοόλ. Παράλληλα, δεν μπορεί να ανεχτεί την 

καινούρια οικογένεια που δημιουργεί η μητέρα του, η οποία αποκτά δεύτερο γιο με τον πατριό 

του, και έτσι αρχίζει να φέρεται εκδικητικά στον μικρό ετεροθαλή αδερφό του. Γύρω στα 15, 

βρίσκει καταφύγιο στην παρέα του, την οποία χαρακτηρίζει ως «μία παρέα από αλητάκια», με 

την οποία ξεκινάει τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει μάθει να τα 

«πνίγει» όλα, αλλά ξεκινώντας τη χρήση αρχίζει να απελευθερώνεται και να εκφράζει τον θυμό 

του για τον πατριό του και την κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι του. Όταν έρχεται η στιγμή 

να πάει στρατό, 17 ετών, ο Γιώργος είναι πλέον βαθιά μέσα στη χρήση και εξαιτίας αυτού 

παίρνει δύο αναβολές. Επειδή, όμως, δεν θέλει να πάρει «τρελόχαρτο» Ι5, αποφασίζει να 

σταματήσει τη χρήση ουσιών προκειμένου να εκτίσει τη θητεία του. Καταφέρνει να μείνει για 

1,5 χρόνο μακριά από τη χρήση, αλλά 2-3 μήνες πριν ολοκληρώσει τη θητεία του ξαναρχίζει τη 

χρήση, κάτι για το οποίο μετανιώνει.  

Στα 20 του χρόνια, ο πατέρας του, με τον οποίο διατηρούσε επαφές, μαθαίνει ότι ο 

Γιώργος κάνει χρήση ουσιών, τον διώχνει και σταματάει να του μιλάει. Επιπλέον, η χρήση 

οδηγεί τον Γιώργο σε σοβαρά χειρουργεία, ο οποίος κάθεται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
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νοσοκομείο και ακρωτηριάζουν το πόδι του, προκειμένου να σώσουν τη ζωή του. Ο 

ακρωτηριασμός αυτός τον οδηγεί σε κατάθλιψη για τα επόμενα 3-4 χρόνια, όπου ντρέπεται να 

βγει από το σπίτι του, να συναναστραφεί με κόσμο, να πλησιάσει κοπέλες και ξεκινάει να κάνει 

μεγάλη κατάχρηση αλκοόλ. Έχει κάνει ήδη αρκετές προσπάθειες σε ιδιώτες γιατρούς και 

ιδιωτικές κλινικές, προκειμένου να σταματήσει τη χρήση ουσιών, χωρίς αποτέλεσμα. Ξεκινάει 

να παρακολουθεί το πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ, αλλά κάνει πολλές υποτροπές και αποβάλλεται 

ένα εξάμηνο από το πρόγραμμα.   

Ώσπου αποφασίζει να πάει στο Άγιο Όρος και αρχίζει να συζητάει τις δυσκολίες του με 

έναν γέροντα που «είχε χάρισμα» και αρχίζει να αισθάνεται «ηρεμία και γαλήνη». Επιστρέφοντας 

πίσω, νηστεύει και πίνει αγιασμό από τον Άγιο Κυπριανό και από εκείνη τη στιγμή αλλάζει η 

ζωή του. Ο Γιώργος ήταν ανέκαθεν ένας θρησκευόμενος άνθρωπος, αλλά αυτή τη φορά, ο 

αγιασμός που ήπιε μετά από νηστεία, του δίνει δύναμη να σταματήσει τη χρήση ουσιών. 

Ταυτόχρονα, αρχίζει να αποδέχεται τον ακρωτηριασμό του ποδιού του, το οποίο πάντα θα τον 

ενοχλεί, αλλά καταλαβαίνει ότι μπορεί να ζήσει μία χαρά με αυτό. Από τότε και για τα τελευταία 

6 χρόνια δεν έχει κάνει καμία υποτροπή. Συνειδητοποιεί ότι η μέρα του χωρίς τη χρήση ουσιών 

είναι άδεια και έτσι αρχίζει να γεμίζει τη ζωή του με διάφορες δραστηριότητες. Τότε ξεκινάει 

να λαμβάνει μέρος σε ομάδες του ΕΚΚΕΕ.  

Στο παρόν, ο Γιώργος έχει ολοκληρώσει το λύκειο και σπουδάζει σε ΙΕΚ Τέχνη 

Φωτογραφίας, ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορα καλλιτεχνικά σεμινάρια και ομάδες του 

ΕΚΚΕΕ. Ακόμη, προσπαθεί να πάρει μία πιστοποίηση ως εκπαιδευτής σκύλων, καθώς αυτό 

αποτελεί το επάγγελμα των ονείρων του. Παράλληλα, έχει βελτιώσει τις σχέσεις του με την 

οικογένειά του και δηλώνει χαρούμενος για αυτό. Έχει επανέλθει η επικοινωνία με τον πατέρα 

του, ο οποίος πλέον αισθάνεται περήφανος για την αλλαγή του γιου του. Με τη μητέρα του είχαν 

ανέκαθεν μεγάλες εντάσεις, αλλά και πολύ κοντινές σχέσεις, αφού του «έχει σταθεί ως μάνα και 

πατέρας μαζί», ενώ με τον ετεροθαλή αδερφό του, που στο παρελθόν του φερόταν άσχημα, έχουν 

γίνει τώρα δύο πραγματικά καλοί φίλοι. Όπως ανέφερε στην αφήγησή του: «Είναι ένα συν αυτό, 

όταν βλέπεις ότι περνάει λίγος χρόνος και τελικά είσαι καλά, το μετράς αυτό, λες… μα ήδη έχω 

περάσει τόσο καιρό, άρα γιατί να μην συνεχίσω όσο πάει καλά έτσι το θέμα;». 
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Β. Απεικόνιση των ευρημάτων που προέκυψαν από την ανάλυση των συνεντεύξεων 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Απεικόνιση των θεμάτων και των ιδιοτήτων που συνθέτουν τις προϋποθέσεις για τη 

λειτουργικότητα της δραματοθεραπευτικής ομάδας. 



Η ΔΡΑΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ                                     151 

 

Σχήμα 2. Απεικόνιση των θεμάτων και των ιδιοτήτων που συντελούν στην αναδιαπραγμάτευση 

κυρίαρχων αφηγήσεων και ταυτοτήτων. 
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Σχήμα 3. Απεικόνιση των θεμάτων και των ιδιοτήτων που συντελούν στον εμπλουτισμό των 

αφηγήσεων και την ανάδυση εναλλακτικών ταυτοτήτων. 
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Γ. Έντυπο ενήμερης συγκατάθεσης 

 

 

Έρευνα: «Η συμβολή της δραματοθεραπείας στην οικοδόμηση νέων ταυτοτήτων του εαυτού 

μακριά από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών» 

 

                                                                                               Ημερομηνία __________ 

 

 

Επιβεβαιώνω ότι:  

• έχω ενημερωθεί και έχω κατανοήσει τη φύση της μελέτης 

• είμαι άνω των 18 ετών 

• έχουν απαντηθεί τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία της συνέντευξης 

• έχω καταλάβει ότι μπορώ να αποσυρθώ οποιαδήποτε στιγμή και ότι δεν υπάρχουν 

συνέπειες 

• έχω κατανοήσει ότι δεν θα δημοσιευθούν πληροφορίες από τις οποίες θα μπορώ να 

αναγνωριστώ 

• έχω ενημερωθεί ότι η διαδικασία της συνέντευξης δεν θα είναι επιβλαβής για τη 

σωματική ή τη ψυχική μου κατάσταση όπως επίσης ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω 

διαδικασίες ή εξαπάτηση στη μελέτη, 

 

και παίρνω μέρος στη έρευνα με την δική μου ελεύθερη βούληση. 

 

               Υπογραφή Ερευνήτριας                                         Υπογραφή Συμμετέχοντα 

                 ........................                                                                      .......................  
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Δ. Φόρμα συγκατάθεσης για μαγνητοφώνηση 

 

********************************************** 
                                                                                                                                      

Στα πλαίσια εκπόνησης της Πτυχιακής μου Εργασίας για το Π.Μ.Σ «Κλινικές Παρεμβάσεις στις 

Εξαρτήσεις» του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα επιθυμούσα τη συγκατάθεση σας για τη 

μαγνητοφώνηση της ατομικής σας συνέντευξης. Το μαγνητοφωνημένο υλικό θα χρησιμοποιηθεί 

μόνο για την εκπόνηση της συγκεκριμένης Πτυχιακής Εργασίας και για κανέναν άλλον σκοπό πέρα 

από αυτό. Θα τηρηθεί η ανωνυμία του συμμετέχοντα, διασφαλίζοντας τους κανόνες δεοντολογίας, 

σχετικά με το απόρρητο.  

Η συγκατάθεσή σας για μια τέτοια μαγνητοφώνηση είναι προαιρετική.  

 

Για τον Θεραπευόμενο/η :  

Με το παρόν βεβαιώνω, ότι αποδέχομαι να ηχογραφηθεί η συνεδρία της 

……………………(ημερομηνία) με την Κα Πελέκα Ναταλία και έχω ενημερωθεί ότι το υλικό 

θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της Πτυχιακής της Εργασίας, τηρώντας την ανωνυμία μου.

    

Ονοματεπώνυμο 

 

………………................................ 

 

Υπογραφή 

          

 

 

Για τον Μεταπτυχιακό/ή Φοιτητή/ρια: 

Με το παρόν βεβαιώνω ότι έχω ενημερώσει προφορικά και γραπτά τον/ την θεραπευόμενο/η και 

δηλώνω υπεύθυνα ότι η χρήση στοιχείων ηχογράφησης θα γίνει για το συγκεκριμένο σκοπό και  

στο πλαίσιο της Πτυχιακής μου Εργασίας και σε καμία άλλη περίπτωση.  

Δηλώνω επίσης, ότι  θα διασφαλιστεί το απόρρητο, τηρώντας τους κανόνες δεοντολογίας.  

 

Ονοματεπώνυμο ΜΦ 

 

………………………………………… 

 

Υπογραφή 
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Ε. Βασικός κορμός συνέντευξης 

 

Θα πραγματοποιηθούν αφηγηματικές βιογραφικές συνεντεύξεις. Στη φάση της κύριας 

αφήγησης, θα ζητείται  από τους συμμετέχοντες να αφηγηθούν το σύνολο της ιστορίας τους, σε 

μία ενιαία αφήγηση για τη ζωή τους. Η εναρκτήρια ερώτηση θα είναι η εξής: 

«Ενδιαφέρομαι για τις ιστορίες ζωής ανθρώπων που έχουν έρθει αντιμέτωποι με εξαρτησιογόνες 

ουσίες. Σε παρακαλώ, θα ήθελα να μου αφηγηθείς την προσωπική σου ιστορία. Με ενδιαφέρει όλη 

η ζωή σου. Όλα όσα σου έχουν συμβεί. Έχεις στη διάθεσή σου όσο χρόνο επιθυμείς. Δεν θα σου 

κάνω ερωτήσεις προς το παρόν. Θα κρατήσω απλώς μερικές σημειώσεις σχετικά με αυτά που θα 

ήθελα να σε ρωτήσω αργότερα. Και αν δεν έχουμε αρκετό χρόνο σήμερα, ίσως να τα πούμε σε μία 

δεύτερη συνέντευξη.»  

Αφού ολοκληρωθεί η κύρια αφήγηση, θα ακολουθήσει η φάση των επερωτήσεων, 

δηλαδή των ερωτήσεων που ανέκυψαν από την ίδια την αφήγηση. Ενδεικτικά, εκεί τα 

ερωτήματα θα έχουν την εξής μορφή: 

«Μου μιλήσατε πριν για… Τι έγινε στη συνέχεια;» 

«Μπορείτε να θυμηθείτε κάποια σημαντικά για εσάς περιστατικά από τότε;» 

«Σχετικά με αυτό που αναφέρατε πριν, θα θέλατε να μου αναφέρεται ένα προσωπικό σας 

παράδειγμα;» 

«Θα ήθελα τώρα να σκεφτείς τη ζωή σου σαν ένα βιβλίο ή ένα μυθιστόρημα. Ποια θα ήταν τα 

βασικά κεφάλαια που θα περιλάμβανε αυτό το βιβλίο και τι τίτλους θα είχαν; Τώρα θα ήθελα να 

επικεντρωθούμε στο κεφάλαιο με τίτλο… Μίλησε μου για αυτό το κεφάλαιο. Πως πέρασες από το 

προηγούμενο κεφάλαιο σε αυτό;» 

Έπειτα, θα περάσουμε στη φάση των ερωτήσεων απολογισμού και των ελεύθερων 

ερωτήσεων, όπου θα επικεντρωθούμε στην εμπειρία το συνεντευξιαζόμενου από τη συμμετοχή 

του στην ομάδα της δραματοθεραπείας. Εκεί θα γίνουν τα εξής ερωτήματα, εφόσον δεν έχουν 

απαντηθεί στις προηγούμενες δύο φάσεις: 

«Μπορείς να μου κάνεις έναν απολογισμό για τη θεραπευτική σου πορεία/για τη συμμετοχή σου 

στην ομάδα της δραματοθεραπείας;» 

«Ποιος ο ρόλος της δραματοθεραπείας στη θεραπευτική σου πορεία;» 

«Τι σε έχει βοηθήσει και τι σε έχει δυσκολέψει σε αυτή την ομάδα;» 
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«Τι αλλαγές προκλήθηκαν από τη συμμετοχή σου σε αυτή την ομάδα;» 

«Ποια στοιχεία της δραματοθεραπείας έχουν συμβάλει σε αυτές τις αλλαγές;» 

«Ποια είναι η άποψή σου για την ενσάρκωση διαφορετικών ρόλων στη δραματοθεραπευτική 

διαδικασία;» 

«Ποιος η χρησιμότητα του συμβολικής αναπαράστασης και της συμβολικής χρήσης αντικειμένων 

σε μία τέτοια ομάδα;» 

«Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην απλή περιγραφή μίας ιστορίας και στην αναπαράσταση της 

ιστορίας αυτής, μέσα σε ένα θεατρικό δρώμενο;» 

Τέλος, η συνέντευξη θα ολοκληρωθεί ζητώντας από τον συνεντευξιαζόμενο να κάνει 

μία αποτίμηση της διαδικασίας της συνέντευξης και ενημερώνοντάς τον, πως σε περίπτωση 

που χρειαστεί οτιδήποτε θα βρίσκομαι στη διάθεσή του. 




