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                                                                              Στις συμμετέχουσες και στους συμμετέχοντες της έρευνας 



Περίληψη 

 

Η εμφάνιση των ομάδων αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο της 

ανθρώπινης ιστορίας. Αυτές οι κοινότητες κατασκευάζουν ηθικά συστήματα που βασίζονται στην 

αλληλεγγύη και στην κοινοτική ζωή. Αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις κοινωνικές νησίδες που 

αμφισβητούν ηθικές αξίες των δυτικών κοινωνιών, όπως ο ατομικισμός και ο καταναλωτισμός. Παρ' 

όλα ταύτα, πρόσφατα έχει υποστηριχθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις αναπαράγουν τις κυρίαρχες τάσεις 

της ψυχολογιοποίησης, της εξατομίκευσης και της αποπολιτικοποίησης. Αυτή η αντιφατική 

αλληλεπίδραση ατομικισμού και κοινότητας είναι ένα αίνιγμα για πολλούς κοινωνικούς επιστήμονες. 

Αντλώντας από μαρξιστικές, φουκωικές και μεταμοντέρνες προσεγγίσεις της έννοιας της 

υποκειμενικότητας, το παρόν κείμενο εστιάζεται στα ιδεολογικά συμφραζόμενα των διαδικασιών 

υποκειμενοποίησης που συντελούνται στο πλαίσιο των Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το 

Αλκοόλ (Κ.Ο.Π.Α.) στην περιοχή της Κρήτης. To κείμενο καταπιάνεται αρχικά με τις ιστορικές ρίζες 

των ομάδων αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας, αλλά και με τις κυρίαρχες και εναλλακτικές 

εννοιολογήσεις της εξάρτησης και του αλκοολισμού. Στην συνέχεια γίνεται μια εκτεταμένη αναφορά 

στην ιστορική διαδρομή και τα εννοιολογικά εργαλεία των Κ.Ο.Π.Α. Για την ανάλυση του εμπειρικού 

υλικού της παρούσας έρευνας χρησιμοποιείται η θεματική ανάλυση. Το εμπειρικό υλικό αποτελείται 

από σημειώσεις πεδίου, συνεντεύξεις με μέλη των Κ.Ο.Π.Α. και από τα πρακτικά των εβδομαδιαίων 

συναντήσεων τους.  

Τρεις θεματικές συγκροτούν μια ενιαία αφήγηση κάτω από τον γενικό τίτλο: «Ταξιδεύοντας 

από τον κόσμο της πλάνης στον κόσμο της αλήθειας». Οι θεματικές αλληλεξαρτώνται νοηματικά και 

δομούν με σημασιολογική συνέχεια τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων-ουσών. Οι τρεις θεματικές και 

οι υποθεματικές τους είναι οι εξής: 1) Εξατομίκευση και ιδεολογικά συμφραζόμενα μιας ζωής στο 

περιθώριο: α) Μπλεγμένοι στον φαύλο κύκλο αλλοτρίωσης και ουσίας β) Ο αλκοολικός ως 

αποτυχημένος επιχειρηματίας του εαυτού του 2) Η ρήξη με την εξάρτηση και η ανάδυση ενός 

συλλογικού υποκειμένου: α) Το κλαμπ ως χώρος εκδίπλωσης των αυθεντικών ανθρώπινων σχέσεων 

και β) Η ανάκτηση της ιδιότητας του πολίτη και η συγκρότηση ενός αντί-Λογου 3) Επανακαθορίζοντας 

την σχέση με τον εαυτό α) Η νηφαλιότητα ως «τέχνη του ζην» και β) Παράγοντας υπεύθυνους και 

ευτυχισμένους πολίτες. Οι συμμετέχοντες-ουσες περιέγραψαν την βιογραφική μετάβασή τους από τον 

αλκοολισμό στην νηφαλιότητα με όρους μετακίνησης από την πλάνη στην αλήθεια. Το καθεστώς 

αλήθειας της κοινότητας τους ωθεί να επανερμηνεύσουν τις παρελθοντικές επιλογές τους, να βιώσουν 

το παρόν με διαφορετικά εννοιολογικά εργαλεία και να φανταστούν το μέλλον με ριζοσπαστικά 

καινούριους όρους. Αυτή η αναδόμηση του εαυτού  επιτυγχάνεται μέσα από τις συγκρουασιακές 

διαδικασίες της ανακάλυψης ενός «ψυχολογικού» εαυτού και της παραγωγής μιας κοινοτικής ύπαρξης. 

Η συζήτηση επικεντρώνεται στις συνέπειες που έχει αυτή η συμβιωτική σχέση ψυχολογιοποίησης και 

κοινοτισμού τόσο για τον «Έλληνα» εαυτό όσο και για τις ευρύτερες εννοιολογήσεις της εξάρτησης. 
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Το κείμενο ολοκληρώνεται θέτοντας το ζήτημα της επανατοποθέτησης της εξάρτησης στο 

ψυχοκοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό της συγκείμενο.  

      

     Λέξεις-κλειδιά: εξάρτηση, αυτοβοήθεια, αλληλοβοήθεια, Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το  

     Αλκοόλ, νηφαλιότητα.  

 

 

Abstract 

 

The emergence of self-help and mutual-aid groups is a recent phenomenon in human history. These 

communities construct moral systems based on solidarity and communal living. They are typically 

constituted as social islets that doubt ethical values of western societies, such as individualism and 

consumerism. However, there has of late been supported that in many cases, they reproduce the 

individualizing, psychologizing and depoliticised accounts on the causes of social phenomena. This 

contradictory interplay between community and individualism comprise a riddle for many social 

scientists. Drawing on marxist, foucauldian and post-modern approaches to the notion of subjectivity, 

this article focuses on the ideological underpinnings of the processes of subjectivation that occur in the 

context of Clubs of Families with Alcohol-related Problems (CFAP) in the region of Crete. After briefly 

portraying the historical roots of self-help and mutual-aid groups and describing the dominant and 

alternative conceptualizations of addiction and alcoholism, I attempt to historicize the route and the 

conceptual tools of CFAP. The empirical material, analyzed using thematic analysis, consists of 

fieldwork notes, proceedings of their weekly meetings and interviews provided by CFAP members.   

Three themes comprise a story entitled: Travelling from the world of falsehood to the world of 

truth. The themes with their subthemes are: 1) Individualization and ideological underpinnings of 

marginalized lifestyles: a) Trapped in the vicious cycle of alienation and substance and b) Alcoholic as 

a failed entrepreneur of him/herself 2) The rupture with addiction and the emergence of a collective 

subject: a) CFAP as a topos of authentic human relationships and b) The retrieval of citizenship and the 

construction of a counter-discourse 3) Renegotiating the relationship with the self: a) Sobriety as an art 

of living and b) Producing happy and responsible citizens. Participants depicted their biographical 

transition from alcoholism to sobriety in terms of a shift from falsehood to truth. Community's regime 

of truth pushes them to re-interpret their past choices, experience the present with distinct conceptual 

tools and imagine the future in radically altered terms. This restructuring of the self is triggered by the 

conflicting processes of inventing a psychological self and producing a communal existence. The 

discussion focuses on the implications of this symbiotic relationship between psychologization and 
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communalism both for the Greek self and for the current understandings of addiction. I conclude by 

bringing up the issue of repositioning addiction in its psychosocial, political and economic context. 

 

Keywords: addiction, self-help, mutual-aid, Clubs of Families with Alcohol-related Problems, sobriety. 
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       Γενική εισαγωγή 

 

 

Η ανθεκτικότητα της αγγλικής λέξης «addiction» (εξάρτηση) στον χρόνο είναι εντυπωσιακή. Με το 

πέρας των χρόνων παρατηρούνται πολλές μετατοπίσεις και εναλλαγές ως προς την χρήση αυτής της 

έννοιας. Αν και η ουσιαστικοποιημένη μορφή της λέξης (addiction) συναντάται μόλις στον 20ο 

αιώνα, η λέξη προέρχεται από το ρήμα της λατινικής γλώσσας addicere που προκύπτει από την 

σύνθεση της πρόθεσης ad και του ρήματος dicere. Συνήθως σήμαινε κρίνω, αποφαίνομαι, μιλάω σε, 

υποδουλώνω κ.ά. Θα μπορούσαμε μάλιστα να εντάξουμε το ρήμα addicere στην κατηγορία των 

αυτοαντωνύμων, κοντρανύμων ή ιανικών λέξεων (Janus words), των λέξεων δηλαδή που έχουν 

πολλαπλά και αντικρουόμενα νοήματα.1 Αυτή η αντιφατικότητα της λέξης εκδηλώνεται με τον πιο 

παραδειγματικό τρόπο στην χρήση της για τα τυχερά παιχνίδια στην πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο (5ος 

αιώνας π.Χ. ως μέσα του 3ου αιώνα π.Χ.). Σύμφωνα με τους Rosenthal και Faris, σ' αυτή την 

περίπτωση, μπορούμε να παρατηρήσουμε τόσο μία θετική όσο και μία αρνητική σημασία.  

Από την μια, η έκβαση ενός τυχερού παιχνιδιού αποκάλυπτε τις αποφάσεις των θεών και την 

εύνοια της τύχης. Τα τυχερά παιχνίδια συνδέθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την μαντική τέχνη και την 

ανάγνωση των οιωνών και διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση των συγκεκριμένων 

κοινωνιών. Από την άλλη, η αρνητική σημασιοδότησή της αφορούσε την ταύτιση των τυχερών 

παιχνιδιών με την παραμέληση των οικογενειακών υποχρεώσεων, την χρεοκοπία, την υποδούλωση 

στον οφειλέτη κ.ά.2 Μια τέτοιου τύπου γενεαλογική και ετυμολογική προσέγγιση δύναται να 

αναδείξει την αντιφατικότητα και τον πλούτο της λέξης και να συμβάλλει στην αποστασιοποίησή μας 

από τις σύγχρονες και πολλές φορές φυσικοποιημένες σημασιοδοτήσεις του όρου. Αυτή η 

ιστορικοποίηση του κοινωνικού φαινομένου της εξάρτησης είναι ένα διάβημα κεφαλαιώδους 

σημασίας, δεδομένου ότι οι τρέχουσες αντιλήψεις για αυτό το ζήτημα φαίνεται πως διαμορφώθηκαν 

και εδραιώθηκαν στην Αμερική του 19ου αιώνα. Όπως εξάλλου σημειώνει ο Room, η συνεκδοχική 

ταύτιση της κατανάλωσης αλκοόλ με την απώλεια του αυτο-ελέγχου της ζωής του ατόμου και με την 

προβληματική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου θα μπορούσε να θεωρηθεί μείζον κοινωνικό ζήτημα 

μόνο σε εξατομικευμένες κοινωνίες που περιστρέφονται γύρω από το βιομηχανικό ρολόι.3 Ο Room 

υιοθετεί μια κονστρουκτιβιστική αναλυτική οπτική και οι παρατηρήσεις του υποδηλώνουν ότι η 

εξάρτηση είναι μια κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή. Ωστόσο, κατά την γνώμη μου, μια τέτοια 

                                                   
1 Rosenthal  Richard J. και Faris Suzanne B. (2019), “The etymology and early history of addiction”, Addiction Research 

& Theory, τ. 27, τχ. 5 (Φεβρουάριος), σ. 437-449 (κυρίως 446). doi: https://doi.org/10.1080/16066359.2018.1543412, 

Ημερ. Πρόσβ. 28/01/2020. 

2 Στο ίδιο, σ. 439-441. 

3 Room Robin, (2003), “The cultural framing of addiction”, Janus Head, τ. 6, τχ. 2 (Winter), σ. 221-234 (κυρίως 226), 

http://www.janushead.org/6-2/Room.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 26/01/2020. 

https://doi.org/10.1080/16066359.2018.1543412
http://www.janushead.org/6-2/Room.pdf
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επιστημολογική τοποθέτηση ίσως εξωραΐζει και απλουστεύει την επώδυνη πραγματικότητα της 

εξάρτησης. Αντίστοιχες, ωστόσο, έρευνες είναι σημαντικές, καθώς μας θυμίζουν την αναγκαιότητα 

της ανάδειξης του ιστορικού γίγνεσθαι της εξάρτησης. 

Στην εποχή μας, μια γενική απροσδιοριστία διατρέχει τις πολλαπλές σημασίες του όρου. 

Αφουγκραζόμενοι-ες αυτήν την κενότητα νοήματος της λέξης «εξάρτηση», οι συντάκτ(ρι)ες της 

πέμπτης έκδοσης του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5) 

επέλεξαν να μην αναφερθούν στην λέξη λόγω της εννοιολογικής της ασάφειας.4 Ωστόσο, η 

συγκεκριμένη λέξη συνεχίζει να χρησιμοποιείται εκτεταμένα για να περιγραφούν όλο και 

περισσότερες ανθρώπινες συμπεριφορές. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της τάσης είναι η έρευνα 

των Targetta, Nalpas και Perney. Οι ερευνητές έδειξαν ότι πολλοί-ές από τους/τις συμμετέχοντες-

ουσες της έρευνας τους θα μπορούσαν, με βάση τα κριτήρια του DSM-5, να περιγραφούν ως 

«εξαρτημένοι» από το αργεντίνικο ταγκό.5 Γενικότερα, όλο και περισσότεροι στοχαστές 

αναφέρονται πλέον στην εξάρτηση από το φαγητό, την εργασία, τα τυχερά παιχνίδια, τα ταξίδια κ.ά. 

Είναι πραγματικότητα πως πλέον οι ιατρικοποιημένοι αυτοί Λόγοι τείνουν να κατακλύσουν κάθε 

πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας. Μήπως όμως υπερπαθολογικοποιούμε την καθημερινή ζωή, 

όπως εύστοχα αναρωτιούνται οι Billieux Joel κ.ά.;6 Αυτή η επέκταση της «ρητορικής της εξάρτησης» 

σε δραστηριότητες που δεν αναφέρονται πλέον αποκλειστικά στις ψυχοδραστικές ουσίες και στο 

αλκοόλ είναι μια ιστορική τάση που χρήζει αποσαφήνισης και προβληματοποίησης. Παραδείγματος 

χάριν, θα μπορούσε η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τις τεχνολογικές συσκευές, τα smartphones 

και το διαδίκτυο να χαρακτηριστεί τόσο αβίαστα ως εξαρτητική; Αντ' αυτού, φαίνεται πως η εις 

βάθος κατανόηση του φαινομένου της λεγόμενης «ψηφιακής εξάρτησης» (digital addiction) 

προϋποθέτει και απαιτεί την παραγωγή ενός πλούσιου θεωρητικού και εμπειρικού υλικού που να 

ανταποκρίνεται στον ιστορικό ορίζοντα της ψηφιακής εποχής.7 

                                                   
4 Nathan Peter E., Conrad Mandy και Skinstad Anne Helene (2015), “History of the concept of addiction”, The Annual 

Review of Clinical Psychology, τ. 12 (Νοέμβριος), σ. 29-51 (κυρίως σ. 46). doi: https://dx.doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-

021815-093546, Ημερ. Πρόσβ. 24/012/2019. 

5 Targetta Remi, Nalpas Bertrand και Perney Pascal (2013), “Argentine tango: Another behavioral addiction?”, Journal of 

Behavioral Addictions, τ. 2, τχ. 3 (Ιούνιος), σ. 179-186, doi: https://dx.doi.org/10.1556/JBA.2.2013.007, Ημερ. Πρόσβ. 

21/01/2020. 

6 Billieux Joel κ.ά. (2015), “Are we overpathologizing everyday life? A tenable blueprint for behavioral addiction research”, 

Journal of Behavioral Addictions, τ. 4, τχ. 3 (Σεπτέμβριος), σ. 119-123, doi: https://dx.doi.org/10.1556/2006.4.2015.009, 

Ημερ. Πρόσβ. 16/01/2020. 

7 Johnson Nicola F. και Keane Helen (2017), “Internet addiction? Temporality and life online in the networked society”, 

Time & Society, τ. 26, τχ. 3 (Απρίλιος), σ. 267-285, doi: https://dx.doi.org/10.1177/0961463X15577279, Ημερ. Πρόσβ. 

25/01/2020. Montag Christian και Walla Peter (2016), “Carpe diem instead of losing your social mind: Beyond digital 

addiction and why we all suffer from digital overuse”, Cogent Psychology, τ. 3, τχ. 1 (Μάρτιος), σ. 1-9, doi: 

https://dx.doi.org/10.1080/23311908.2016.1157281, Ημερ. Πρόσβ. 27/01/2020. 

https://dx.doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815-093546,
https://dx.doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-021815-093546,
https://dx.doi.org/10.1556/JBA.2.2013.007
https://dx.doi.org/10.1556/2006.4.2015.009
https://dx.doi.org/10.1556/2006.4.2015.009
https://dx.doi.org/10.1177/0961463X15577279
https://dx.doi.org/10.1080/23311908.2016.1157281
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Στο πλαίσιο αυτών των παραστάσεων για την εξάρτηση, η παρούσα εμπειρική έρευνα 

εστιάζει την προσοχή της στις διαδικασίες υποκειμενοποίησης και αναδόμησης του εαυτού που 

συντελούνται στους χώρους των Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ (Κ.Ο.Π.Α.) 

στην Κρήτη.8 Βασιζόμενος σε ένα εμπειρικό υλικό που αποτελείται από σημειώσεις πεδίου, 

συνεντεύξεις με μέλη των Κ.Ο.Π.Α. και πρακτικά των συναντήσεών τους, επιχειρώ να 

ανασυγκροτήσω τις σημαίνουσες παραστάσεις και πρακτικές γύρω από το ζήτημα του υποκειμένου. 

Η παραγωγή αυτού του υλικού περιστρέφεται γύρω από ένα θεμελιώδες ερώτημα: ποια είναι τα 

ιδεολογικά συμφραζόμενα της αναδόμησης του εαυτού σε μια ομάδα αυτοβοήθειας; Το παρόν 

ερευνητικό πόνημα αποπειράται να διαπραγματευτεί αυτό το σύνθετο ζήτημα. Η εργασία εκκινεί με 

την ανάλυση τεσσάρων θεωρητικών οπτικών που είναι θεμελιώδεις για το ζήτημα του υποκειμένου. 

Η αναφορά σε αυτές τις θεωρητικές παραδόσεις διευκολύνει την εννοιολογική αποσαφήνιση τριών 

κομβικών εννοιών: υποκειμενικότητα, υποκείμενο και εαυτός. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας 

επιχειρείται η ανάλυση της πορείας των ομάδων αυτοβοήθειας μέσα στον ιστορικό χρόνο, ενώ στο 

τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα βασικά επιστημονικά παραδείγματα εξήγησης 

του φαινομένου της εξάρτησης. Η τέταρτη ενότητα καταπιάνεται με το ιστορικό συγκείμενο των 

Κ.Ο.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται τα βιογραφικά στοιχεία του εμπνευστή αυτής της 

πρωτοβουλίας, ο εννοιολογικός εξοπλισμός των Κ.Ο.Π.Α. και η γενικότερη πορεία τους μέσα στον 

χρόνο. Μετά από την επεξήγηση των μεθοδολογικών επιλογών στην πέμπτη ενότητα, στην έκτη 

ενότητα αναλύεται υπό τον γενικό τίτλο «Ταξιδεύοντας από τον κόσμο της πλάνης στον κόσμο της 

αλήθειας» το σύνολο του εμπειρικού υλικού. Η εργασία ολοκληρώνεται με κάποιες συμπερασματικές 

και καταληκτικές παρατηρήσεις που αποσκοπούν περισσότερο στο να διευρύνουν την 

ερωτηματοθεσία γύρω από το φαινόμενο της εξάρτησης. 

  

                                                   
8 Στη συνέχεια του κειμένου, τα Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ θα αναφέρονται ως Κ.Ο.Π.Α. 
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     1.   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΑΥΤΟΣ  

     1.1  Η αναλυτική κατηγορία της υποκειμενικότητας 

 

Για πολλά χρόνια, οι κοινωνικές επιστήμες κληρονόμησαν από την θετικιστική παράδοση μια στάση 

επίμονης άρνησης ως προς το ζήτημα της υποκειμενικότητας.9 Η απόπειρα της υπαρξιστικής και 

φαινομενολογικής παράδοσης να διασώσει αυτή την αναλυτική κατηγορία σε μεγάλο βαθμό απέτυχε. 

Αν ακολουθήσει κανείς αυτήν την συλλογιστική, ο 20ος αιώνας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο 

αιώνας του φιλοσοφικού θανάτου του υποκειμένου, καθώς τα φιλοσοφικά υποδείγματα της 

διυποκειμενικότητας και του μεταδομισμού εδραίωσαν αυτή την άρνηση της μεταφυσικής του 

υποκειμένου.10 Ωστόσο, σήμερα, η υποκειμενικότητα συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε διάφορα πεδία 

των κοινωνικών επιστημών ως μια αναλυτική κατηγορία με εξηγητική ισχύ. Σε πολλές 

ανθρωπολογικές μελέτες, η έννοια αυτή αντανακλά κυρίως τον συναισθηματικό κόσμο μιας ομάδας 

ανθρώπων σε συνθήκες πολιτικών αγώνων.11 Στην παράδοση της γερμανικής κριτικής ψυχολογίας, 

μέσω της συγκεκριμένης εννοιολογικής κατασκευής αναδύεται η διττή πιθανότητα (doppelte 

Möglichkeit) της ανθρώπινης δράσης, η οποία μπορεί να είναι είτε περιοριστική, στις περιπτώσεις 

εκείνες που απλώς αναπαράγει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της, είτε και γενικευμένη, εφόσον 

μετασχηματίζει το κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο της.12 

Η προβληματική της υποκειμενικότητας τίθεται και σε σχέση με το ζήτημα της εξάρτησης 

με το οποίο καταπιάνεται η παρούσα εργασία. Παραδείγματος χάριν, οι Dilkes-Frayne και Duff, 

ακολουθώντας την μετα-ανθρωπιστική παράδοση (post-humanities), ασκούν κριτική στις 

ανθρωποκεντρικές εννοιολογήσεις της υποκειμενικότητας. Οι ερευνητές επιχειρούν να μελετήσουν 

τις διαδικασίες υποκειμενοποίησης και παραγωγής της υποκειμενικότητας σε ένα συμβάν χρήσης 

ναρκωτικών, αίρωντας σε αναλυτικό επίπεδο τον διαχωρισμό μεταξύ ανθρώπινων όντων και μη 

                                                   
9 Shapin Steven (2012), “The sciences of subjectivity”, Social Studies of Science, τ. 42, τχ. 2 (Απρίλιος), σ. 170-184 

(ιδιαίτερα σ. 172), doi:  https://dx.doi.org/10.1177/0306312711435375, Ημερ. Πρόσβ. 10/01/2020. 

10 Carr David (2004), “Rereading the history of subjectivity”, Symposium, τ. 8, τχ. 2 (Θερινή περίοδος), σ. 363-377, doi: 

https://dx.doi.org/10.5840/symposium20048232, Ημερ. Πρόσβ. 05/01//2020. 

11 Luhrmann Tanya Marie (2006), “Subjectivity”, Anthropological Theory, τ. 6, τχ. 3 (Σεπτέμβριος), σ. 345-361 (ιδίως σ. 

346), doi: https://dx.doi.org/10.1177/1463499606066892, Ημερ. Πρόσβ. 10/12//2019. 

12 Dege  Martin,  (2019),  “Natorp,  Holzkamp  and  the  role  of  subjectivity in  psychology”,  Annual  Review  of Critical 

Psychology, τ. 16 (Special Issue: Kritische Psychologie, επιμ: Athanasios Marvakis κ.ά.), σ. 117-133, 

https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2019/12/0117.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 10/12//2019. Sanin Daniel (2019), “Subject 

positions within addiction treatment”, Annual Review of Critical Psychology,    τ.    16 (Special Issue: Kritische Psychologie, 

επιμ: Athanasios Marvakis κ.ά.),   σ.   1209-1221   (ιδίως   σ.    1212), https://thediscourse

unit.files.wordpress.com/2019/12/1209.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 10/12//2019. 

https://dx.doi.org/10.1177/0306312711435375,
https://dx.doi.org/10.5840/symposium20048232
https://dx.doi.org/10.1177/1463499606066892
https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2019/12/0117.pdf
https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2019/12/1209.pdf
https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2019/12/1209.pdf
https://thediscourseunit.files.wordpress.com/2019/12/1209.pdf
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ανθρώπινων δυνάμεων.13 Είτε συμφωνήσει είτε διαφωνήσει κανείς με την οπτική των Dilkes-Frayne 

και Duff, η ταύτιση της έννοιας της υποκειμενικότητας με έναν αυθαίρετο ανθρωποκεντρισμό ή με 

έναν ακραίο υποκειμενισμό εγείρει πολλούς προβληματισμούς. Επιπρόσθετα, ο Sanin 

προβληματοποιεί τις θέσεις που καταλαμβάνει το υποκείμενο της εξάρτησης στο πλαίσιο διάφορων 

θεραπευτικών προγραμμάτων. Σε πολλές περιπτώσεις, όσες-οι συμμετέχουν σε προγράμματα 

υποκατάστασης υποβάλλονται σε έναν πανοπτικό ελέγχο που αποσκοπεί στην επικύρωση της ορθής 

λήψης των υποκατάστατων ουσιών. Το υποκείμενο πιο συμβατικών θεραπευτικών προσεγγίσεων 

αντικειμενοποιείται μπρος την ιατρική αυθεντία – η ελεύθερη βούλησή του ακυρώνεται προκειμένου 

(;) να εξυπηρετηθούν τα – εξωτερικώς καθοριζόμενα – συμφέροντά του.14 Αυτές οι πολυσύνθετες 

και ίσως αντικρουόμενες χρήσεις της έννοιας της υποκειμενικότητας αναπόφευκτα δημιουργούν μια 

σύγχυση στην ερευνητική κοινότητα και άρα ένας έστω σχηματικός ορισμός της είναι αναγκαίος για 

όσους/όσους επιλέξουν να την χρησιμοποιήσουν. Στο παρόν ερευνητικό πόνημα, η υποκειμενικότητα 

δεν γίνεται αντιληπτή ως μία έννοια που παραπέμπει σε μια υποκειμενιστική επιστημολογία ούτε ως 

μια έννοια που αντιπαρατίθεται με αυτή της αντικειμενικότητας. Αντίθετα, εννοιολογείται ως μια 

συγκεκριμένη (και μη αφηρημένη) κοινωνική σχέση που επιτρέπει στον/στην ερευνητή-τρια να 

αναδείξει τις πολυποίκιλες διαμεσολαβήσεις και την διαλεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και 

κοινωνίας και να πλαισιώσει κριτικά τις έννοιες του εαυτού και του υποκειμένου. 

Αξιοποιώντας τους παραπάνω προβληματισμούς, στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε τέσσερις 

θεωρητικές παραδόσεις γύρω από το ζήτημα του υποκειμένου και του εαυτού. Τα αναλυτικά αυτά 

πρίσματα που παρατίθενται στην συνέχεια δεν επιβάλλονται στο εμπειρικό υλικό, αλλά 

συνδιαλλάσσονται διαλεκτικά με αυτό και αποτελούν πολύ περισσότερο ένα αφετηριακό σημείο 

εκκίνησης για τον στοχασμό επί του εμπειρικού υλικού. Η εμβάθυνση σε διαφορετικές θεωρητικές 

προσεγγίσεις γύρω από το ζήτημα του υποκειμένου φωτίζει πολλαπλές όψεις του υπό εξέταση 

ζητήματος. Αντανακλά, ακόμα, τις επιδράσεις που έχουν στην σκέψη μου τα αντίστοιχα θεωρητικά 

υποδείγματα. Με αυτό τον τρόπο, επιχειρείται η εκπλήρωση του αιτήματος για λεκτικοποίηση, 

γνωστοποίηση και ρητή αναφορά στις θεωρητικές καταβολές του/της ερευνητή-τριας. Είναι 

σημαντικό να τονιστεί ότι η προσπάθεια αυτή δεν συντελείται υπό το πρίσμα μιας εκλεκτικιστικής 

ανασύνθεσης ή ενός μπρικολάζ συγκρουσιακών παραδόσεων. Μέσα από αυτή την αναφορά 

αναγνωρίζεται, ωστόσο, η ευχέρεια κάθε παραδείγματος να διεισδύει με αναλυτικό βάθος σε 

διαφορετικές πτυχές του ζητήματος.  

                                                   

13 Dilkes-Frayne Ella και Duff Cameron (2017), “Tendencies and trajectories: The production of subjectivity in an event 

of drug consumption”, Environment and Planning D: Society and Space, τ. 35, τχ. 5 (Απρίλιος), σ. 951-967, doi: 

https://dx.doi.org/10.1177/0263775817705660, Ημερ. Πρόσβ. 10/12//2019. 

14 Sanin Daniel (2019), σ. 1214. 

 

https://dx.doi.org/10.1177/0263775817705660
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Η θεωρητική προσέγγιση που σε γενικές γραμμές μπορούμε να ονομάσουμε μαρξιστική 

εξετάζει διεξοδικά το φαινόμενο της εξάρτησης στον ύστερο καπιταλισμό και την ταξική και 

κοινωνικο-οικονομική τοποθέτηση της φιγούρας του χρήστη. Ακόμη, ο «ελάχιστος εαυτός» του 

Κρίστοφερ Λας αποτελεί μια αναλυτική κατηγορία ιδιαίτερα γόνιμη ως προς τις παραστάσεις που 

οργανώνονται γύρω από το υποκείμενο σε καιρούς ακλόνητης κυριαρχίας των πανταχού παρόντων 

στο δυτικό σύμπαν ψι-λόγων και πρακτικών. Τα αναλυτικά εργαλεία του φουκωισμού μπορούν αν 

αποβούν ιδιαιτέρως χρήσιμα ως προς το ζήτημα της παραγωγής ενός συγκεκριμένου τύπου 

υποκειμενικότητας και της υιοθέτησης συγκεκριμένων πρακτικών και τεχνικών του εαυτού εντός μιας 

ομάδας αυτοβοήθειας. Τέλος, οι ερευνητικές και οι θεωρητικές μελέτες για την μετανεωτερικότητα 

ή ύστερη νεωτερικότητα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο υποκείμενο της ρευστής, επισφαλούς και 

εξατομικευμένης εποχής μας. Υπό το πρίσμα αυτής της διερεύνησης, παρέχουν μια ενδιαφέρουσα 

οπτική γύρω από το εάν και κατά πόσο οι ομάδες αυτοβοήθειας αποτελούν ένα αντίδοτο στις τάσεις 

μιας ευρύτερης διαδικασίας αποδιάρθρωσης του κοινωνικού ιστού. 

 

 

1.2 Μαρξισμός και υποκείμενο 

 

 

Στο μαρξικό έργο το ζήτημα του υποκειμένου δεν αναπτύχθηκε συστηματικά ως ένα κεντρικό 

στοιχείο του θεωρητικού οικοδομήματος. Η προβληματική του Μαρξ όμως για την αποξένωση και 

την αλλοτρίωση στον ειδικά κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής ήταν κεφαλαιώδους σημασίας για 

μία μαρξιστική ανάγνωση του υποκειμένου της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Σ' αυτό το πλαίσιο το 

υποκείμενο της εργασίας κυριαρχείται από αισθήματα αποξένωσης από το προϊόν που παράγει, από 

την ίδια του την εργατική δραστηριότητα, από τους άλλους ανθρώπους και εν γένει από την 

ειδολογική του ύπαρξη.15 Το υποκείμενο της εργασίας – πάντα φαινομενικά απομονωμένο και 

εξατομικευμένο στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας – παράγει δυνάμεις ξένες προς αυτό και 

κυριαρχείται από αυτές. Μέσα από αυτή την διαδικασία, αναδύεται και η μακρόσυρτη τάση 

αντικειμενοποίησης του υποκειμένου εντός των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Η 

εμπορευματική δομή της νεωτερικής κοινωνίας όχι μόνο μυστικοποιεί και θολώνει αυτές τις 

αντιφάσεις, αλλά προβάλλει αυτές τις σχέσεις εκμετάλλευσης ως σχέσεις ελευθερίας και ισότητας.16 

Το φαινόμενο της εξάρτησης με το οποίο καταπιάνεται η παρούσα εργασία θα μπορούσε να 

ερμηνευθεί και ως απόρροια αυτής της στρεβλής ικανοποίησης των ψυχικών αναγκών του 

                                                   
15 Μαρξ Καρλ (1975), Οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα, μτφρ. Μπάμπης Γραμμένος, πρόλογος Λούτσιο Κολλέτι, 

Γλάρος, Αθήνα, σ. 34. 

16 Lutz John (2009), “A marxian theory of the subject: Commodity fetishism, autonomy, and psychological deprivation”, 

Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society, τ. 21, τχ. 3 (Ιούνιος), σ. 420-434 (κυρίως σ. 426), doi: 

https://dx.doi.org/10.1080/08935690902955120, Ημερ. Πρόσβ. 18/07//2019. 

https://dx.doi.org/10.1080/08935690902955120
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υποκειμένου. 

Οι πρώιμοι αυτοί προβληματισμοί του Καρλ Μαρξ έθεσαν στέρεες βάσεις για να συζητηθεί 

με πιο ώριμους όρους το ζήτημα του υποκειμένου. Κινούμενος προς την κατεύθυνση αυτής της 

διερεύνησης, ο μαρξιστής Γκέοργκ Λούκατς θα αντιπαραθέσει την πραγμοποιημένη συνείδηση με 

την διαλεκτική – πρακτική συνείδηση του υποκειμένου. Αν η «πραγμοποιημένη» συνείδηση 

αντιλαμβάνεται το καπιταλιστικό παρόν ως ένα φυσικό και στατικό δεδομένο και εγκλωβίζεται στο 

αισθητηριακά συγκεκριμένο, η διαλεκτική – πρακτική συνείδηση αφορά ένα «ταξικό υποκείμενο της 

ιστορίας, ικανό να επιφέρει την κοινωνική αλλαγή με την θεωρητικά διαφωτισμένη πράξη του, 

ενοποιώντας έτσι την θεωρία με την πράξη, το είναι με το δέον».17 Η σύγκριση του υποκειμένου της 

κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας με το υποκείμενο των μελλοντικών και ύστερων σοσιαλιστικών 

κοινωνιών απασχόλησε φυσικά εν γένει την μαρξιστική σκέψη. Μέσα από την κυριαρχία της 

επαναλαμβανόμενης, μονότονης και καταναγκαστικής εργασίας στον κεφαλαιοκρατικό τρόπο 

παραγωγής το συλλογικό υποκείμενο της εργασίας συγκροτείται κυρίως ως τάξη «εν αυτή». 

Αντίθετα, το υποκείμενο της σοσιαλιστικής κοινωνίας μπορεί να παραχθεί και ως τάξη «δι' ευατήν» 

και άρα να αναγνωρίσει τις υλικές συνθηκές της ύπαρξής του.18 Οι συγκεκριμένες προβληματικές 

οφείλουν να θεματοποιηθούν στο παρόν ερευνητικό πόνημα που μελετά το υποκείμενο των ομάδων 

αυτοβοήθειας καθώς αναδεικνύουν ότι είναι ταξικής υφής η τοποθέτηση του υποκειμένου εντός 

οποιασδήποτε κοινότητας και ότι εντός της καπιταλιστικής κοινωνίας προϋποτίθεται και 

αναπαράγεται μία συγκεκριμένου τύπου σχέση συνείδησης και πράξης, υποκειμένου και 

αντικειμένου. 

Η πολιτισμική – ιστορική προσέγγιση είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες για 

μια μαρξιστική ανάγνωση του ζητήματος του υποκειμένου. Η προσέγγιση αυτή ξεκίνησε από το 

                                                   
17 Καβουλάκος Κώστας (2006), «Εισαγωγή του μεταφραστή: Η θεωρία της πραγμοποίησης και οι αντινομίες της αστικής 

σκέψης», στο: Γκέοργκ Λούκατς, Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του προλεταριάτου, μτφρ. Κώστας Καβουλάκος, 

Εκκρεμές, Αθήνα, σ. 9-62 (κυρίως σ. 53). 

18 Lutz John (2009), σ. 430 – 434. Πατέλης Δημήτρης (2018), «Η ιστορική σημασία της Οκτωβριανής επανάστασης και 

του πρώιμου σοσιαλισμού: Η επαναστατικοποίηση της θεωρίας ως όρος για τις επερχόμενες νικηφόρες επαναστάσεις. 

Δοκίμιο θεωρίας και μεθοδολογίας.», στο: Διεθνής Σχολή «Η Λογική της Ιστορίας», Ελληνικό Τμήμα, Η Οκτωβριανή 

επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός στη λογική της ιστορίας: Ζητήματα επαναστατικής θεωρίας, μεθοδολογίας και 

πρακτικής, πρόλογος Μανόλης Δαφέρμος κ.ά., Εκδόσεις ΚΨΜ, Αθήνα, σ. 113-180 (ιδιαίτερα σ. 168-169. Για μία συζήτηση 

των τύπων προσωπικότητας που κυριαρχούν ανάλογα με την ανάπτυξη του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας σύμφωνα 

με τον μαρξιστή Βίκτορα Βαζιούλιν βλ. Κούλος Δημήτρης (2018), «Η διαδικασία ανάπτυξης του κοινωνικού χαρακτήρα 

της παραγωγής και οι αντιφάσεις του πρώιμου σοσιαλισμού: Μία προσέγγιση υπό το πρίσμα της Λογικής της Ιστορίας», 

στο: Διεθνής Σχολή «Η Λογική της Ιστορίας», Ελληνικό Τμήμα, Η Οκτωβριανή επανάσταση και ο πρώιμος σοσιαλισμός 

στη λογική της ιστορίας: Ζητήματα επαναστατικής θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικής,  πρόλογος Μανόλης Δαφέρμος κ.ά, 

Εκδόσεις ΚΨΜ, Αθήνα, σ. 213-249 (ιδιαίτερα σ. 231 – 235). 
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όψιμο έργο του Λεβ Βυγκότσκυ ως μία απόπειρα επίλυσης των πιο σύνθετων κοινωνικών 

προβλημάτων και αναζήτησης προοπτικών για την ανθρωπότητα.19 Σύμφωνα με τον Fernando 

González Rey, οι εκπρόσωποι αυτής της προσέγγισης άσκησαν κριτική στις κυρίαρχες ψυχολογικές 

παραδόσεις και επιχείρησαν να μελετήσουν την υποκειμενικότητα όχι ως μία ενδο-ψυχική και 

εξατομικευμένη ουσία αλλά ως ένα θεωρητικό σύστημα που αναδεικνύει την πολιτισμική, ιστορική 

και κοινωνική τοποθέτηση της ανθρώπινης δραστηριότητας20. Οι προσπάθειες να αναδειχθεί ο 

πολιτισμικός χαρακτήρας των ανώτερων ψυχολογικών λειτουργιών και της ψυχικής ζωής ώθησαν 

στην χρήση εννοιών όπως το perezhivanie που περιγράφει την διαλεκτική (και όχι επιφανειακή – 

εξωτερική) σχέση ατομικού – κοινωνικού.21 Υπό το πρίσμα αυτής της διερεύνησης, η διάσωση της 

έννοιας της υποκειμενικότητας τόσο ως αναλυτικού εργαλείου όσο και ως θεματικής ενδιαφέροντος 

αποτελεί ένα καίριο πρόταγμα ιδίως σε μία εποχή που οι κοινωνικές επιστήμες απωθούν αυτό το 

ζήτημα και εστιάζουν σε άλλες έννοιες της αποδομιστικής φιλοσοφίας (αποδόμηση, Λόγοι κλπ.). 

 

 

1.3 O ελάχιστος εαυτός του Κρίστοφερ Λας 

 

 

 

Οι επιδράσεις της μαρξιστικής και της ψυχαναλυτικής παράδοσης στο έργο του Κρίστοφερ Λας έχουν 

καταγραφεί εκτενώς.22 Ωστόσο, η αποσπασματική προσπάθεια σύνδεσης ασύμβατων θέσεων των 

δυο αυτών παραδόσεων είναι μάλλον ένα προβληματικό σημείο του ενδιαφέροντος εγχειρήματος 

του Λας. Οι ιδέες του Λας είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την κατανόηση της εαυτότητας στους 

                                                   
19 Δαφέρμος Μανόλης (2005), “Ψυχολογία της δημιουργικότητας στην επιστήμη. Μελέτη περίπτωσης: Η διαμόρφωση 

της πολιτισμικής-ιστορικής θεωρίας του L. Vygotsky”, Ελεύθερνα, τ. 1 (Οκτώβριος), σ. 61-79 (κυρίως 66-68), 

http://www.ilhs.tuc.gr/gr/23%20CreativVygotsMDafFV.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 10/04/2019. 

20 González Rey  Fernando (2016a), “The topic of subjectivity in psychology: Contradictions, paths and new alternatives”, 

Journal for the Theory of Social Behavior, τ. 47, τχ. 4 (Ιούλιος), σ. 502-521 (κυρίως σ. 505-517), doi: 

https://doi.org/10.1111/jtsb.12144, Ημερ. Πρόσβ. 11/08/2019. Ο ίδιος ο Βυγκότσκυ προβληματοποιώντας τον 

κατακερματισμό της ψυχολογικής επιστήμης και την ύπαρξη δύο ψυχολογιών, μιας φυσικο-επιστημονικής και μιας 

ιδεαλιστικής, τόνιζε: «oι λύσεις φαίνεται πως είναι μία από τις δύο: είτε ο νους όπως δίνεται στην ενδοσκόπηση, οπότε πάμε 

με τον Husserl; ή πρέπει να διαχωρίσουμε το υποκείμενο από το αντικείμενο, οπότε τότε πάμε με τον Feurbach». Vygotsky 

Lev Semionovich (1997), «The historical meaning of the crisis of psychology», στο: Robert Rieber και Joffrey Wollock 

(επιμ.), The collected works of L. S. Vygotsky: Problems of the theory and history of psychology (Vol. 3), Plenum, Νέα 

Υόρκη, σ. 233-344 (κυρίως 324). 

21 González Rey Fernando (2016a),  σ. 509. González Rey Fernando (2016b), “Complementary reflections on 

perezhivanie”, Mind, Culture, and Activity, τ. 23, τχ. 4 (Ιούλιος), σ. 1-4. doi: 

https://dx.doi.org/10.1080/10749039.2016.1199702, Ημερ. Πρόσβ. 06/11/2019. Για μία ανάλυση μιας άλλης έννοιας, αυτής 

της δημιουργικότητας, ως κοινωνικο – ιστορικής διαδικασίας βλ. Δαφέρμος Μανόλης (2005). 

22 Barron Larry (2010), “The reproduction of culture and personality: Critique of Cristopher Lasch”, Sociological Spectrum, 

τ. 3, τχ. 3-4 (Ιούλιος), σ. 295-316, doi: https://doi.org/10.1080/02732173.1983.9981699, Ημερ. Πρόσβ. 02/12/2019. 

http://www.ilhs.tuc.gr/gr/23%20CreativVygotsMDafFV.pdf
https://doi.org/10.1111/jtsb.12144
https://dx.doi.org/10.1080/10749039.2016.1199702
https://doi.org/10.1080/02732173.1983.9981699
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καιρούς κυριαρχίας της θεραπευτικής κουλτούρας. Ο Λας στο έργο του Ο ελάχιστος εαυτός 

αναφέρεται σε έναν απόλυτα «συρρικνωμένο» εαυτό που οφείλει να είναι επικεντρωμένος στην 

ατομική ψυχική του επιβίωση και να αντιμετωπίζει εργαλειακά τόσο το ασταθές περιβάλλον του όσο 

και τους άλλους. Όντας εγκλωβισμένος στην εκπλήρωση παροντικών αναγκών και απομακρυσμένος 

από οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη προοπτική και συλλογική στράτευση έχει ως βασική μέριμνά του 

να διαχειριστεί, να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί στις ακραίες συνθήκες του στρατοπέδου 

συγκέντρωσης που πλέον ρουτινοποιούνται ως ένα μέρος της καθημερινής του ζωής. Ο Λας 

περιγράφει έναν απολύτως μιναμαλιστικό εαυτό που περιχαρακώνει αγωνιωδώς τα όριά του και 

περιστέλλεται σε έναν ελάχιστο πυρήνα24.23 Οι παρατηρήσεις αυτές του Λας γεννάνε μία σειρά 

ερωτημάτων για την παρούσα εργασία: 

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις το επικεντρωμένο στην εκπλήρωση των παροντικών αναγκών 

υποκείμενο της εξάρτησης αποτελεί τον ιδεατό τύπο του ελάχιστου εαυτού; 

Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μία συλλογικότητα μπορεί να αποτελέσει σημείο αντίστασης σε αυτή 

την επιβιωτική κουλτούρα που περιγράφει ο Λας και να μετασχηματίσει (ή αναπαραγάγει) αυτή την 

αίσθηση ενός ελάχιστου εαυτού; 

Οι Καψάλη και Μεντίνης χρησιμοποιούν την εννοιολογική κατασκευή του ελάχιστου εαυτού 

ως αναλυτικό εργαλείο για να κατανοήσουν αυτό που αποκαλούν «ψυχολογία των ΜΚΟποιημένων 

εργαζόμενων».24 Οι παρατηρήσεις τους έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αναδίπλωση του 

ελάχιστου εαυτού σε νεοφιλελεύθερους καιρούς (διάβαζε σε «καιρούς αναστάτωσης»):  

«Δεδομένης της ίδιας της φύσης της εργασίας μέσα στις οποίες πραγματοποιείται, οι ΜΚΟ αποτελούν 

έναν ιδιαίτερα εύφορο τόπο μέσα στον οποίο ο εύθραυστος ελάχιστος εαυτός εμφανίζεται σε μία από 

τις ακραίες εκδοχές του: άτολμος, υποτελής, αβέβαιος και πειθήνιος. Έχοντας να διαχειριστεί μία 

απαιτητική και ασταθή πραγματικότητα και τις συνέπειές της, ο ελάχιστος εαυτός μαθαίνει να 

μεταβολίζει τον θυμό σε συμμόρφωση και να συντονίζει την επιθυμία μ' αυτή την εργασίας...».25  

Η χρήση της εννοιολογικής κατασκευής του «ελάχιστου εαυτού» σε ζητήματα εργασίας που 

εκτεταμένα έχουν απασχολήσει την μαρξιστική παράδοση θέτουν νέες προοπτικές για την σχέση του 

Λας με τον μαρξισμό. Όπως δείχνουν οι συγγραφείς, οι μετασχηματισμοί της αγοράς εργασίας 

προϋποθέτουν και ταυτόχρονα διαμορφώνουν αυτόν τον ελάχιστο εαυτό. Συμπερασματικά, και όσο 

βέβαια έχουμε υπόψη ότι στο έργο του Λας παρατηρείται πολλές φορές η αναπαραγωγή της 

                                                   
23 Λας Κρίστοφερ (2006), Ο ελάχιστος εαυτός: Ψυχική επιβίωση σε καιρούς αναστάτωσης, μτφρ. Βασίλης Τομανάς, 

Νησίδες, Θεσσαλονίκη, σ. 11, 15, 63, 91, 118. 

24 Καψάλη Αφροδίτη και Μεντίνης Μιχάλης (2018), Ψυχολογίες συμμόρφωσης: Σημειώσεις πάνω στον ψυχοπολιτικό 

ελέγχο του μεταναστευτικού, Opposito, Αθήνα, σ. 25-30. 

25 Στο ίδιο, σ. 26. 
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ψυχολογιοποιήσης που ο ίδιος προσπαθεί να ανατρέψει, η σκέψη του Λας μπορεί να αποβεί 

ιδιαιτέρως χρήσιμη στα πλαίσια της παρούσας εμπειρικής έρευνας.26 

 

1.4 Η επιμέλεια του εαυτού στο φουκωικό έργο 

 

H έμφαση του Μισέλ Φουκώ σε ζητήματα που καταπιάνονται με την επιμέλεια του εαυτού έστρεψε 

το ενδιαφέρον πολλών στοχαστών – μεταξύ των οποίων και ο Κρίστοφερ Λας – στην πολιτισμική 

κριτική του ψυχολογιοποιημένου δυτικού υποκειμένου και των κυρίαρχων ψυχολογικών κατηγοριών. 

Γενικότερα, πολλοί επικριτές του φουκωικού έργου τονίζουν πως υπάρχει, ως προς το ζήτημα του 

υποκειμένου, μία ασυμβατότητα ανάμεσα στο πρώιμο και στο ύστερο έργο του Φουκώ. Αυτό 

σημαίνει ότι η αναζήτηση θεωρητικών αναφορών για την υποκειμενικότητα σε κείμενα αυτού του 

στοχαστή δεν θα ήταν μία νομιμοποιημένη κίνηση. Όντως, εάν η πρώιμη κριτική του Φουκώ στην 

υπερβατολογική υποκειμενικότητα κατανοηθεί ως απόρριψη οποιασδήποτε μορφής 

υποκειμενικότητας και άρα το «τέλος του ανθρώπου» ταυτιστεί με τον «θάνατο του υποκειμένου», 

αποκλείεται η δυνατότητα ενεργητικού αυτοπροσδιορισμού και αυτονομίας του υποκείμενου. Αυτές 

οι παραδοχές μοιάζουν να αντιφάσκουν θεμελιωδώς με το ύστερο έργο του Φουκώ για τις πρακτικές 

του εαυτού. Μπορούμε ωστόσο να ερμηνεύσουμε τις τρεις κατευθύνσεις του έργου του Φουκώ 

(αρχαιολογία της γνώσης, γενεαλογία της εξουσίας και διαδικασίες υποκειμενοποιήσης) ως ένα 

ενιαίο θεωρητικό σύστημα και εμπνευσμένοι-ες από το φουκωικό έργο να αναδείξουμε ότι η 

παραδοχή ότι οι μορφές υποκειμενικότητας συγκροτούνται εντός σχέσεων εξουσίας δεν αποκλείει 

την δυνατότητα αυτές να υπάρχουν και ως ενεργητικές εστίες αντίστασης και περιεσκεμμένων 

τεχνικών του εαυτού.27  

Υπό το πρίσμα αυτής της διερεύνησης, η σκέψη του Φουκώ μπορεί να είναι ιδιαίτερα γόνιμη 

τόσο για την ανάλυση του υποκειμένου της εξάρτησης και των ομάδων αυτοβοήθειας όσο και για τις 

διαδικασίες υποκειμενοποίησης που συντελούνται εντός του νεοφιλελεύθερου σύμπαντος. Αν στον 

πρώτο τόμο της ιστορίας της σεξουαλικότητας η ανάλυση επικεντρώνεται τόσο στους τέσσερις 

θεσμικούς φορείς που επιβάλλουν τον δια του Λόγου έλεγχο της σεξουαλικότητας όσο και στην 

υπέρογκη ανάπτυξη των εστιών του Λόγου για το σεξ στην νεωτερικότητα, στους υπόλοιπους τόμους 

η έμφαση στις τεχνολογίες του εαυτού γίνεται πιο εμφανής.28 Η Διαιτητική, Οικονομική και Ερωτική 

                                                   
26 Για μία αναλυτική κριτική του έργου του Λας βλ. De Vos Jan (2010), “Christopher Lasch's The culture of narcissism: The 

failure of a critique of psychological politics”, Theory & Psychology, τ. 20, τχ. 4 (Αύγουστος), σ. 528-548, doi: 

https://dx.doi.org/10.1177/0959354309351764, Ημερ. Πρόσβ. 11/11/2019. 

27 Τζανάκης Μανόλης (2008), Πέραν του ασύλου: Η κοινοτική ψυχιατρική και το ζήτημα του υποκειμένου, Κοινός Τόπος 

Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών & Επιστημών του Ανθρώπου, Θεσσαλονίκη σ. 52-60. 

28 Φουκώ   Μισέλ   (1978α),    Ιστορία    της    σεξουαλικότητας,    τ. 1:    Η    δίψα    της    γνώσης,    μτφρ.    Γκλόρυ Ροζάκη, 

https://dx.doi.org/10.1177/0959354309351764
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ως τρεις διαδεδομένες τεχνικές του εαυτού στην κλασσική εποχή αποτελούν παραδείγματα ανάλυσης 

των συνθηκών και των ηθικών αξιών κάτω από τις οποίες ωθούνται τα άτομα να κατανοήσουν τον 

εαυτό τους ως υποκείμενα της επιθυμίας, να μετατρέψουν ενεργητικά την σχέση με τον εαυτό τους 

και να υιοθετήσουν μία ολόκληρη «τέχνη του ζην».29 Με βάση αυτήν την προβληματική και όσον 

αφορά τις ομάδες αυτοβοήθειας, μπορούμε να θέσουμε τους εξής προβληματισμούς: 

Πόσο ευέλικτοι ή αυστηροί είναι οι κανόνες διαγωγής που καλούνται να υιοθετήσουν τα άτομα; 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας αισθητικής της ύπαρξης που προάγεται μέσα σε μία 

ομάδα αυτοβοήθειας; 

Ποια είναι η σχέση που αναπτύσσουν τα άτομα με αυτούς κανόνες και τι μορφές παίρνει η άγρυπνη 

ενασχόληση με τον εαυτό; 

Αναλυτική ισχύ για το παρόν ερευνητικό εγχείρημα έχει και η φουκωική περιγραφή του 

νεοφιλελεύθερου υποκειμένου στην Γέννηση της βιοπολιτικής. Οι ιδέες που καταθέτει ο Μισέλ 

Φουκώ σ' αυτό το κείμενο διάνοιξαν ένα ολόκληρο πεδίο προβληματισμών γύρω από αυτό το ζήτημα. 

Η νεοφιλελεύθερη μορφή υποκειμενικότητας αναγνωρίζεται σήμερα ως ένας ιδεατός τύπος του 

σχετίζεσθαι με τον εαυτό που καλεί τους ευέλικτους αφέντες των εαυτών τους σε μία αέναη «εργασία 

επι του εαυτού» και στην ενεργητική και εξατομικευμένη ανάληψη όλων των ρίσκων που 

εξωτερικεύουν σ' αυτόν η επιχειρηματική ηθική και η κρατική πολιτική.30 Στοχαστές που υιοθετούν 

κριτικά αυτή την φουκωική οπτική, όπως η Wendy Brown, τονίζουν ότι οι νεοφιλελεύθερες τεχνικές 

διακυβέρνησης παρεμβαίνουν τεχνητά και βίαια στην ψυχή και την σάρκα των υποκειμένων και 

επιβάλλουν το κάλεσμα για αδιάκοπη επένδυση στη μελλοντική αξία του εαυτού και για συνεχή 

υπέρβαση των ατομικών ικανοτήτων.31 Αν αυτές οι διαδικασίες υποκειμενοποίησης αποικιοποιούν 

όλες τις μορφές ζωής και διαχέονται εξίσου σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, τότε η διαδικασία της 

αποξένωσης δεν προκύπτει από την ταξική καταπίεση.32 Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πρίσμα 

                                                   
επιμ. και μτφρ. Γιάννης Κρητικός, Ράππας, Αθήνα. 

29 «Μ' αυτό εννοούμε έλλογες και θελημένες πρακτικές, που επιτρέπουν στον άνθρωπο όχι μόνο να ορίζει κανόνες 

διαγωγής, αλλά και να μεταμορφώνει τον εαυτό του, να τροποποιεί την ιδιαιτερότητά και να καθιστά την ζωή του έργο που 

είναι φορέας συγκεκριμένων αισθητικών αξιών και ανταποκρίνεται σε ορισμένα κριτήρια τρόπου ζωής.». Φουκώ Μισέλ 

(1978β), Ιστορία της σεξουαλικότητας, τ. 2: Η χρήση των απολαύσεων, μτφρ. Γιώργος Κωνσταντινίδης, επιμ. Άλκης Σταύρου, 

Ράππας, Αθήνα, σ. 19. 

30 Lazzarato Maurizio (2012), H κατασκευή του χρεωμένου ανθρώπου: Δοκίμιο για τη φιλελεύθερη κατάσταση, μτφρ. Γιώργος 

Καράμπελας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα, σ. 114-115. 

31 Brown, W. (2017), Η καταστροφή του δήμου: Η λαθραία επανάσταση του νεοφιλελευθερισμού, μτφρ Σώτη Τριανταφύλλου, 

Πατάκης, Αθήνα, σ. 46. 

32 Teo Thomas (2018), “Homo neoliberalus: From personality to forms of subjectivity”, Theory & Psychology, τ. 28, τχ. 5 

(Οκτώβριος), σ. 581-599 (ιδιαίτερα σ. 584-587), doi: https://dx.doi.org/10.1177/0959354318794899, Ημερ. Πρόσβ. 

11/07/2019. 

https://dx.doi.org/10.1177/0959354318794899
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ανάλυσης συγκρούεται με αυτό που αδρά περιγράψαμε προηγουμένως ως μαρξιστική σύλληψη της 

υποκειμενικότητας.  

Όπως και να έχει και δεδομένης της ιδεολογικής ηγεμονίας του φουκωισμού και του 

«φουκωικού οργασμού» των κοινωνικών επιστημών του ελλαδικού χώρου, η αναφορά στην σκέψη 

αυτού του στοχαστή γίνεται με κριτική διάθεση.33 Κανείς θα μπορούσε ακόμα να σταθεί και σε άλλες 

κριτικές του φουκωικού έργου όπως είναι η παραδοχή ότι στο έργο αυτό απουσιάζει η συλλογική 

διάσταση της πολιτικής και το υποκείμενο των επαναστάσεων και των κοινωνικών κινημάτων.34 

Αξιοποιώντας αυτούς τους προβληματισμούς, η συγκεκριμένη οπτική γωνία χρησιμοποιείται στο 

παρόν ερευνητικό πόνημα προκειμένου να τεθεί το εξής ερώτημα: πως το υποκείμενο της εξάρτησης 

και των ομάδων αυτοβοήθειας αναπαραγάγει ή αντιστέκεται στις διαδικασίες υποκειμενοποίησης 

που περιγράφει ο Φουκώ; 

 

 

1.5. Το υποκείμενο στην ύστερη νεωτερικότητα 

 

 

 

H σκέψη του Φούκω έδωσε μεγάλη ώθηση σε ερευνητές-τριες των δεκαετιών του '60 και του '70 που 

επιχείρησαν να περιγράψουν τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς της μετανεωτερικής ή υστερο- 

νεωτερικής περιόδου. Υπάρχουν πλέον διάσπαρτες μελέτες γύρω από αυτό το ζήτημα, καθώς πλήθος 

στοχαστών αποπειρώνται να περιγράψουν το υποκείμενο της νέας εποχής και να το αντιπαραθέσουν 

με αυτό της νεωτερικής περιόδου. Οι Beck και Beck-Gernsheim υποστηρίζουν πως στην δεύτερη 

νεωτερικότητα συντελείται μία αποσάθρωση των παραδοσιακών θεσμικών φορέων (έθνος, τάξη, 

οικογένεια, κράτος πρόνοιας, γειτονιά κλπ.) που παρείχαν σαφείς νοηματικούς προσανατολισμούς 

στην βιογραφία του υποκειμένου. Σε αντίθεση με τις μαρξιστικές αναλύσεις που εξετάσαμε 

παραπάνω, οι Beck και Beck-Gernsheim υποστηρίζουν ότι η διαδικασία της εξατομίκευσης πλήττει 

στον ίδιο βαθμό όλες τις κοινωνικές τάξεις και άρα τάσσονται υπέρ μιας πρόωρης κατάρρευσης ή 

τουλάχιστον ενός αναγκαίου επαναπροσδιορισμού της αντικειμενικής αναλυτικής κατηγορίας της 

τάξης. Αυτός ο σταδιακός μετασχηματισμός των κοινωνικών θεσμών ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα 

                                                   
33 Μάλλιαρης Νίκος (2019), «Έχει σχέση ο Φουκώ με την χειραφετητική πολιτική;», Εισήγηση στην συζήτηση «Ήταν ο 

Φουκώ απατεώνας;», 3ο  «Θερινό Βιβλιοστάσιο» της Σύμπραξης Εκδοτικών Εγχειρημάτων στον κήπο του Συλλόγου 

Ελλήνων Αρχαιολόγων (14/07/2019), https://protagma.files.wordpress.com/2019/07/cea6cebfcf 

85cebacf8ece92ceb9ceb2cebbceb9cebfcf83cf84ceaccf83ceb9cebf-cebccf80cebbcebfceb3ceba.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 

10/04/2019, σ. 1. 

34 Allen Amy (2011), “Foucault and the politics of our selves”, History of the Human Sciences, τ. 24, τχ. 4 (Οκτώβριος), 

σ. 43-59 (ιδιαίτερα σ. 52-53), doi: https://dx.doi.org/101177/0952695111411623, Ημερ. Πρόσβ. 11/11/2019. Brown 

Wendy (2017), σ. 128. 

https://protagma.files.wordpress.com/2019/07/cea6cebfcf85cebacf8ece92ceb9ceb2cebbceb9cebfcf83cf84ceaccf83ceb9cebf-cebccf80cebbcebfceb3ceba.pdf
https://protagma.files.wordpress.com/2019/07/cea6cebfcf85cebacf8ece92ceb9ceb2cebbceb9cebfcf83cf84ceaccf83ceb9cebf-cebccf80cebbcebfceb3ceba.pdf
https://dx.doi.org/101177/0952695111411623
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των ευρύτερων διαδικασιών εξατομίκευσης του κοινωνικού ιστού και σηματοδοτεί την μετατόπιση 

του κέντρου βάρους στο άτομο που καλείται πλέον ως ένα αυτόνομο κέντρο σκέψης και δράσης να 

ζήσει σε μία κατάσταση χαώδους και επισφαλούς ελευθερίας.35 Οι συγγραφείς, ωστόσο, 

επιχειρώντας να αναγνωρίσουν τον θετικό αντίκτυπο αυτών των δομικών μετασχηματισμών 

καταλήγουν, κατά την άποψη μου, να εξωραΐζουν την πραγματικότητα των κοινωνιών της 

εξατομίκευσης. 

Ο Zygmund Bauman έχει, επίσης, περιγράψει τόσο την έμφαση της μετανεωτερικότητας 

στην συγκρότηση βραχύβιων ταυτοτήτων όσο και τον εγκλωβισμό του υποκειμένου σε ένα αέναο 

παροντικό γίγνεσθαι ενός παιχνιδιού χωρίς κανόνες. Οι παρατηρήσεις αυτές του Bauman είναι 

σημαντικές όχι μόνο γιατί πλουτίζουν τον εννοιολογικό μας εξοπλισμό σε σχέση με την αύξηση των 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στους καιρούς της μετανεωτερικότητας, αλλά πολύ περισσότερο 

διότι εμπεριέχουν μία κριτική στην κοινοτιστική κοινωνιολογία που αφορά άμεσα το ζήτημα των 

ομάδων αυτοβοήθειας. Ο προβληματισμός του συγγραφέα αφορά τόσο τις συνδέσεις που υπάρχουν 

ανάμεσα στις έννοιες του έθνους και της κοινότητας όσο και τις δυνατότητες των τοπικών κοινοτήτων 

ως «μικρών αφηγήσεων» να αντιμετωπίσουν τα οικουμενικά προβλήματα της ανθρωπότητας.  

«Η ορθόδοξη συναίνεση της κοινωνιολογίας είναι ένοχη για το γεγονός ότι βοηθεί και υποκινεί τις 

συχνά αποκρουστικές πρακτικές του έθνους-κράτους. Θα περάσει πάντως κάποιος χρόνος ώσπου 

η νέα «κοινοτιστική» κοινωνιολογία που τώρα απολαμβάνει το μήνα του μέλιτος και συγχαίρει 

μωρολόγοντος τον εαυτό της, να κατηγορηθεί για συνενοχή στις δυσάρεστες επιπτώσεις των τωρινών 

συρμών συγκρότησης της ταυτότητας».36  

Οι ερμηνευτικές αναλύσεις αυτών των διανοητών που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 

εντάσσονται σε διάφορα ρεύματα αυτής της «μεταμοντέρνας» παράδοσης φαίνεται πως 

προϋποθέτουν και αναπαραγάγουν (χωρίς να υπερβαίνουν) τις αντιφάσεις που προκύπτουν από την 

μετάβαση από το φορντιστικό μοντέλο παραγωγής στις ευέλικτες μορφές σωσσώρευσης του 

κεφαλαίου.37 Η υπόθεση Sokal ανέδειξε ακόμη την επιφανειακότητα των μεταμοντέρνων κριτικών 

στις θετικές επιστήμες και τον προβληματισμό γύρω από το κατά πόσο αυτό το ρεύμα υπερασπίζεται 

τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.38 Παρά τις πλούσιες, γλαφυρές και παραστατικές  περιγραφές  

                                                   
35 Beck Ulrich και Beck-Gernsheim Elisabeth (2002), Individualization: Institutionalized individualism and its social and 

political consequences, Sage, Λονδίνο, σ. 202-212. 

36 Bauman Zygmound (2002), Η μετανεωτερικότητα και τα δεινά της, μτφρ Γιώργος – Ίκαρος Μπαμπασάκης, Ψυχογιός, 

Αθήνα, σ. 160. 

37 Hayter Donna και Hegarty Peter (2015), “A genealogy of postmodern subjects: Discourse analysis and late capitalism”, 

Theory & Psychology, τ. 25, τχ. 3 (Ιούνιος), σ. 369-387, doi: http://dx.doi.org/10.1177/0959354314553966, Ημερ. Πρόσβ. 

19/07/2019. 

38 Hodge Bob (1999), “The Sokal 'Hoax': Some implications for science and postmodernism”, Continumm: Journal of 

Media & Cultural Studies, τ. 13, τχ. 2 (Μάιος), σ. 255-269 (ιδιαίτερα σ.255-258), doi: 

http://dx.doi.org/10.1177/0959354314553966
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αυτής  της  παράδοσης  για την  υποκειμενικότητα  της  νέας  εποχής, το θεωρητικό αυτό υπόδειγμα 

φαίνεται πως σχετίζεται με αντιφατικές πολιτικές θέσεις, ενώ παράλληλα τείνει να αναλύει 

διαδικασίες που βρίσκονται στην επιφάνεια της κοινωνικής ζωής. 

  

                                                   
http://dx.doi.org/10.1080/10304319909365797, Ημερ. Πρόσβ. 28/02/2019. 
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       2. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ  

        

       2.1 Ιστορικότητα και ομάδες αυτοβοήθειας 

 

 

Η αρχική άρνηση της ακαδημαϊκής κοινότητας να μελετήσει ουσιαστικά το φαινόμενο των ομάδων 

αυτοβοήθειας συνοδεύτηκε από μια ενθουσιώδη και εκτεταμένη θεωρητική και εμπειρική καταγραφή 

τους μετά την δεκαετία του 1970. Ήταν εκείνη η περίοδος που η ίδρυση όλο και περισσότερων 

ομάδων αυτοβοήθειας συντελούνταν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Θα μπορούσαμε τότε να εντοπίσουμε 

στις Η.Π.Α. από ομάδες αυτοβοήθειας για γονείς ταλαντούχων παιδιών μέχρι και ομάδες 

αυτοβοήθειας για τους βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ. Αν υιοθετήσουμε τον ορισμό που 

προτείνει ο Katz, οι ομάδες αυτοβοήθειας διαχωρίζονται από συλλογικότητες που έχουν 

φιλανθρωπικό ή κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Αντίθετα, αφορούν πολύ περισσότερο κοινότητες 

ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μια κοινή πρόκληση. Χαρακτηρίζονται συνήθως και από ένα 

συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο που εμπεριέχει αξίες όπως η εναντίωση στην 

γραφειοκρατικοποίηση τους και η ενθάρρυνση της ενεργητικής προσωπικής συμμετοχής.39 

Γενικότερα, πολλές κοινωνικές πρακτικές της αρχαιότητας, όπως ο συλλογικός σαμανισμός, 

παραπέμπουν σε αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως «ομάδες αυτοβοήθειας», αλλά το αρχιμήδειο 

σημείο της σύγχρονης χρήσης της έννοιας είναι ο Ιούνιος του 1935, δηλαδή η εποχή της ίδρυσης των 

Ανώνυμων Αλκοολικών (ΑΑ). 

Ωστόσο, πολλές πρωτοβουλίες και συλλογικότητες προετοίμασαν το έδαφος για την ίδρυση 

των ΑΑ. Στην ιστορική περιοδολόγηση του φαινομένου που επιχειρεί ο Oka για την περίπτωση της 

Ιαπωνίας, αναφέρεται σε οργανώσεις αλληλοβοήθειας τυφλών ατόμων που αναπτύχθηκαν ήδη από 

τον 13ο αιώνα.40 Σε ιθαγενείς φυλές της Αμερικής σχηματίζονταν ήδη από το 1800 κύκλοι 

αλληλοβοήθειας υπό την καθοδήγηση ενός μεσσιανικού ηγέτη (Handsome Lake, Lalawethika κ.ά.) 

που είχε εμπειρίες κραιπάλης και έκστασης. Αυτοί οι κύκλοι επικεντρώνονταν στην απόρριψη του 

αλκοόλ από την ζωή των ιθαγενών και σε κάποιες περιπτώσεις οι ιθαγενείς περιέγραφαν το αλκοόλ 

ως «δηλητήριο του Λευκού Άνδρα».41 Ένα ακόμα ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι φιλικές κοινότητες 

                                                   
39 Katz Alfred H. (1981), “Self-help and mutual aid: An emerging social movement?”, Annual Review of Sociology, τ. 7 

(Αύγουστος), σ. 129-155, doi: https://dx.doi.org/10.1146/annurev.so.07.080181.001021, Hμερ. Πρόσβ. 06/04/2019. 

40 Oka Tomofumi (2013), “Self-help groups in Japan: Historical development and current issues”, International Journal of 

Self-Help & Self Care, τ. 7, τχ. 2 (Ιανουάριος), σ. 217-232 (κυρίως σ. 219), doi: https://doi.org/10.2190/SH.7.2.g, Ημερ. 

Πρόσβ. 06/04/2019. 

41 White William L. (2000a), “The history of recovered people as wounded healers: I. From native America to the rise of 

the modern alcoholism movement”, Alcoholism Treatment Quarterly, τ. 18, τχ. 1 (Σεπτέμβριος), σ. 1-23 (κυρίως σ. 4), doi: 

https://doi.org/10.1300/J020v18n01_01, Ημερ. Πρόσβ. 08/07/2019. 

https://dx.doi.org/10.1146/annurev.so.07.080181.001021
https://doi.org/10.2190/SH.7.2.g
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(Friendly Societies) που ιδρύθηκαν πριν το 1800, αναπτύχθηκαν περισσότερο σε ευρωπαϊκές χώρες 

και είχαν ως στόχο να παράγουν μία υποκουλτούρα αλληλεγγύης και οικονομικής αλληλοβοήθειας 

μεταξύ των εργατών. Παράλληλα, στην Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναπτύχθηκαν σχετικές 

πρωτοβουλίες όπως κοινότητες που ίδρυσε ο μεταναστευτικός πληθυσμός, τα συνδικάτα, οι 

οργανώσεις των γαλατοπαραγωγών που υπήρχαν εκεί ήδη πριν το 1800 και η οργάνωση «Ιππότες 

της Εργασίας» που ιδρύθηκε το 1869.42 Ωστόσο, δεδομένου ότι η ευρεία και μαζική δημιουργία 

ομάδων αυτοβοήθειας συντελείται τουλάχιστον μετά την απαρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης, 

στην συνέχεια το κείμενο εστιάζεται κυρίως σε συλλογικά μορφώματα της αμερικανικής ιστορίας 

που προηγήθηκαν της ίδρυσης των ΑΑ. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το κίνημα της εγκράτειας (temperance movement) που στην 

διάρκεια του 18ου αιώνα στις Η.Π.Α. αφύπνισε την κοινωνική συνείδηση γύρω από την κατανάλωση 

του αλκοόλ. Οι Nathan, Conrad και Skinstad προτείνουν πως εμφανίστηκαν χρονολογικά τρία κύματα 

εγκράτειας: το πρώτο (1784-1861), το δεύτερο (1872-1893) και το τρίτο (1893-1933).43 Σε όλες αυτές 

τις φάσεις φαίνεται πως υπήρξαν μάλιστα και πολλά σημεία συγκλίσης αυτής της πρωτοβουλίας με 

το γυναικείο κίνημα που απαιτούσε την εξάλειψη της βίας από μεθυσμένους συζύγους.44 Γενικότερα, 

η ανάπτυξη του κινήματος στις Η.Π.Α. ήταν εντυπωσιακή. To 1821 ιδρύθηκε η Αμερικανική 

Εταιρεία Εγκράτειας (American Temperance Society) και το 1834 τουλάχιστον 5.000 κοινότητες 

εντασσόταν σ' αυτό το κίνημα.45 Βασική επιδίωξη του κινήματος σε όλες τις χώρες ήταν τόσο η 

κυριαρχία της εγκράτειας ως ένα κανονιστικό ηθικό πρότυπο όσο και η μαζική αποδοχή της πλήρους 

αποχής από το αλκοόλ. Στην πραγματικότητα όμως στο κίνημα της εγκράτειας επικράτησαν 

τουλάχιστον δύο τάσεις. Η μία υποστήριζε πως είναι μάταια οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης 

και λύτρωσης ενός αλκοολικού. Αυτό σήμαινε ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί όχι στους υπάρχοντες 

αλκοολικούς, αλλά στους νέους και στις νέες. Ως βασικός στόχος λοιπόν τέθηκε η αποτροπή των 

νέων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με την ρητορική της δεύτερης τάσης, η προσωπική 

αλλαγή του αλκοολικού είναι εφικτή και μάλιστα ένας πρώην αλκοολικός μπορεί να λειτουργήσει ως 

πρότυπο για άλλα άτομα.46 

                                                   
42 Katz Alfred H. και Bender Eugene I. (1976), “Self-help groups in western society: History and prospects”, The Journal 

of Applied Bevavioral Science, τ. 12, τχ. 3 (Ιούλιος), σ. 265-282 (κυρίως σ. 268-277), doi: 

https://doi.org/10.1177/002188637601200302, Ημερ. Πρόσβ. 09/09/2019. 

43 Nathan Peter E., Conrad Mandy και Skinstad Anne Helene (2015), σ. 33. 

44 Στο ίδιο, σ. 33. 

45 Maxwell Milton (1950), “The washingtonian movement”, Quarterly Journal of Studies on Alcohol, τ. 11 (Σεπτέβριος), 

σ. 410-452 (κυρίως σ. 411), https://pdfs.semanticscholar.org/d5f3/043f07c94c1bc34eb4f2cf6d8aee2c8f9aac.pdf, Ημερ. 

Πρόσβ. 21/10/2019. 

46 White William L. (2000a), σ. 6. 

https://doi.org/10.1177/002188637601200302
https://pdfs.semanticscholar.org/d5f3/043f07c94c1bc34eb4f2cf6d8aee2c8f9aac.pdf


26 
 

Οι Washingtonians που ιδρύθηκαν στις 2 Απριλίου 1840 και διαλύθηκαν λίγα χρόνια μετά 

αποτέλεσαν τμήμα αυτού του ευρύτερου κινήματος. Μία από τις αρχές τους ήταν η δημόσια 

υπογραφή της δέσμευσης του μέλους για αποχή από το αλκοόλ. Οι Washingtonians ήταν η πρώτη 

συλλογικότητα πριν τους ΑΑ που είχε τόσο μαζική επιτυχία, ενώ πολλές από τις πρακτικές τους 

(εβδομαδιαίες συναντήσεις μοιράσματος εμπειριών που σχετίζονται με το αλκοόλ, καθοδήγηση ενός 

νέου μέλους από ένα άλλο κ.ά.) είναι παρόμοιες με αυτές των ΑΑ.47 Παράλληλα, διαμορφώθηκαν 

στις Η.Π.Α. και άλλα παρόμοια συλλογικά εγχειρήματα (οι Γιοί της Εγκράτειας (Sons of 

Temperance), η Τάξη των Καλών Σαμαρειτών (Order of Good Samaritans), το κίνημα Emmanuel 

(Emmanuel Movement) κ.ά.) μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν οι αποκαλούμενες κοινότητες 

μετριοπάθειας (moderation societies). Αυτές οι κοινότητες ήταν κατά της πλήρους αποχής από το 

αλκοόλ και υποστήριζαν ότι η μέτρια κατανάλωση είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτύχει ένας 

πρώην αλκοολικός θέτοντας όρια στον εαυτό του (π.χ. κατανάλωση συγκεκριμένων ποτών σε 

συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, τήρηση πλήρους αποχής ανά περιόδους κ.ά.).48 Η ρητορική των 

κοινοτήτων μετριοπάθειας επηρέασε καταλυτικά τόσο την επιστημονική συζήτηση όσο και την 

δημόσια διαμάχη. Ήταν στην πραγματικότητα εκείνες που έθεσαν το ερώτημα του εάν οι μελλοντικές 

κοινότητες θα έπρεπε να ορίσουν την πλήρη αποχή ή την μέτρια χρήση ως αυτοσκοπό τους. 

Συμπερασματικά, από την σύντομη αυτή ιστορική ανασκόπηση προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι 

περισσότερες από τις συλλογικότητες που διαμορφώθηκαν πριν τους ΑΑ για διάφορους λόγους (η 

φθορά τους από την συμμετοχή τους στις δημόσιες διαμάχες, η υποτροπή των ηγετών τους, ο 

ελιτίστικος χαρακτήρας τους, ο περιορισμός των δράσεων τους σε τοπικά πλαίσια κ.ά.) είχαν πολύ 

σύντομη διάρκεια σε σχέση τουλάχιστον με την εντυπωσιακή μακροημέρευση των ΑΑ. 

 

 

 

2.2 Το υπόδειγμα των Ανώνυμων Αλκοολικών 

 

 

Η πρώτη ομάδα αυτοβοήθειας των ΑΑ ιδρύθηκε από τον Bill Wilson και τον Bob Smith το 1935 στις 

ΗΠΑ. Το 1955 λειτουργούσαν 6.000 ομάδες ΑΑ, το 1976 28.000 ομάδες και στις αρχές του 21ου 

αιώνα υπήρχαν τουλάχιστον 2.000.000 εγγεγραμμένα μέλη σε διάφορες περιοχές του κόσμου.49 Είναι 

                                                   

47 White William L. (2001), “Pre-A.A. alcoholic mutual aid societies”, Alcoholism Treatment Quarterly, τ. 19, τχ. 2 

(Ιούνιος), σ. 1-21 (κυρίως σ. 4), doi: https://doi.org/10.1300/J020v19n02_01, Ημερ. Πρόσβ. 17/09/2019. Ωστόσο, παρά 

τις εμφανείς αυτές ομοιότητες μεταξύ των δύο κοινοτήτων, είναι σημαντικό να τονιστεί πως οι σύγχρονες ιστορικές 

καταγραφές τείνουν να δείξουν πως ο Bill Wilson τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 1945 δεν είχε επίγνωση για την 

ύπαρξη των Washingtonians. Βλ. Στο ίδιο, σ. 15. 

48 Στο ίδιο, σ. 11. 

49Alcoholics Anonymous (2001), Alcoholics Anonymous, A.A. World Services, Νέα Υόρκη, 

http://www.portlandeyeopener.com/AA-BigBook-4th-Edition.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 25/05/2019, σ. 11. 

https://doi.org/10.1300/J020v19n02_01
http://www.portlandeyeopener.com/AA-BigBook-4th-Edition.pdf
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αξιοσημείωτο επίσης πως το υπόδειγμα των ΑΑ μιμήθηκαν πολλές άλλες ομάδες αυτοβοήθειας όπως 

οι Alcoholics Victorious, οι Women for Sobriety, οι Narcotics Anonymous, οι Cocaine Anonymous 

κ.ά. Γενικότερα, οι τακτικές συγκεντρώσεις των ΑΑ βασίζονταν στην αμφισβήτηση της φιγούρας του 

ειδικού της επίσημης ψυχιατρικής και στην αντιμετώπιση του φαινομένου του αλκοολισμού εντός 

της κοινοτικής ζωής. Όπως σημειώνεται και στο Μεγάλο Βιβλίο: «ένας αλκοολικός μπορεί να 

επηρεάσει έναν άλλο [αλκοολικό] με τρόπους που ένας μη αλκοολικός δεν θα μπορούσε».50 Στον 

απόηχο της Μεγάλης Κατάθλιψης και της ιστορικής ήττας του κινήματος της ποτοαπαγόρευσης οι 

ΑΑ επέλεξαν – και επικρίθηκαν γι' αυτό - να μην εμπλακούν στις δημόσιες και πολιτικές διαμάχες 

για το αλκοόλ. 

Οι περισσότερες μελέτες για τους ΑΑ καταπιάνονται με τις θεματικές της πνευματικότητας, 

του φύλου, της ταυτότητας και των αφηγήσεων. Ως προς το ζήτημα της πνευματικότητας, είναι 

σημαντικό να τονιστεί πως στο πλαίσιο των Δώδεκα Βημάτων ως βασικό πρόβλημα στην ζωή του 

αλκοολικού αναγνωρίζεται η πεποίθηση του πως έχει θεϊκές δυνάμεις. Αρχη της μετάβασης σε ένα 

νηφάλιο τρόπο ζωής είναι η αναγνώριση της προσωπικής ευαλωτότητας απέναντι στην ουσία (not- 

god) και η παράδοση σε μία Ανώτερη Δύναμη (Higher Power).51 Η έννοια της Ανώτερης Δύναμης 

παρέπεμπε αρχικά σε μία πραγματιστική σύλληψη του χριστιανικού θεού. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στις επιρροές που άσκησε στους ΑΑ η χριστιανική ομάδα της Οξφόρδης και η φιλοσοφική 

προσέγγιση του William James.52 Μετέπειτα ωστόσο η χρήση της έννοιας αυτής στους κύκλους των 

ΑΑ διευρύνθηκε. Ενδεικτικό είναι ότι στην ποιοτική έρευνα της Kime αναφέρονται από τους/τις 

συμμετέχοντες-ουσες ως Ανώτερες Δυνάμεις η επιστήμη και ο ωκεανός.53 Αν λοιπόν, από την μία, οι 

ΑΑ ανέδειξαν το ζήτημα της πνευματικότητας και υποχρέωσαν την ακαδημαϊκή κοινότητα να 

μελετήσει την σχέση πνευματικότητας και ψυχικής υγείας, από την άλλη, οι ισχυρές πνευματικές (και 

θρησκευτικές) βάσεις αυτού του μοντέλου απέτρεψαν πολλά άτομα από το να συμμετάσχουν σε αυτές 

τις ομάδες. Η αξιωματική θέση ότι η μετάβαση στην νηφαλιότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα 

από μία πνευματική εμπειρία ή ένα πνευματικό ξύπνημα (spiritual awakening) αμφισβητήθηκε έκτοτε 

συστηματικά. 

Η δημοσίευση του ντοκιμαντέρ The 13th Step το 2016 από την σκηνοθέτιδα και πρώην μέλος 

των ΑΑ Monica Richardson επεσήμανε τόσο την σημασία της χρήσης του φύλου ως αναλυτικής 

                                                   
50 Στο ίδιο, σ. 6. 

51 Kurtz Ernest (1982), “Why A.A. works: The intellectual significance of Alcoholics Anonymous”, Journal of Studies on 

Alcohol, τ. 43, τχ. 1 (Ιανουάριος), σ. 38-80 (ιδιαίτερα σ. 43), http://www.williamwhitepapers.com

/pr/1982%20Why%20AA%20Works%20Intellectual%20Significance%20of%20AA.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 25/02/2019. 

52 Στο ίδιο, σ. 41. 

53 Kime Katharine Givens (2018), “Interpretive phenomenological analysis on the spiritual characteristics of recovery 

experiences in the context of the brain disease model of addiction”, Pastoral Psychology, τ. 67 (Μάιος), σ. 357-372 (κυρίως 

σ. 362-363), doi: https://doi.org/10.1007/s11089-018-0816-2, Ημερ. Πρόσβ. 20/08/2019. 

http://www.williamwhitepapers.com/pr/1982%20Why%20AA%20Works%20Intellectual%20Significance%20of%20AA.pdf
http://www.williamwhitepapers.com/pr/1982%20Why%20AA%20Works%20Intellectual%20Significance%20of%20AA.pdf
https://doi.org/10.1007/s11089-018-0816-2
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κατηγορίας όσο και την σεξουαλική εκμετάλλευση που έχουν βιώσει οι γυναίκες εντός των κύκλων 

των ΑΑ. Επιπρόσθετα, στην ποιοτική έρευνα της Matsuzaka, πολλά ΛΟΑΤΚΙ και τρανς άτομα 

αναφέρουν αισθήματα δυσφορίας εντός του ετεροκανονικού χώρου των ΑΑ. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στην έμφυλη γλώσσα των εγχειριδίων των ΑΑ. Τονίζουν όμως πως η νηφαλιότητα και η ψυχική 

ηρεμία που απέκτησαν μέσα από την συντροφιά των ΑΑ τους βοήθησε να διαπραγματευτούν την 

ταυτότητα φύλου τους. Η συμμετοχή τους ακόμα σε ομάδες ΑΑ μόνο για ΛΟΑΤΚΙ και τρανς άτομα 

ενίσχυσε το κοινωνικό τους κεφάλαιο.54 Η Waters καταλήγει σε παρόμοια συμπεράσματα και 

αναφέρει πως οι ΑΑ ως μία κοινότητα κατανόησης, ασφάλειας και αποδοχής επιτρέπει στα άτομα να 

λεκτικοποιήσουν και να αναγνωρίσουν απωθημένες και καταπιεσμένες πλευρές της προσωπικότητάς 

τους και άρα να διαπραγματευτούν την ταυτότητα φύλου τους.55 Όπως έχει ήδη εν μέρει πράξει, η 

κοινότητα των ΑΑ οφείλει να αφουγκραστεί αυτούς τους προβληματισμούς και να διευρύνει τις 

αναφορές της και σε άλλα υποκείμενα, πέρα από αυτό του λευκού άνδρα της μεσαίας τάξης. 

Ο μετασχηματισμός της ταυτότητας και εν γένει του υποκειμένου και η παραγωγή ενός νέου 

λεξιλογίου θέασης του παρελθόντος και του μέλλοντος αναγνωρίζεται ως μία αναγκαία συνθήκη στο 

πλαίσιο των ΑΑ. Η ανάγκη παρέμβασης στην πυρήνα του εαυτού μέσω μιας «ηθικής ψυχολογίας» 

αναγνωρίζεται ως επιτακτική από τους ΑΑ.56 Υπό το πρίσμα αυτής της διερεύνησης, οι Costa και 

Danziato μελετώντας κείμενα των ΑΑ και χρησιμοποιώντας την φουκωική έννοια της 

«βιοπολιτικής» καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι ΑΑ αναλαμβάνουν να θεραπεύσουν τις αποτυχίες 

επένδυσης ενός επιχειρηματικού υποκειμένου «αδειάζοντας» και ακυρώνοντας πλήρως το 

περιεχόμενο του εαυτού. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η μετατροπή του ατόμου από 

εγωκεντρικό σε ανώνυμο ον.57 Η παραγωγή αυτού του εξατομικευμένου εαυτού στην οποία 

αναφέρονται εμμέσως οι Costa και Danziato δείχνει πως οι έννοιες της κοινότητας και του 

ατομικισμού δεν είναι απαραίτητα αντιθετικές ή ασύμβατες. Ο Thatcher έχει αναδείξει με αναλυτικό 

βάθος αυτή την αντιφατική σχέση στο πλαίσιο των ΑΑ. Ο ερευνητής επισημαίνει ότι όντως η 

συμμετοχή στην κοινότητα των ΑΑ απομακρύνει τα άτομα από τα αισθήματα της εξατομίκευσης και 

της αποξένωσης ωθώντας τα στην διάπλαση αυθεντικών και αλληλέγγυων σχέσεων με τον Άλλον. 

Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, η ζωή στην κοινότητα μεταφράζεται με όρους προσωπικής ωφέλειας 

                                                   
54 Matsuzaka Sara (2017), “Alcoholics anonymous is a fellowship of people: A qualitative study”, Alcoholism Treatment 

Quarterly, τ. 36, τχ. 2 (Ιανουάριος), σ. 152-178 (ιδιαίτερα σ. 162, 167, 169), doi: 

https://doi.org/10.1080/07347324.2017.1420435, Ημερ. Πρόσβ. 05/09/2019. 

55 Waters Sonia (2015), “Identity in the empathic community: Alcoholics anonymous as a model community for storytelling 

and change”, Pastoral Psychology, τ. 64, τχ. 5 (Οκτώβριος), σ. 769-782 (κυρίως σ. 776), doi: 

https://doi.org/10.1007/s11089-015-0649-1, Ημερ. Πρόσβ. 11/05/2019. 

56 Alcoholics Anonymous (2001), σ. 16. 

57 Costa Raul Max Lucas και Danziato Leonardo (2018), “A invenção dos Alcoólicos Anônimos: Alcoolismo e 

subjetivação”, Arquiovos Brasileiros de Psicologia, τ. 70, τχ. 3 (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος), σ. 21-34 (κυρίως σ. 32). 
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και ατομικής ανταμοιβής (π.χ. μέσα από την αύξηση της ατομικής φήμης των μελών).58 Οι 

παρατηρήσεις του Thatcher μας προειδοποιούν για τον ορατό κίνδυνο η ηγεμονία του ατομικισμού 

και της θεραπευτικής γλώσσας να εκτοπίσουν τα αισθήματα συντροφικότητας εντός των ΑΑ. Τα 

μελλοντικά ερευνητικά εγχειρήματα που καταπιάνονται με παρόμοιες θεματικές οφείλουν να λάβουν 

υπόψη τους αυτόν τον αντιφατικό χαρακτήρα του ανθρωπολογικού τύπου που προτάσσεται στα 

πλαίσια κάθε κοινότητας. 

Η ισχυρή πρόσδεση των ΑΑ στο επιστημονικό παράδειγμα που κατανοούσε την εξάρτηση 

από το αλκοόλ ως υποτροπιάζουσα νόσο και άρα περισσότερο ως ένα αμιγώς ιατρικό και 

εξατομικευμένο φαινόμενο αποτέλεσε ακόμα ένα αμφιλεγόμενο σημείο αυτής της προσέγγισης.59 

Στον ελλαδικό χώρο, τα μέλη των ΑΑ χρησιμοποιούν αρκετά αυτή την νοσολογική αντίληψη της 

εξάρτησης, μία τάση που ίσως υπονομεύσει τα πνευματικά θεμέλια του προγράμματος.60 Ωστόσο, η 

ιστορική έρευνα του Ernest Kurtz έχει αμφισβητήσει τις διαδεδομένες ιδέες γύρω από την σχέση των 

ΑΑ με το υπόδειγμα της νόσου (disease). Ο συγγραφέας τονίζει ότι εντός της κοινότητας δεν 

αναπτύχθηκε ιδιαίτερο θεωρητικό ενδιαφέρον για τον ορισμό της φύσης του αλκοολισμού και ότι σε 

πολλά από τα βασικά εγχειρίδια δεν αναφέρονται ποτέ λέξεις όπως νόσος (disease), αρρώστια 

(illness) ή άρρωστος (sick). Στις περισσότερος περιπτώσεις όπου αναφέρεται η λέξη νόσος (disease) 

αυτή διαφέρει από την ιατρική χρήση της και παραπέμπει σε μία τριμερής έννοια που αφορά τo 

σωματικό, το ψυχικό και πνευματικό επίπεδο.61 

Η τάση επαγγελματοποίησης των μελών τους είναι ίσως η πιο σημαντική πρόκληση που 

έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές οι ομάδες σήμερα. Το κίνημα της λαϊκής θεραπείας και των 

παραεπαγγελματιών προώθησε στα μέσα του 20ου αιώνα την θέση ότι οι πρώην εξαρτημένες-οι πρέπει 

να αποτελέσουν ουσιώδες μέρος μιας θεραπευτικής πρότασης. Ωστόσο, μόνο μετά το 1965 άρχισαν 

αυτές-οί να έχουν μαζικά επαγγελματικές θέσεις σε ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτικά κέντρα και να 

λαμβάνουν επίσημη εκπαίδευση για την εξάρτηση.62 Οι Zafiridis και Lainas εύστοχα επισημαίνουν 

                                                   
58 Thatcher Matthew S. (2006), “Bakhtin applied: Employing dialogism to analyze the interplay of the ideologies of 

individualism and community within the discourse of alcoholics anonymous”, Journal of Applied Communication 

Research, τ. 34, τχ. 4 (Φεβρουάριος), σ. 349-367 (ιδιαίτερα σ. 361-364), doi: http://doi.org/10.1080/00909880600908617, 

Ημερ. Πρόσβ. 20/07/2019. 

59 Suissa Amnon J. (2003), “Alcoholism as a disease in North America: A critical social analysis”, Journal of Addictions 

Nursing, τ. 14, τχ. 4 (Ιανουάριος), σ. 201-208 (ιδιαίτερα σ. 204-206), doi: http://dx.doi.org/10.1080/jan.14.4.201.208, Ημερ. 

Πρόσβ. 25/08/2019. 

60 Zafiridis Phoebus και Lainas Sotiris (2012), “Alcoholics and narcotics anonymous: A radical movement under threat”, 

Addiction Research and Theory, τ. 20, τχ. 2 (Ιούνιος), σ. 93-104 (ιδιαίτερα σ. 95), doi: 

http://doi.org/10.3109/16066359.2011.588353, Ημερ. Πρόσβ. 21/06/2019. 

61 Kurtz Ernest (2002), “Alcoholics anonymous and the disease concept of alcoholics”, Alcoholism Treatement Quarterly, 

τ. 20, τχ. 3-4 (Οκτώβριος), σ. 5-39 (ιδιαίτερα σ. 12), doi: http://doi.org/10.1300/J020v20n03_02, Ημερ. Πρόσβ. 20/07/2019. 

62 White William L. (2000b), “The history of recovered people as wounded healers: II. The era of professionalization and 

http://doi.org/10.1080/00909880600908617
http://doi.org/10.1080/00909880600908617
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ότι λανθάνει σ' αυτή την κυρίαρχη τάση ο κίνδυνος για διείσδυση μελών σ' αυτές τις ομάδες 

αυτοβοήθειας που θα αποσκοπούν αποκλειστικά στην συλλογή ενός μελλοντικού πελατολογίου. 

Αυτό θα οδηγήσει πιθανότητα στην τεχνικοποίηση και εργαλειοποίηση της διαδικασίας των Δώδεκα 

Βημάτων και στην αποσπασματική μεταφορά του μοντέλου των ΑΑ στο πλαίσιο των ιδιωτικών 

θεραπευτικών κέντρων.63 Αποτελεί ένα ιστορικά ανοιχτό διακύβευμα το αν οι ομάδες αυτοβοήθειας 

θα καταφέρουν να αντισταθούν στην διείσδυση αυτών των αγοραίων λογικών του κέρδους ή αν θα 

συνεχίσουν να αποτελούν μία από τις τελευταίες κοινωνικές νησίδες σφυρηλάτησης σχέσεων 

αλληλεγγύης. 

 

 

 

      2.3 Η εξέλιξη των θεραπευτικών κοινοτήτων 

 

 

H ίδρυση της θεραπευτικής κοινότητας του Synanon στην Καλιφόρνια το 1958 από τον Charles 

Dederich, πρώην μέλος των ΑΑ, μετέβαλλε άρδην τους όρους της σύγχρονης συζήτησης για την 

θεραπεία της εξάρτησης. Ως ιεραρχημένη θεραπευτική κοινότητα πρώτης γενιάς το Synanon 

αποτέλεσε μία κοινοβιακού τύπου δομή που δημιουργήθηκε κυρίως από πρώην χρήστες ουσιών και 

στην οποία δεν υπήρχε το πρόταγμα «επανένταξης» του χρήστη στην κοινωνία. Εφόσον, οι αξιακοί 

κώδικες και το οικονομικό σύστημα της αμερικανικής κοινωνίας στρέβλωνε και καταπίεζε τις 

αυθεντικές ανθρώπινες ανάγκες, η ουσιαστική προσωπική ανάπτυξη του χρήστη θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μόνο σε ένα πλαίσιο που προάγει ριζοσπαστικά διαφορετικές αξίες.64 Στο Synanon, η 

κάθετη ιεραρχία στις σχέσεις των πρώην χρηστών που κατείχαν διοικητικές θέσεις με τους 

νεοεισερχόμενους χρήστες θεωρήθηκε ως μία απόλυτα θεραπευτική επιλογή. Εισήχθησαν ακόμη 

πολλές νέες δραστηριότητες όπως οι αντιπαραθετικές ομάδες, κατά τις οποίες κάθε μέλος στα 

πλαίσια μιας «σκληρής αγάπης» όφειλε να επιτεθεί σε κάποιο άλλο μέλος που είχε παραβεί τους 

κανόνες της κοινότητας.65 Νέες θεραπευτικές κοινότητες που ιδρύθηκαν στην Αμερική όπως το 

Phoenix House και το Daytop επηρεάστηκαν καταλυτικά από την ιδεολογική κληρονομιά του 

Synanon. Το Daytop (1963-1968) ήταν επίσης ένα στεγνό πρόγραμμα αποτοξίνωσης και η παραμονή 

                                                   
specialization”, Alcoholism Treatment Quarterly, τ. 18, τχ. 2 (Σεπτέμβριος), σ. 1-25 (κυρίως σ. 5-11), doi: 

https://dx.doi.org/10.1300/J020v18n02_01, Ημερ. Πρόσβ. 08/08/2019. 

63 Zafiridis Phoebus και Lainas Sotiris (2012), σ. 96-99. 

64 Ζαφειρίδης Φοίβος (2006), «Οργάνωση αυτοβοήθειας Synanon: Η επιτομή της θεραπείας της εξάρτησης», Κοινωνία & 

Ψυχική Υγεία, τ. 5, σ. 18-22 (κυρίως σ. 20), https://www.selfhelp.gr/wp-content/uploads/vol5.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 

19/05/2019. 

65 Sugarman Barry και Ζαφειρίδης Φοίβος (1990), Οι θεραπευτικές κοινότητες απάντηση στα ναρκωτικά. Από το Daytop 

στην Ιθάκη, Κομμούνα, Αθήνα, σ. 216-228. 
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του χρήστη ήταν απαραίτητη για τουλάχιστον δύο χρόνια. Ως κοινότητα αποτέλεσε έναν χώρο 

αλληλεγγύης και ανάπτυξης ιδεών που αμφισβητούσαν δυναμικά τόσο την «αρρωστημένη» 

αμερικανική κοινωνία όσο και την ζωή στην πιάτσα. Βασικοί κανόνες της κοινότητας ήταν η 

απαγόρευση της βίας, των ναρκωτικών και του σεξ. Σταδιακά κυριάρχησε μία «ηθική της εργασίας» 

(να είσαι υπεύθυνος, να εργάζεσαι) που ήταν περισσότερο απόρροια μιας ιουδαιο-χριστιανικής 

κληρονομιάς. Ο «μεγάλος διχασμός» που προέκυψε από τις διαφωνίες κάποιων μελών της για την 

αριστερή πολιτική τοποθέτηση του ιδρυτή της κοινότητας ήταν και το κύριο αίτιο για το κλείσιμο 

της κοινότητας.66 

Οι δημοκρατικές θεραπευτικές κοινότητες ιδρύθηκαν περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 

1940 και διαδόθηκαν κυρίως στην Ευρώπη. Το έργο του Maxwell Jones στο νοσοκομείο Henderson 

στην Αυστραλία αποτελεί τομή για την εξέλιξη των δημοκρατικών θεραπευτικών κοινοτήτων. Ο 

Jones περιγράφει γλαφυρά την ανεπάρκεια των παραδοσιακών θεραπευτικών μεθόδων και την 

σταδιακή εφαρμογή των ιδεών της οριζοντιότητας και της κοινωνικής μάθησης στην θεραπεία.67 

Ωστόσο, η έντονα ιεραρχική οργάνωση των δομών (εκκλησίες, νοσοκομεία, φυλακές κλπ.) στις 

οποίες λειτουργούσαν αυτές οι κοινότητες αποτέλεσε σε γενικές γραμμές ανασταλτικό παράγοντα 

για την εκπλήρωση των στόχων τους. Αν η πιο συχνή κριτική στο μοντέλο των ιεραρχημένων 

κοινοτήτων αφορούσε την κατάχρηση της εξουσίας και την ιεραρχική και πειθαρχική οργάνωση 

τους, οι δημοκρατικές κοινότητες στην Ευρώπη επικρίθηκαν για εξυπηρέτηση των αναγκών 

επαγγελματικής αποκατάστασης των επαγγελματιών υγείας.68 Συμπερασματικά, η αποτυχία των 

κυρίαρχων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων στο πεδίο εξαρτήσεων έδωσε χώρο σε εναλλακτικά 

προσεγγίσεις. Αν, λοιπόν, κοινωνικά μορφώματα όπως οι ΑΑ έστρεψαν το βλέμμα της επιστημονικής 

κοινότητας και του ψι-συμπλέγματος στο ζήτημα της πνευματικότητας, άλλες κοινότητες όπως το 

Synanon ανάγκασαν τους επαγγελματίες υγείας να ασχοληθούν πιο ουσιαστικά με τις κοινωνικές και 

πολιτικές παραμέτρους της θεραπείας. 

Το ζήτημα του υποκειμένου είναι καίριο για τους χώρους των θεραπευτικών κοινοτήτων. 

Εφόσον η επέμβαση στον πυρήνα του υποκειμένου είναι αναγκαία διαδικασία στο πλαίσιο τόσο των 

ομάδων αυτοβοήθειας όσο και των θεραπευτικών κοινοτήτων και με δεδομένο ότι η 

υποκειμενικότητα έχει αναγνωριστεί ως το πιο σημαντικό εμπόρευμα του καπιταλισμού, η μελέτη 

των ιδεολογικών συμφραζόμενων και των σημασιοδοτήσεων που οργανώνονται γύρω από το 

                                                   
66 Στο ίδιο. 

67 Jones Maxwell  (1979), “Therapeutic communities, old and new”, The American Journal of Drugs and Alcohol Abuse, 

τ. 6, τχ. 2, σ. 137-149 (κυρίως σ. 139, 142), doi: https://doi.org/10.3109/00952997909007040, Ημερ. Πρόσβ. 17/07/2019. 

68 Jones Maxwell  (1984), “Why two therapeutic communities? ”, Journal of Psychoactive Drugs, τ. 16, τχ. 1, σ. 23-26 

(κυρίως σ. 25), doi: http://dx.doi.org/10.1080/02791072.1984.10524460, Ημερ. Πρόσβ. 02/07/2019. Sugarman Barry και 

Ζαφειρίδης Φοίβος (1990), σ. 217. 
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υποκείμενο των θεραπευτικών κοινοτήτων αποτελεί ένα κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα.69 Η 

ανάλυση των σύγχρονων πρακτικών του εαυτού της χρήσης αναδεικνύεται και μέσα από την κριτική 

ανάγνωση δυο μελετών της ελληνικής βιβλιογραφίας που αφορούν θεραπευτικές κοινότητες. Από 

την μία, η Ελένη Ανδριάκαινα αναλύοντας αυτοβιογραφικά σημειώματα μελών μιας θεραπευτικής 

κοινότητας ερμηνεύει την παραμονή στην κοινότητα ως μία σταδιακή μετάβαση από μία ιδεολογική 

κατανόηση της χρήσης ως κοινωνικής κριτικής στις ψυχολογίζουσες αναγνώσεις του εαυτού. Για 

αυτούς τους χρήστες πλέον ο εαυτός αναγνωρίζεται ως ο αποκλειστικός υπαίτιος της δυσφορίας. 

70Από την άλλη, η Κατερίνα Μάτσα (2001) αναδεικνύει μία πιο θετική προοπτική. Αναφέρει πως 

μέσα από την συμμετοχή του στην κοινοτική ζωή, σε ψυχοθεραπευτικές ομάδες, σε ατομική 

ψυχοθεραπεία, στην καλλιτεχνική δημιουργία (τέχνη-θεραπεία) το άτομο μπορεί να επανερμηνεύσει 

διαλεκτικά το παρελθόν του, να συνάψει αυθεντικές σχέσεις, να πραγματώσει το δυναμικό του και 

να συμμετάσχει ενεργά στην πολιτισμική και πνευματική ζωή.71 Αν και αναφέρονται σε διαφορετικά 

θεραπευτικά πλαίσια, οι δύο αυτές οπτικές αναδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό τον αντιφατικό 

χαρακτήρα που λαμβάνει ο μετασχηματισμός του υποκειμένου του χρήστη. 

 

 

 

 

2.4 Η κοινωνική ψυχιατρική 

 

 

 

Πολλά κοινωνικά μορφώματα όπως η θεσμική ψυχοθεραπεία, το κίνημα της αντιψυχιατρικής και της 

δημοκρατικής ψυχιατρικής επηρέασαν την εμφάνιση τόσο των ομάδων αυτοβοήθειας όσο και της 

κοινωνικής ψυχιατρικής. Παράλληλα, αυτές οι πρωτοβουλίες άσκησαν δριμεία κριτική στην επίσημη 

ψυχιατρική και στο ασυλιακό μοντέλο.72 H ιδέα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής άρχισε να εδραιώνεται 

ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η εξέλιξη της διακόπηκε βίαια λόγω των συνεχόμενων 

πολεμικών συρράξεων και έτσι μόνο μετά τις δεκαετίες του '50 και του '60 θα καταφέρει να 

αναπτυχθεί ως ολοκληρωμένος κλάδος. H ανάδειξη των κοινωνικών διαστάσεων της ψυχικής υγείας, 

το πρόταγμα για μία πιο ανθρωπιστική αντιμετώπιση του ψυχικά πάσχοντος και η αμφισβήτηση της 

κυριαρχίας του βιολογικού παραδείγματος αποτέλεσαν τους κεντρικούς πυλώνες της Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής. Ο Βλάντιμιρ Χούντολιν που διαδραμάτισε κομβικό ρόλο ως προς την προώθηση των 

ιδεών της κοινωνικής ψυχιατρικής στις Μεσογειακές χώρες σημείωνε σχετικά με την κοινωνική 

ψυχιατρική: 

                                                   
69 Brown Wendy (2017). Lazzarato Maurizio (2012). 

70 Ανδριάκαινα Ελένη (2005), Παίζοντας µε τα όρια. Θεραπευτικές κοινότητες και χρήστες ναρκωτικών, Βιβλιόραμα, Αθήνα. 

71 Μάτσα Kατερίνα (2011), Ψάξαμε ανθρώπους και βρήκαμε σκιές. Το αίνιγμα της τοξικομανίας, Άγρα, Αθήνα, σ. 19. 

72 Τζανάκης Μανόλης (2008), σ. 81-101. 
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«Για μένα κοινωνική ψυχιατρική είναι η σύγχρονη εξέλιξη της ψυχιατρικής, η οποία, σε συνεργασία 

με ένα μεγάλο αριθμό άλλων επιστημονικών κλάδων προσπαθεί να διατηρήσει και να βελτιώσει την 

ψυχική υγεία του ανθρώπου, κάθε μέλους ενός συγκεκριμένου πληθυσμού. [...] Η διατήρηση και η 

βελτίωση της ψυχικής υγείας απαιτεί την ενεργητική εμπλοκή κάθε μέλους της κοινωνίας και 

χρειάζεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές της αυτοπροστασίας και της αυτοβοήθειας».73 

 

 

Οι Priebe και Finzen προτείνουν ότι στις δυτικές χώρες κυριαρχούν κυρίως τρεις 

διαδεδομένες σημασιοδοτήσεις της κοινωνικής ψυχιατρικής: α) η κοινωνική ψυχιατρική ως 

ακαδημαϊκός κλάδος θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας β) η κοινωνική ψυχιατρική ως πολιτική 

πρωτοβουλία και κοινωνικό κίνημα και γ) η κοινωνική ψυχιατρική ως πρακτική φροντίδας του 

πάσχοντος υποκειμένου. Η εννοιολόγηση, ωστόσο, της κοινωνικής ψυχιατρικής είναι πολύ πιο 

ρευστή και φαίνεται πως μεταβάλλεται ανάλογα με τον ιστορικό ορίζοντα της εποχής και τις 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Παραδείγματος χάριν, στην ναζιστική Γερμανία η 

κοινωνική ψυχιατρική ταυτίστηκε περισσότερο με τις πρακτικές της ευγονικής και με τις δολοφονίες 

και τις στειρώσεις των ψυχικά πασχόντων.74 Αντίθετα, στις χώρες της Σοβιετικής Ένωσης 

κυριάρχησε η θέση ότι εντός των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα 

όλο και περισσότερα θα διογκώνονται και άρα μόνο εντός του υπαρκτού σοσιαλισμού η κοινωνική 

ψυχιατρική θα μπορούσε να επιλύσει το «αίνιγμα» του αλκοολισμού.75 Στον ελλαδικό χώρο, 

εντοπίζονται πολλές δυστοκίες ως προς την υλοποίηση των προταγμάτων της κοινωνικής 

ψυχιατρικής και του διαβήματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και η ζωή του ψυχικά πάσχοντος 

σε διαφοροποιημένα δίκτυα κοινοτικών δομών καθορίζεται από νέες αντιφάσεις και πολλαπλές 

προκλήσεις.76 Ο αναστοχασμός γύρω από τις παραπάνω εξελίξεις είναι κεφαλαιώδους σημασίας για 

το παρόν ερευνητικό πόνημα, καθώς πλέον προτάσσονται νέες επιστημολογικές αντιλήψεις για τους 

όρους συνάντησης του «αλκοολικού» με τον επαγγελματία ψυχικής υγείας. Ο Τζανάκης σημειώνει 

σχετικά: 

«Οι χώροι συνάντησης θεραπευτών και θεραπευόμενων μετακινούνται από μία εντοπισμένη με 

                                                   
73 Hudolin Vladimir (1984), «Social psychiatry today», στο: Vladimir Hudolin (επιμ.), Social psychiatry, Springer, 

Ζάγκρεμπ, σ. 4. 

74 Uchtenhagen Ambros (2008), “Which future for social psychiatry?”, International Review of Psychiatry, τ. 20, τχ. 6 

(Δεκέμβριος), σ. 535-539 (ιδιαίτερα σ. 535), doi: http://dx.doi.org/10.1080/09540260802565471, Ημερ. Πρόσβ. 

06/05/2019. 

75 Savelli Mat (2012), “Diseased, depraved or just drunk? The psychiatric panic over alcoholism in communist Yugoslavia”, 

Social History of Medicine, τ. 25, τχ. 2 (Μάιος), σ. 462-480 (κυρίως σ. 465), doi: http://dx.doi.org/10.1093/shm/hkr116, 

Ημερ. Πρόσβ. 09/09/2019. 

76 Στυλιανίδης Στέλιος, Θεοχαράκης Νεκτάριος και Χονδρός Παναγιώτης (2007), «Το μετέωρο βήμα της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης στην Ελλάδα: Μια διαχρονική προσέγγιση με επίκαιρα ερωτήματα», τχ. 105 (Δεκέμβριος), σ. 45-54, 

https://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/105-8.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 09/09/2019. 
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σαφήνεια τοποθεσία, το ψυχιατρικό νοσοκομείο – άσυλο, σε ένα αφενός αποκεντρωμένο και 

αφετέρου διαφοροποιημένο σύστημα υπηρεσιών, το οποίο παίρνει την μορφή δικτύου».77 

 

 
2.5 Η Κριτική Κοινοτική Ψυχολογία και το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 

 

 

Η ανάδυση των πεδίων της κριτικής και της κοινοτικής ψυχολογίας διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην 

διαμόρφωση των κριτικών προσεγγίσεων των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Η κριτική ψυχολογία 

εμφανίστηκε ως πειθαρχία μετά την δεκαετία του 1960 και σήμερα αποτελεί ένα ρεύμα με διάφορες 

κατευθύνσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου.78 Οι κριτικοί ψυχολόγοι επιχειρούν να ασκήσουν 

κριτική στην κυρίαρχη ψυχολογία που παρουσιάζεται ως ουδέτερος τύπος γνώσης. Παράλληλα, 

επιχειρούν να συγκροτήσουν έναν πυρήνα ανθρώπων που εκφράζουν το πολιτικό αίτημα για άρση 

των κοινωνικών ανισοτήτων.79 Στο πλαίσιο αυτού του παραδείγματος, τίθεται ως στόχος η μελέτη 

του ατόμου στο ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό συγκείμενο του και στην 

διαλεκτική του σχέση με το περιβάλλον. Λόγω αυτού, ασκείται έντονη κριτική στον τεχνητό 

κατακερματισμό των κοινωνικών επιστημών, ο οποίος είναι αναντίστοιχος με τον πολυσύνθετο 

χαρακτήρα του αντικειμένου τους.80 Ιδιαίτερα δε, σε καιρούς κυριαρχίας ενός ακαδημαϊκού 

καταμερισμού της εργασίας, όπου τα διεπιστημονικά προγράμματα σπανίζουν και οι κοινωνικές 

επιστήμες στρέφονται όλο και περισσότερο στην αποσπασματική παραγωγή «νησίδων» γνώσης, το 

πρόταγμα αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό και έρχεται  στον  απόηχο  πρότερων  εγχειρημάτων  

θεμελίωσης  μιας  ενιαίας κοινωνικής επιστήμης π.χ. από τους Adam Smith και Karl Marx.81 

Η κοινοτική ψυχολογία εμφανίστηκε, επίσης, ως πεδίο την δεκαετία του 1960 και 

αλληλεξαρτάται στενά με το εγχείρημα της κριτικής ψυχολογίας. Οι κοινοτικοί ψυχολόγοι δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στην εργασία με τις κοινότητες των περιθωριοποιημένων και καταπιεσμένων 

                                                   
77 Τζανάκης Μανόλης (2008), σ. 101. 

78 Dafermos Manolis (2006), “Vignette 1: How has critical psychology changed in a changing world?”, Annual Review of 

Critical Psychology, τ. 10 (Special Issue: Critical psychology in a changing world: Building bridges and expanding the 

dialogue, επιμ.: Manolis Dafermos κ.ά.), σ. 4-9, www.discourseunit.com/arcp/5, Ημερ. Πρόσβ. 08/06/2019.  

79 Parker Ian (2007), “Critical psychology: What it is and what is is not”, Social and Personality Psychology Compass, τ. 

1, τχ. 1 (Σεπτέμβριος), σ. 1-15 (κυρίως σ. 6-8), doi: https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00008.x, Ημερ. Πρόσβ. 

09/08/2019. 

80 Μαρβάκης Αθανάσιος και Μεντίνης Μιχάλης (2012), Κριτική εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία, Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη, σ. 211-215. 

81 Μυλωνάκης Δημήτρης (2011), «Ο  εξοστρακισμός  του  κοινωνικού  και  του  ιστορικού  στοιχείου  από  την οικονομική 

επιστήμη και ο διαχωρισμός των κοινωνικών επιστημών», στο: Μανόλης Δαφέρμος κ.ά. (επιμ.), Οι κοινωνικές επιστήμες 

στον 21ο αιώνα, Πεδίο, Αθήνα, σ. 44-55 (κυρίως σ. 47). 
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ατόμων και στην παραγωγή ρηξικέλευθων ερευνητικών προγραμμάτων που αναδεικνύουν τις φωνές 

αυτών των πληθυσμών.82 Δεδομένου δε ότι στον ελλαδικό χώρο, η κοινοτική ψυχολογία δεν έχει 

εγκαθιδρυθεί ως ανεξάρτητος κλάδος της ψυχολογίας και ότι η ψυχολογική επιστήμη έχει 

αναπτυχθεί κυρίως μέσα από την άκριτη εισαγωγή και αποδοχή εννοιολογικών, θεωρητικών και 

μεθοδολογικών εργαλείων από το εξωτερικό, οι συνεισφορές αυτών των πεδίων στην κριτική 

ανάγνωση και επίλυση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων δεν θα μπορούσαν να είναι 

εκτεταμένες.83 

Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας που στηρίζεται στις   αρχές   της   κριτικής   

ψυχολογίας,   της   κοινοτικής   ψυχολογίας   και   της   ψυχολογίας της απελευθέρωσης αποτελεί 

ένα μοναδικό παράδειγμα προσέγγισης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων για τον ελλαδικό χώρο. 

Ξεκίνησε την λειτουργία του το 2001 και σήμερα παρέχει υπηρεσίες όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια, 

συμμετοχή χρηστών στο ημερήσιο κέντρο υποστήριξης εξαρτημένων ατόμων, υποστήριξη τους σε 

ιατρικά, νομικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά ζητήματα, προσέγγιση χρηστών ψυχοτρόπων 

ουσιών στο δρόμο, υποστήριξη συγγενών και φιλών τους, συλλογή δημογραφικών στοιχείων κλπ. 

σε τέσσερις πόλεις (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χανιά, Σητεία). 84 Σε μία χώρα, όπως η Ελλάδα, στην 

οποία η κουλτούρα της αυτοβοήθειας δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη και που μόλις στα τέλη της 

δεκαετίας του 1980 άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες ομάδες 12 βημάτων, η συγκεκριμένη 

πρωτοβουλία διανοίγει νέες προοπτικές. Αν σκεφτούμε πως το 2016 υπήρχαν μόλις 109 δομές 

θεραπείας στον ελλαδικό χώρο και πως στο 76% των χρηστών που λάμβανε βοήθεια χορηγούνταν 

φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της εξάρτησης, το Πρόγραμμα Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας συμβάλλει καταλυτικά στην διαμόρφωση ενός νέου παραδείγματος παροχής 

βοήθειας.85 

 

3. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

 

                                                   
82 Christinaki Artemis (2016). “From critical social psychology to critical community psychology: From one crisis to 

another?”, Παρουσιάστηκε στο 1st International Conference in Contemporary Social Sciences (ICCONS), Ρέθυμνο, 

Ελλάδα, 10-12 Ιουνίου.  

83 Triliva Sofia και Marvakis Athanasios (2007), «Community psychology initiatives in Greece», στο: Stephanie Reich κ.ά. 

(επιμ.), International Community Psychology: History and Theories, Springer, Νέα Υόρκη, σ. 363-374 (κυρίως σ. 364). 

Dafermos Manolis, Mavrakis Athanasios και Triliva Sofia (2006), “(De)constructing psychology in Greece”, Annual 

Review of Critical Psychology, τ. 5, https://discourseunit.com/annualreview/5-2006, Ημερ. Πρόσβ. 09/08/2019. 

84 Λαϊνάς Σωτήρης (2006), “Προάγοντας την αυτοβοήθεια στην αντιμετώπιση της εξάρτησης στην Ελλάδα”, Κοινωνία & 

Ψυχική Υγεία, τ. 5 (Ιανουάριος), σ. 77-87, https://www.selfhelp.gr/wp-content/uploads/vol5.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 19/05/2019. 

85 Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας «Κωστής 

Στεφανής» (2018), Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. Ετήσια 

Έκθεση 2017: Σύνοψη κύριων σημείων, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, Αθήνα. 
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3.1 Η εξάρτηση ως ένα επίμαχο ζήτημα 

 

 

 

Το φαινόμενο της εξάρτησης είναι με βεβαιότητα ένα «μήλον της έριδος» για την ακαδημαϊκή 

κοινότητα. Η θεματική της ατομικής ευθύνης είναι κεντρική σε πολλές από αυτές τις δημόσιες 

διαμάχες γύρω από την φύση της εξάρτησης. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, η απάντηση σε απλουστευτικά 

ερωτήματα όπως «κακός ή άρρωστος» και «επιλογή ή καταναγκασμός» τίθεται με όρους μείζονος 

κοινωνικού ζητήματος. Ανάλογα με το πως τοποθετείται ο καθένας και η καθεμία ως προς αυτό 

ερώτημα, προϋποτίθεται και προάγεται κάθε φορά μια συγκεκριμένου τύπου σχέση του εξαρτημένου 

ατόμου με το ποινικό σύστημα, τους θεραπευτικούς θεσμούς και εν γένει την ανθρώπινη κοινότητα. 

Κάτω όμως από ποιές ιστορικές συγκυρίες φτάσαμε να δίνουμε τόσο μεγάλη βαρύτητα στο ζήτημα 

της ευθύνης; Κατά πόσο δηλαδή η εστίαση σε αυτό το ζήτημα προκύπτει από τις απαιτήσεις της 

νεοκλασσικής και της νεοφιλελεύθερης παράδοσης για ένα εξατομικευμένο υποκείμενο που δρα 

πάντα συνειδητά και με αποκλειστικό γνώμονα την μεγιστοποίηση των συμφερόντων του;86  

Με οποιαδήποτε τρόπο και αν διαπραγματευτεί κανείς αυτά τα ερωτήματα, οφείλει να 

αναγνωρίσει τον τεχνητό και κατασκευασμένο χαρακτήρα του διλήμματος «επιλογή ή 

καταναγκασμός». Η Pickard τονίζει ότι αν σε πολλές περιπτώσεις ο/η εξαρτημένος-η φαίνεται να 

χάνει τον έλεγχο της ζωής του, σε άλλες περιπτώσεις πολλές πρακτικές γύρω από την χρήση ουσιών 

οργανώνονται με απολύτως συνειδητό τρόπο. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε, σημειώνει η Pickard, 

και την ύπαρξη πολλών ατόμων που συνειδητά συγκροτούν μια ταυτότητα με κεντρικό άξονα την 

χρήση ουσιών και επιλέγουν να ενταχθούν σε αντίστοιχες κοινότητες.87 Ακόμα, για πολλούς 

πληθυσμούς των κατώτερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων (και ίσως όχι μόνο) η οποιασδήποτε 

μορφής εξάρτηση μπορεί να αποτελεί, δεδομένων των περιστάσεων της ζωής τους, έναν βέλτιστο 

τρόπο ζωής. Αντίθετα, σ' αυτές τις περιπτώσεις, ο νηφάλιος τρόπος ζωής είναι αυτός που συνεπάγεται 

μια αβάσταχτη καθημερινότητα και συνδέεται με αισθήματα ψυχικής οδύνης. Οι γκρίζες γραμμές 

αυτού του τεχνητού διπόλου είναι πολλές και η ανάδειξή τους είναι ένα ζήτημα καίριας σημασίας. 

Η ακλόνητη κυριαρχία του νευροεπιστημονικού παραδείγματος στο πεδίο της εξάρτησης από 

την δεκαετία του 1990 αναθέρμανε την επίμονη ενασχόληση με το συγκεκριμένο ερώτημα. Στο 

πλαίσιο αυτού του υποδείγματος, χρησιμοποιείται η γνωστή μεταφορά, σύμφωνα με την οποία οι 

ψυχοδραστικές ουσίες και το αλκοόλ «κάνουν αεροπειρατεία» στον εγκέφαλο. Υπό το πρίσμα αυτής 

της διερεύνησης, η εξάρτηση ορίζεται αποκλειστικά ως αποτέλεσμα παθολογικών 

                                                   
86 Spyridakis Manos (2013), The liminal worker. An ethnography of work, unemployment and precariousness in 

contemporary Greece, Ashgate, Dorchester (κυρίως σ. 25-34). 

87 Pickard Hanna (2019), “The puzzle of addiction”, στο: Hanna Pickard και Ahmed Serge H. (επιμ.), The Routledge 

Ηandbook of Philosophy and Science of Addiction, Routledge, Νέα Υόρκη, σ. 9- 22. 
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νευροπροσαρμογών του εγκεφάλου. Ωστόσο, και πάλι οφείλουμε να θέσουμε ένα ερώτημα: γιατί η 

επιστημονική κοινότητα συμπεραίνει τόσο αυθαίρετα ότι η μη τυπική εγκεφαλική ανάπτυξη 

συγκροτεί μια παθολογία; Ακόμη, ποιόν-α στον χώρο των κοινωνικών επιστημών δεν θα ξένιζε η 

θέση ότι το αφήγημα της εξάρτησης ως νόσου του εγκεφάλου αποστιγματίζει (ή πολύ περισσότερο 

απελευθερώνει) το υποκείμενο της εξάρτησης; 

Οι προβληματισμοί αυτοί δεν στοχεύουν σε μια συλλήβδην απόρριψη των 

νευροεπιστημονικών θεωριών για την εξάρτηση. Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι κοινωνικοί 

επιστήμονες αποδέχονται ότι οι εγκεφαλικές διεργασίες είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την 

κατανόηση αυτού του φαινομένου. Αυτό δεν αναιρεί όμως σε καμία περίπτωση την ανάγκη 

αμφισβήτησης του «φυσικού δικαιώματος» των επιστημών του εγκεφάλου να αρθρώνουν λόγο και 

να διατυπώνουν σε αρκετές περιπτώσεις βιαστικούς ισχυρισμούς για όλο και περισσότερα κοινωνικά 

φαινόμενα. Αντίθετα, ίσως αυτή η αμφισβήτηση πρέπει να είναι ένα πρόταγμα υψηλής 

προτεραιότητας στην ατζέντα των κοινωνικών επιστημόνων. Η επίσημη νευροεπιστημονική 

αφήγηση για την εξάρτηση έχει την τάση ωστόσο να απωθεί τα ανταγωνιστικά υποδείγματα. Ένα 

παράδειγμα που τεκμηριώνει αυτή την θέση είναι το περιβόητο πείραμα (The Rat Park Experiment) 

του Bruce Alexander. Στο πείραμα αυτό κανένα από τα ευρήματα που αφορούσαν την εξάρτηση των 

ινδικών χοιριδίων σε απομονωμένα κελιά δεν επιβεβαιώθηκε όταν αυτά βρίσκονταν σε έναν πιο 

μεγάλο χώρο στον οποίο μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν με άλλα ινδικά χοιρίδια.88 Η ιστορία του 

πεδίου των εξαρτήσεων βρίθει από αντίστοιχα παραδείγματα ερευνών οι οποίες σε μεγάλο βαθμό 

αγνοήθηκαν συλλογικά από την επιστημονική κοινότητα. 

Η τάση ωστόσο που αποβλέπει προς μια κριτική επιστήμη των εξαρτήσεων ενθαρρύνεται 

από την ανάπτυξη πολλών ρευμάτων εντός του χώρου των νευροεπιστημών, όπως είναι αυτά της 

κριτικής και της φεμινιστικής νευροεπιστήμης. Πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες, όπως και η 

ερευνητική εργασία του Alexander στην οποία αναφέρθηκα παραπάνω, ενισχύουν με κριτική διάθεση 

αυτόν τον διάλογο μεταξύ κοινωνικών επιστημών και νευροεπιστημών. 89 Στο πλαίσιο αυτών των 

παραστάσεων για την εξάρτηση, στην συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου, παρουσιάζονται τέσσερις 

θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από το ζήτημα της εξάρτησης. Η διάκριση αυτή σε τέσσερις 

προσεγγίσεις γίνεται περισσότερο για αναλυτικούς λόγους. Δεν υποστηρίζεται ότι αυτές αποτελούν 

                                                   
88 Sanin Daniel (2019), σ. 1211. 

89 Choudhury Suparna,   Nagel Saskia Kathi και    Slaby Jan (2009), “Critical     neuroscience:    Linking    neuroscience and   

society   through   critical   practice”,    BioSocieties,    τ. 4, τχ. 1 (Μάρτιος),    doi:    

https://dx.doi.org/10.1017/S1745855209006437, Ημερ. Πρόσβ. 19/05/2019.  Roy Deboleena (2012),  “Cosmopolitics  and  

the  brain:  The  co-becoming  of  practices  in  feminism  and   neuroscience”, στο: Robyn Bluhm,  A.  Jaap Jacobson και  

Heidi Lene   Maibom   (ειμ.),   Neurofeminism:   Issues   at   the   intersection of feminist theory and cognitive science, 

Palgrave Macmillan, Λονδίνο, σ. 175-192. 
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σε κάθε περίπτωση τόσο σαφώς οριοθετημένες οπτικές πάνω στο ζήτημα της εξάρτησης. Αναλύεται 

αρχικά το ηθικολογικό θεωρητικό σύστημα για την εξάρτηση και στη συνέχεια το επονομαζόμενο 

νοσολογικό υπόδειγμα, σύμφωνα με το οποίο η εξάρτηση είναι είτε νόσος του εγκεφάλου είτε 

ασθένεια. Στο τέλος της ενότητας αυτής, γίνεται αναφορά και σε μοντέλα που μελετούν την 

εξάρτηση πρωτίστως ως κοινωνικό φαινόμενο. 

 

 

3.2 Το ηθικό υπόδειγμα της εξάρτησης 

 

 

 

Το ηθικό υπόδειγμα της εξάρτησης συγκροτείται με κεντρικό άξονα την ατομική ευθύνη του χρήστη 

για την κατάσταση του. Όσοι και όσες ασπάζονται παραδοχές αυτού του μοντέλου τονίζουν ότι η 

χρήση ουσιών αποτελεί σε μεγάλη βαθμό ελεύθερη επιλογή του ατόμου και υποστηρίζουν ότι η 

χρήση είναι μία ηθική αποτυχία. Οι ευθύνες επιρρίπτονται στο ηθικώς αδύναμο άτομο όχι μόνο επειδή 

επιλέγει να δοκιμάσει την ουσία, αλλά πολύ περισσότερο γιατί με δικιά του ευθύνη βλάπτει τον εαυτό 

του και τον περίγυρό του. H βίωση, ακόμη, μιας κατάστασης ευφορίας και ευχαρίστησης 

περιγράφεται ως μία ηθικώς καταδικαστέα κοινωνική συμπεριφορά, καθώς το άτομο σπαταλά 

δυνάμεις που θα μπορούσε να διοχετεύσει πιο δημιουργικά. Η χρήση ουσιών αναγνωρίζεται επίσης 

ως μία διαδικασία που σταδιακά φθείρει τον χαρακτήρα του ατόμου και παράγει ευάλωτα και 

προβληματικά άτομα.90 Ιδίως η ψυχαγωγική και ηδονιστική χρήση των ουσιών συνδέεται με 

αρνητικές κοινωνικές αξίες όπως η αντιπαραγωγικότητα και η νωθρότητα. Ταυτίζεται, ακόμα, και με 

«ακάθαρτους» κοινωνικούς τόπους όπως τα χασισοποτεία. Σύμφωνα με την Ανδριάκαινα, το ηθικό 

υπόδειγμα της εξάρτησης εγκαθίσταται στην Ελλάδα περίπου στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν το 

χασίς, που προέρχεται από την «λάγνα Ανατολή», αναστατώνει την δυτικόφιλη αστική τάξη της 

Αθήνας.91 Στην Βρετανία, αντίθετα, και όσον αφορά το αλκοόλ, συγκροτείται ως ενιαίο παράδειγμα 

ήδη από τον 19ο αιώνα με την εμφάνιση του κινήματος της εγκράτειας, ενώ παράλληλα η ιατρική 

αναλαμβάνει να αρθρώσει λόγο για τις επιπτώσεις της χρήσης του οπίου στην ηθική σταθερότητα του 

ατόμου τουλάχιστον από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα.92 

                                                   
90 Husak Douglas (2004), “The moral relevance of addiction”, Substance Use & Misuse, τ. 39, τχ. 3 (Φεβρουάριος), σ. 399-

436, doi: http://doi.org/10.1081/JA-120029984, Ημερ. Πρόσβ. 11/08/2019. 

91 Ανδριάκαινα Ελένη (2005), σ. 83-85. 

92 Yeomans Henry (2009), “Revisiting a moral panic: Ascetic protestantism, attitudes to alcohol and the implementation of 

the Licensing Act 2003”, Sociological Research Online, τ. 14, τχ. 2 (Δεκέμβριος), doi: http://doi.org/10.5153/sro.1908, 

Ημερ. Πρόσβ. 21/10/2019.  Harding Geoffrey (1986), “Constructing addiction as a moral failing”, Sociology of Health & 

Illness, τ. 8, τχ. 1 (Μάρτιος), σ. 75-85 (ιδιαίτερα σ. 83), doi: http://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11346491, Ημερ. Πρόσβ. 

08/05/2019. 
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Σήμερα, το νοσολογικό υπόδειγμα έχει εκτοπίσει (ή ορθότερα απορροφήσει) το ηθικό 

υπόδειγμα, καθώς το τελευταίο δεν λαμβάνει θερμή υποστήριξη εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας.93 

Η γενική αποτυχία αυτού του υποδείγματος να επιλύσει το κοινωνικό πρόβλημα της εξάρτησης 

(κίνημα της εγκράτειας, πόλεμος κατά των ναρκωτικών, κοινωνική πολιτική της ποτοαπαγόρευσης 

στις Η.Π.Α. κ.ά.) είναι σήμερα κοινή παραδοχή. Το μοντέλο αυτό αναπαραγάγει επίσης μία 

ηγεμονική τάση υπευθυνοποίησης του ατόμου και εξατομίκευσης της ευθύνης και άρα αδυνατεί να 

εντάξει την εξάρτηση στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό της συγκείμενο. Οι αξίες 

της αυτο-πειθάρχησης και της μερικής ή ολικής απάρνησης των υλικών αγαθών που κυριαρχούν σ' 

αυτό το υπόδειγμα αποτελούν σε μεγάλο βαθμό μία ιδεολογική κληρονομία της προτεσταντικής 

ηθικής και ιδίως του καλβινιστικού κινήματος και άρα σε μεγάλο βαθμό αντανακλούν μία 

συντηρητική και πουριτανική κοσμοθεωρία.94 Ακόμη, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ηθική 

καταδίκη μόνο κάποιων ουσιών (π.χ. κοκαΐνη και όχι καφεΐνη) και μόνο υπό κάποιες προϋποθέσεις 

(π.χ. ψυχαγωγική και όχι ιατρική χρήση των ουσιών) δεν είναι πάντα αποτέλεσμα μιας αντικειμενικής 

επιστημονικής απόφασης, όσο πολύ περισσότερο απόρροια πολιτισμικών αντιλήψεων για την 

εξάρτηση.95 Συμπερασματικά, το ηθικό παράδειγμα αποτέλεσε για τον νεωτερικό κόσμο το πρώτο 

συστηματικό ερμηνευτικό μοντέλο για την εξάρτηση και επηρέασε καταλυτικά και την θεσμική 

αντιμετώπιση του φαινομένου, αλλά και τις συλλογικές αναπαραστάσεις και δράσεις πολλών 

κοινωνικών κινημάτων. Σήμερα, φαίνεται πως φθίνει ή ορθότερα αναπαράγεται σε πιο λανθάνουσες 

μορφές. 

       

       3.3 H εξάρτηση ως ασθένεια 

 

 

Η εννοιολόγηση της εξάρτησης ως ασθένειας κυριάρχησε μέσα στον 20ο αιώνα. Ωστόσο, όπως έχει 

δείξει ο William White για την περίπτωση του αλκοολισμού, βασικά στοιχεία αυτού του μοντέλου 

(βιολογική προδιάθεση, προοδευτικότητα της ασθένειας κ.ά.) εντοπίζονται στα γραπτά στοχαστών 

ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα και των αρχών του 19ου αιώνα.96 Αλκοολισμός (alcoholism), 

                                                   
93 Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα υποδείγματα που παρουσιάζονται σε αυτές τις ενότητες αλληλεπικαλύπτονται 

σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς στην εμπειρική πραγματικότητα συντελούνται ρευστές μεταβάσεις επιχειρημάτων από το 

ένα υπόδειγμα στο άλλο. Ενδεικτικό για αυτή την τάση είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι χρήστες κατανοούν την χρήση 

αντλώντας στοιχεία από φαινομενικά ασυμβίβαστες εννοιολογήσεις της εξάρτησης. Βλ. και Kime Katharine Givens (2018),  

σ. 364-366. Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο υποδειγμάτων (ηθικό και νοσολογικό), όπως 

είναι η ανάζητηση των αιτιών της εξάρτησης αποκλειστικά εντός της οντότητας του ατόμου. 

94 Yeomans Henry (2009).  

95 Husak Douglas (2004), σ. 416-417. 

96 White William L. (2000c), “Addiction as a disease: Birth of concept”, Counselor, τ. 1, τχ. 1, σ. 46-51 (κυρίως σ. 49), 
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διψομανία (dipsomania) και ακράτεια (intemperance) είναι κάποιες από τις διαφορετικές έννοιες που 

χρησιμοποιήθηκαν εκείνη την εποχή για να περιγράψουν μία αντιφατική και ανώριμη ακόμα ιατρική 

κατανόηση του φαινόμενου. Το νοσολογικό παράδειγμα υποχώρησε τον 19ο αιώνα, αλλά ενισχύθηκε 

ξανά τον επόμενο αιώνα κυρίως μέσα από την ευρεία χρήση των θεραπευτικών πρακτικών της 

ψυχιατρικής σε αλκοολικούς (λοβοτομή, ηλεκτροσπασμοθεραπεία κ.ά.) και της ίδρυσης των ΑΑ.97 

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 είχε ήδη εδραιωθεί η θεώρηση του αλκοολισμού ως χρόνιας 

ασθένειας. Το 1952 η πρώτη έκδοση του Διαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου Ψυχικών 

Διαταραχών (DSM-I) θα όριζε την διαταραχή χρήσης ουσιών ως σύμπτωμα μιας διαταραχής 

προσωπικότητας και μόνο στις επόμενες εκδόσεις θα υποχωρούσε αυτή η ψυχαναλυτική παράδοση 

χάριν μιας πιο ιατρικής κατανόησης της εξάρτησης ως διακριτής νοσολογικής οντότητας.98 Είναι 

σταθερή αυτή η σταδιακή μετάβαση από τις ψυχοδυναμικές θεωρήσεις της πρώτης έκδοσης ως την 

βιολογικοποιήση και εγκεφαλοποίηση της εξάρτησης στην πέμπτη έκδοση του DSM. Σ' αυτή την 

γενικότερη τάση διαδραμάτισε κομβικό ρόλο και η δημοσίευση του έργου του Elvin Morton Jellinek 

«The disease concept of alcoholism» το 1960, το οποίο ωστόσο σε ελάχιστο βαθμό έχει εξετασθεί 

κριτικά.99 Ο Alexander τονίζει πως εκείνη την εποχή η εννοιολόγηση του αλκοολισμού και εν γένει 

της εξάρτησης ως ασθένειας συγκροτούσε την επίσημη αφήγηση (Official View) που θεωρούνταν 

ακλόνητη και αναμφισβήτητη.100  

Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτού του μοντέλου, εντοπίζονται αρκετές ομοιότητες ανάμεσα 

στην εξάρτηση και σε άλλες χρόνιες ασθένειες: γενετική προδιάθεση, ύπαρξη διαγνωστικών 

κριτηρίων, αποδυνάμωση του συνειδητού ελέγχου του ατόμου κ.ά.101 Τονίζεται ακόμα ότι αυτή η 

ανάγνωση του φαινομένου αποδεσμεύει τους χρήστες από την δικαιοδοσία του ποινικού συστήματος 

και πλέον είναι οι θεραπευτικοί θεσμοί που αναλαμβάνουν την επίλυση αυτού του κοινωνικού 

προβλήματος. Οι επικριτές αυτού του νοσολογικού παραδείγματος αναφέρουν πως αυτή η κυρίαρχη 

                                                   
http://www.williamwhitepapers.com/pr/2000HistoryoftheDiseaseConceptSeries.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 01/10/2019. 

97 White, William L. (2000d), “The rebirth of the disease concept of alcoholism in the 20th century”, Counselor, τ. 1, τχ. 2, 

σ. 62-66, https://www.justloveaudio.com/resources/12_Steps_Recovery/Step_1/Disease_Concept.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 

10/10/2019. 

98 Robinson Sean M. και Adinoff Bryon (2016), “The classification of substance use disorders: Historical, contextual, and 

conceptual considerations”, Behavioural Science, τ. 6, τχ. 3 (Αύγουστος), σ. 18-41 (κυρίως σ. 25-28), doi: 

http://doi.org/10.3390/bs6030018, Ημερ. Πρόσβ. 10/10/2019. 

99 White William (2000d), σ. 69. 

100 Alexander Bruce K. (2017), “Addiction: A   hopeful prophecy   from a time of despair”, https://www.

brucekalexander.com/articles-speeches/289-addiction-a-hopeful-prophecy-from-a-time-of- despair, Ημερ. Ανάρτ.: 

09/2017, Ημερ. Πρόσβ. 17/04/2019. 

101 White William L. και McLellan Thomas A, (2008), “Addiction as a chronic disorder: Key messages for clients, families 

and referral sources”, Counselor, τ. 9, τχ. 3, σ. 24-33 (ιδιαίτερα σ. 29), 

http://www.williamwhitepapers.com/pr/2008WhiteMcLellanChronicDiseasePaper.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 07/06/2019. 

http://www.williamwhitepapers.com/pr/2000HistoryoftheDiseaseConceptSeries.pdf
https://www.justloveaudio.com/resources/12_Steps_Recovery/Step_1/Disease_Concept.pdf
http://doi.org/10.3390/bs6030018
https://www.brucekalexander.com/articles-speeches/289-addiction-a-hopeful-prophecy-from-a-time-of-despair
https://www.brucekalexander.com/articles-speeches/289-addiction-a-hopeful-prophecy-from-a-time-of-despair
https://www.brucekalexander.com/articles-speeches/289-addiction-a-hopeful-prophecy-from-a-time-of-despair
http://www.williamwhitepapers.com/pr/2008WhiteMcLellanChronicDiseasePaper.pdf
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τάση ψυχιατρικοποίησης όλων των πτυχών του ιδιωτικού βίου παραγνωρίζει τις προσωπικές 

εμπειρίες των ανθρώπων, στηρίζει την κερδοφορία του φαρμακοβιομηχανικού συμπλέγματος και 

αρνείται να αναδείξει κομβικές όψεις των ψυχοκοινωνικών φαινομένων.102 Αναφέρεται επίσης πως 

αυτή η περιγραφή του φαινομένου της εξάρτησης αφορά μία μικρή ομάδα εξαρτημένων ανθρώπων 

και πως αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να ερμηνεύσει επαρκώς το φαινόμενο της φυσικής ανάρρωσης, 

δηλαδή της απεξάρτησης που επιτυγχάνουν πολλά άτομα (όπως η πλειοψηφία των Αμερικανών 

στρατιωτών μετά τον πόλεμο στο Βιετνάμ) χωρίς να απευθυνθούν σε κάποιο θεραπευτικό θεσμό. 

Συμπερασματικά, στις μέρες αυτές η κυριαρχία των θεραπευτικών ορισμών της πραγματικότητας 

εντείνεται καθώς η σχέση του ανθρώπου με όλα τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής του (κινητό, 

social media κ.ά.) και τις συνήθειες του (κατανάλωση κ.ά.) μπορεί να οριστεί ως εξάρτηση. Αυτή η 

τάση ενισχύεται αξιοσημείωτα, όπως θα εξετάσουμε στην επόμενη ενότητα, μέσα από την φρενήρη 

ανάπτυξη των επιστημών του εγκεφάλου. 

 

 

3.4 Ο εθισμός ως χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου103 

 

 

«Ο εθισμός είναι νόσος του εγκεφάλου και αυτό μετράει» ήταν ο τίτλος του άρθρου του Alan Leshner 

που δημοσιεύτηκε το 1997 και θεωρήθηκε πως επαναστατικοποιεί το πεδίο του εθισμού. Σ' αυτό το 

άρθρο ο τότε διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου για τη Χρήση των Ναρκωτικών των Η.Π.Α (NIDA) 

επιχειρηματολόγησε υπέρ της κατανόησης του εθισμού ως συνέπειας των θεμελιωδών αλλαγών που 

προκαλεί στον εγκέφαλο η μακροχρόνια χρήση των ουσιών.104 Μαζί με τις επιστημονικές εξελίξεις 

των προηγούμενων δεκαετιών, όπως η «μοριακή» επανάσταση και η ανακάλυψη των υποδοχέων των 

οπιοειδών, και οι ευρύτερες πολιτικές και ιστορικές συνθήκες επέδρασαν στην γέννηση αυτής της 

θεωρητικής προσέγγισης. Για την ακρίβεια, μεταξύ άλλων, η ανάγκη πολιτικής διαχείρισης της 

κρίσης που ξεσπούσε στην Αμερική και συσχετιζόταν ρητά με τα ναρκωτικά προηγήθηκε και 

ενθάρρυνε την παροχή μεγάλων χρηματοδοτήσεων στην νευροεπιστημονική κοινότητα. Το παράδοξο 

είναι ότι οι νευροεπιστήμες δεν είχαν τότε τα απαιτούμενα επιστημονικά εχέγγυα για να αρθρώσουν 

                                                   
102 Ζαφειρίδης Φοίβος (2018), Για τις αιτίες και τη θεραπεία των εξαρτήσεων. Απαντώντας στις ερωτήσεις του Αμερικανού 

εξαρτησιολόγου William L. White, πρόλογος Μανόλης Τζανάκης, Πεδίο, Αθήνα, σ. 43-56. 

103 Στην συγκεκριμένη ενότητα χρησιμοποιείται η λέξη «εθισμός» αντί της λέξης «εξάρτησης», καθώς, στον ελλαδικό 

χώρο, οι ερευνητές και οι ερευνητρίες που ασπάζονται αυτό το παράδειγμα προτιμάνε να χρησιμοποιούν αυτή την λέξη. 

Αν η έννοια εξάρτηση έχει ευρύτερες αναφορές και προεκτάσεις, η έννοια του εθισμού αναφέρεται κυρίως στις 

ψυχοδραστικές ουσίες και στο αλκοόλ και υποδηλώνει συνήθως μια νευροβιολογική κατανόηση του φαινομένου. 

104 Leshner Alan (1997), “Addiction is a brain disease, and it matters”, Science, τ. 278, τχ. 5335 (Οκτώβριος), σ. 45–47, 

doi: https://dx.doi.org/10.1126/science.278.5335.45, Ημερ. Πρόσβ. 17/04/2019. 

https://dx.doi.org/10.1126/science.278.5335.45
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λόγο για τον εθισμό.105 Η νευροεπιστημονική κατανόηση του εθισμού που προέκυψε από αυτές τις 

εξελίξεις βασίστηκε σε ποικίλα ερευνητικά ευρήματα και διαφοροποιείται ανάλογα με τις ξεχωριστές 

επιπτώσεις που έχει στον εγκέφαλο κάθε ουσία. Ιδιαίτερη βάση, ωστόσο, δίνεται στις μεταβολές που 

προκαλεί η χρόνια χρήση στην δομή και λειτουργία των περιοχών του προμετωπιαίου λοβού. Οι 

αλλαγές αυτές θεωρείται ότι εμποδίζουν τα άτομα από το να αναγνωρίσουν τις συνέπειες του πράττειν 

τους.106 Ακόμη, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτού του μοντέλου, ο εθισμός είναι νόσος του 

εγκεφάλου επειδή η χρόνια χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών απορρυθμίζει τα νευρωνικά συστήματα 

ανταμοιβής και ενισχύει αρχικά την έκλυση ντοπαμίνης στον επικληνή πυρήνα («το κέντρο 

ευχαρίστησης του εγκεφάλου») και άρα προκαλεί ένα αίσθημα ευφορίας στον χρήστη.107 Υπό το 

πρίσμα αυτής της διερεύνησης, οι ψυχοτρόπες ουσίες καταλαμβάνουν τα συστήματα ανταμοιβής και 

γίνονται οι ηνίοχοι του εγκεφάλου. 

Το ερευνητικό αυτό υπόδειγμα έχει αποτελέσει αντικείμενο όχι μόνο θερμής υποστήριξης 

αλλά και εκτεταμένων κριτικών. Η έμφαση στην βιολογική πλευρά της εξάρτησης συμπλέει με την 

επιφανειακή και αποσπασματική εξέταση των ψυχοκοινωνικών όψεων της. Με αυτό τον τρόπο, 

αποκρύπτονται οι ουσιώδεις κοινωνικές και εξουσιαστικές τεχνικές που εμπλέκονται σ' αυτό το 

φαινόμενο. Ακόμη, η εξάντληση της συζήτησης στις αναλογίες της εξάρτησης με άλλες χρόνιες 

ασθένειες όπως ο διαβήτης και η καρδιοπάθεια είναι περιοριστική δεδομένου ότι, σε αντίθεση με τους 

διαβητικούς ασθενείς, για πολλούς χρήστες ουσιών η εξάρτηση δεν αποτελεί μία ισόβια και χρόνια 

κατάσταση αλλά μόνο μία φάση της βιογραφικής τους τροχιάς. Αν ακόμα αυτό το επιστημονικό 

παράδειγμα απελευθέρωσε (;) τους χρήστες από τον στιγματισμό και τα αισθήματα ντροπής και 

ενοχής που υπέβαλλε το ηθικό υπόδειγμα φαίνεται πως τους επαναστιγμάτισε ως ασθενείς με 

παθολογικό εγκέφαλο.108 Οι ποικίλες κριτικές φωνές που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια εντός 

του νευροεπιστημονικού πεδίου και αναδεικνύουν αυτή την ιδεολογική χροιά της 

νευροεπιστημονικής έρευνας μας καλούν να αναστοχαστούμε ως προς τα υποκείμενα που παράγονται 

δια μέσου της νευροεπιστημονικής έρευνας και να εργαστούμε με τα νέα εννοιολογικά και 

                                                   
105 Vrecko Scott (2010), “Birth of a brain disease: Science, the state and addiction neuropolitics”, History of the Human 

Sciences, τ. 23, τχ. 4, σ. 52-67 (ιδιαίτερα σ. 56-59), doi: http://doi.org/10.1177/0952695110371598, Ημερ. Πρόσβ. 

28/05/2019. 

106 Raymond Anton (2010), “Substance abuse is a disease of the human brain: Focus on alcohol”, The Journal of Law 

Medicine & Ethics, τ. 38, τχ. 4 (Νοέμβριος), σ 735-744 (ιδιαίτερα σ. 738), doi: https://doi.org/10.1111/j.1748-

720X.2010.00527.x, Ημερ. Πρόσβ. 23/08/2019. 

107 Παναγής Γιώργος και Καστελλάκης Ανδρέας (2001), «Ο εθισμός ως νόσος του εγκεφάλου», στο: Αναστασία-Βαλεντίνη 

Ρήγα (επιμ.), Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε οργανισμούς, ομάδες και άτομα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, σ. 93-110 

(ιδιαίτερα σ. 93-95). 

108 Hammer Rachel κ.ά. (2013), “Addiction: Current criticism of the brain disease paradigm” AJOB Neuroscience, τ. 4, 

τχ. 3, σ. 27-32 (κυρίως σ. 30), doi: https://doi.org/10.1080/21507740.2013.796328, Ημερ. Πρόσβ. 17/04/2019. 

http://doi.org/10.1177/0952695110371598
https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.2010.00527.x
https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.2010.00527.x
https://doi.org/10.1080/21507740.2013.796328
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μεθοδολογικά εργαλεία που προτείνονται από την κριτική νευροεπιστήμη της εξάρτησης.109 

 

 
3.5 Η εξάρτηση ως κοινωνικό φαινόμενο 

 

 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες πολλές κριτικές φωνές από τους χώρους των κοινωνικών επιστημών 

και της ψυχιατρικής επιχειρούν να αναδείξουν την κοινωνική φύση της εξάρτησης ασκώντας κριτική 

στα υπόλοιπα υποδείγματα. Ερευνητές και ερευνήτριες που υιοθετούν αυτόν τον τρόπο σκέψης 

συνδέουν την εμφάνιση του φαινομένου της εξάρτησης με την κοινωνία της ελεύθερης αγοράς, τον 

παγκόσμιο καπιταλισμό, την όψιμη νεωτερικότητα ή εν γένει την νεωτερικότητα.110 Από αυτή την 

οπτική γωνία, οι ψυχοτρόπες ουσίες και το αλκοόλ είναι μέσα διαχείρισης του ψυχικού πόνου και της 

ακραίας αλλοτρίωσης που το υπάρχον κοινωνικο-οικονομικό σύστημα παράγει. Ο ψυχισμός 

αποτυπώνει κοινωνικές και ιστορικές αντιφάσεις και άρα η θεραπεία απεξάρτησης οφείλει να 

αποτελεί ταυτόχρονα μία κοινωνική κριτική και έναν κοινωνικο-γεωγραφικό χώρο αναστοχασμού 

επί αυτής της κοινωνικής οδύνης.111 Παράλληλα, ασκείται κριτική τόσο στο κυρίαρχο ψι-σύμπλεγμα 

που αγνοώντας αυτά τα κρίσιμα ζητήματα υπερασπίζεται το status quo όσο και στα παγκόσμια δίκτυα 

εμπορίου παράνομων και νόμιμων ουσιών που κερδοφορούν πάνω στη δυσφορία των χρηστών. 

Πολλές από τις εμπειρικές κοινωνικές έρευνες που εστιάζουν σε «μαρτυρίες ζωής», σε «βιογραφικές 

ανακατασκευές» και σε «προσωπικές ιστορίες» των εξαρτημένων ατόμων αναπαραγάγουν – σε 

μεθοδολογικό επίπεδο πλέον - αυτόν τον λανθάνοντα ατομικισμό, καθώς αποφεύγουν να θέσουν 

αυτές τις κοινωνικές παραμέτρους της εξάρτησης. Ο Jim Orford ασκεί κριτική σ' αυτή την τάση και 

προτείνει πως η εξουσία πρέπει να είναι η κεντρική κατηγορία ανάλυσης και κατανόησης του 

φαινομένου της εξάρτησης.112 Η μέχρι στιγμής συμβολή του πεδίου της κοινωνιολογίας της 

                                                   
109 Campbell Nancy (2010), “Toward a critical neuroscience of 'addiction'”, BioSocieties, τ. 5, τχ. 1 (Μάρτιος), σ. 89-104, 

doi: http://doi.org/10.1057/biosoc.2009.2, Ημερ. Πρόσβ. 01/08/2019. 

110 Alexander Bruce K. (2001), The roots of addiction in free market society, Canadian Centre for Policy Alternatives, 

Βανκούβερ, http://www.cfdp.ca/roots.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 01/08/2019. Alexander B. K. (2015), “Addiction, enviromental 

crisis, and global capitalism”, Παρουσιάστηκε στο college of sustainability, Πανεπιστήμιο Dalhousie , 26-27 Φεβρουαρίου, 

https://www.brucekalexander.com/articles-speeches/283-addiction,-environmental-crisis,-and-global-capitalism, Ημερ. 

Πρόσβ. 01/08/2019. Ζαφειρίδης Φοίβος (2018), σ. 64. Μάτσα Kατερίνα (2011), σ. 19. Alexander Bruce (2017), σ. 7. Watts 

Galen (2019), “Recovering enchantment: Addiction, spirituality, and Charles Taylor's malaise of modernity”, Journal of 

Contemporary Religion, τ. 34, τχ. 1 (Απρίλιος), σ. 39-56, doi: https://dx.doi.org/10.1080/13537903.2019.1585102, Ημερ. 

Πρόσβ. 01/08/2019. 

111 Μάτσα Kατερίνα (2011), σ. 160. Ζαφειρίδης Φοίβος (2018), σ. 47. 

112 Orford Jim (2019), “Power and addiction”, στο: Hanna Pickard και Ahmed Serge H. (επιμ.), The Routledge Ηandbook 

of Philosophy and Science of Addiction, Routledge, Νέα Υόρκη, σ. 209-219. 

http://doi.org/10.1057/biosoc.2009.2
http://www.cfdp.ca/roots.pdf
https://www.brucekalexander.com/articles-speeches/283-addiction%2C-environmental-crisis%2C-and-global-capitalism
https://www.brucekalexander.com/articles-speeches/283-addiction%2C-environmental-crisis%2C-and-global-capitalism
https://dx.doi.org/10.1080/13537903.2019.1585102


44 
 

εξάρτησης σε αυτή την προσπάθεια κριτικής και ολόπλευρης κατανόησης αυτού του φαινομένου 

είναι κατά γενική ομολογία περιορισμένη.113 

Η θεωρία της παρεκτόπισης (dislocation theory) του Bruce Alexander είναι ίσως το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγμα των κοινωνικών θεωριών της εξάρτησης. Ο Alexander, επηρεασμένος 

από το έργο του Karl Polanyi, χρησιμοποιεί την έννοια της «παρεκτόπισης» αντί άλλων 

παραπλήσιων εννοιών όπως η ανομία και η αποξένωση. Με αυτή την έννοια περιγράφει τις 

διαδικασίες της ελλειμματικής ψυχοκοινωνικής ολοκλήρωσης που παράγουν αναγκαία οι κοινωνίες 

της ελεύθερης αγοράς. Αυτές οι κοινωνίες έχοντας ως κεντρικούς πυλώνες τους το κέρδος και την 

ανταγωνιστικότητα εμποδίζουν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό την πλήρη ένταξη όλων των μελών 

τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και άρα η χρήση ουσιών προσφέρει σε κάποια από τα μέλη τους μία 

υποτυπώδη αίσθηση ανήκειν και μία υποκατάστατη ζωή.114 Από αυτή την οπτική γωνία, οποιαδήποτε 

θεραπευτική πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη την αλληλεξάρτηση των φαινομένων της εξάρτησης και 

της παρεκτόπισης στις σύγχρονες κοινωνίες προάγει περισσότερο μία λογική τεχνικής διαχείρισης 

του ζητήματος. Κατά την άποψη μου, το «κοινωνικό» υπόδειγμα (θεωρίες ανομίας, θεωρίες 

σύγκρουσης κλπ.) αποτελεί την πιο συγκροτημένη και ρηξικέλευθη ανάγνωση του φαινομένου της 

εξάρτησης καθώς, σε αντίθεση με άλλα παραδείγματα, αντιμετωπίζει κριτικά την αφαίρεση του 

απομονωμένου ατόμου και επιχειρεί να ερμηνεύσει την εξάρτηση ως ένα πολύπλοκο φαινόμενο. 

Ωστόσο, η παραγνώριση των ατομικών ιδιαιτεροτήτων (βιολογικό υπόστρωμα, βιογραφική τροχιά 

κ.ά.) και ο λανθάνον κοινωνιολογισμός αποτελούν κάποιες από τις πιθανές μονομέρειες αυτών των 

μοντέλων. Όσο επίσης αυτά τα εγχειρήματα αναπαραγάγουν μία πατερναλιστική προσέγγιση του 

φαινομένου της εξάρτησης είναι πιθανόν να αντιμετωπίζουν τα άτομα περισσότερο ως εξιλαστήρια 

θύματα των κοινωνικών μετασχηματισμών και λιγότερο ως ενεργητικά και δημιουργικά υποκείμενα. 

  

                                                   
113 Hammersley Richard (2019), “Sociology of addiction”, στο: Hanna Pickard και Ahmed Serge H. (επιμ.), The Routledge 

Ηandbook of Philosophy and Science of Addiction, Routledge, Νέα Υόρκη, σ. 220-228. 

114 Alexander Bruce (2001), σ. 4. 
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4. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ο ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

ΤΩΝ Κ.Ο.Π.Α  

 

4.1 Βιογραφικά στοιχεία του Βλάντιμιρ Χούντολιν 

 

O Βλάντιμιρ Χούντολιν ήταν νευρολόγος και ψυχίατρος που γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1922 στο 

Όγκουλιν της Κροατίας. Η μητέρα του ασχολούνταν με τα οικιακά. Ο πατέρας του εργαζόταν ως 

μόδιστρος, αντιμετώπιζε προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ και πέθανε πριν συμπληρώσει 

τα σαράντα του έτη. Ο Βλάντιμιρ ήταν ενεργό μέλος της νεανικής καθολικής οργάνωσης Domagoj, 

ενώ οι επιρροές του Κροατικού καθολικού κινήματος στην επιστημονική του εξέλιξη ήταν 

καθοριστικές.115 Tο 1948 αποφοίτησε από την σχολή Ιατρικής και το 1951 έλαβε την ειδίκευση του 

στην νευροψυχιατρική στο Ζάγκρεμπ. Πιθανότητα συνελήφθη και καταδικάστηκε για ανταρσία 

ενάντια στο καθεστώς των Ustasha, ενώ στα επόμενα χρόνια συνέχισε την πολιτική του δράση και 

ως μέλος του Κοινοβουλίου προσπάθησε να οργανώσει τις υπηρεσίες υγείας στην Κροατία.116 To 

1951 θα παντρευτεί με την ψυχίατρο Βίσνια Χούντολιν η οποία ασχολήθηκε επίσης συστηματικά με 

την οικολογική κοινωνική προσέγγιση και με τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Ο 

Χούντολιν συμμετείχε ενεργά στην ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού της Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής και διετέλεσε πρόεδρος του οργανισμού για αρκετά χρόνια. Παράλληλα, ίδρυσε στο 

Ντουμπρόβνικ τον Μεσογειακό Οργανισμό της Κοινωνικής Ψυχιατρικής και επιμελήθηκε τον 

συλλογικό επιστημονικό τόμο που προέκυψε από το όγδοο Παγκόσμιο Συνέδριο Κοινωνικής 

Ψυχιατρικής που έγινε στο Ζάγκρεμπ το 1981.117  

Σύμφωνα με τον Savelli, ο Χούντολιν έζησε σε μία εποχή «ψυχιατρικού» πανικού γύρω από 

τον αλκοολισμό στην κομμουνιστική Γιουγκοσλαβία (1945- 1991). Ήταν μια εποχή κατά την οποία 

η έκταση αυτού του φαινομένου απειλούσε να αποσταθεροποιήσει έναν από τους βασικούς 

ιδεολογικούς πυλώνες του καθεστώτος: αυτόν της καλής υγείας όλων των πολιτών.118 Ο αλκοολισμός 

ήταν η νούμερο ένα εθνική απειλή και αποτελούσε τη θεμελιώδη αντίφαση μιας κοινωνίας που 

                                                   
115 Pavlovic Eduard (2009), “[Croatian catholic movement and Vladimir Hudolin (1922-1996): Formation of one world 

known alcohologist]”, Acta medico-historica Adriatica, τ. 7, τχ. 1, σ. 129-140, Ημερ. Πρόσβ. 01/08/2019. 

116 Carcangiu Giampaolo (2014), “A scientific revolution” by Vladimir Hudolin, μτφρ. Ennio Palmesino, Andrea Manfredi 

και Caterina Anna Melis, World Association of Clubs of Alcoholics in Treatment, Γένοβα, σ. 3-6. 

117 Hudolin Visnja, Lazic Nebojša και Ulemek Ljuba (2001), “I problemi alcolcorrelati in Croazia dopo la seconda guerra 

mondiale”, στο: Visnja Hudolin κ.ά. (επιμ.), Club degli alcolisti in trattamento: Μanuale per il lavoro nei club degli 

alcolisti in trattamento (approccio ecologico sociale) con scritti di Vladimir Hudolin, Scuola Europea di Alcologia e 

Psichiatria Ecologica, Τεργέστη, σ. 3-4 

118 Savelli Mat (2011). 
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επεδίωκε την δημιουργία μιας νέας ιατρικής και ενός νέου ανθρωπότυπου. Επιπρόσθετα, ο Χούντολιν 

εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως υπότροφος στην Μεγάλη Βρετανία και στην Σουηδία. Ήταν 

μαθητής και εκπαιδευόμενος του Maxwell Jones και ανέπτυξε φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις 

με τον Franco Basaglia, την Melanie Klein, τον Joshua Bierer και άλλους ριζοσπάστες ψυχιάτρους. 

Όταν επέστρεψε στην Κροατία έγινε υποδιευθυντής στο νευροψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου 

Dr. M. Stojanovic. Εκεί παρατήρησε τις συχνές υποτροπές των αλκοολικών και τις αλλεπάλληλες 

επανεισαγωγές τους στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Γι' αυτό τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης ενός 

εξειδικευμένου τμήματος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ, 

της θεσμοθέτησης νοσοκομείων ημέρας που θα λειτουργούν με την λογική των ανοιχτών πορτών 

(open-door policy) και της δημιουργίας των Κ.Ο.Π.Α.119 Οι νέες αυτές πρωτοβουλίες του Χούντολιν 

αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία από όσους και όσες υποστήριζαν τις πιο παραδοσιακές ψυχιατρικές 

μεθόδους. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 ήταν υποψήφιος για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. 

Πέθανε στις 26 Δεκεμβρίου 1996 στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. 

 

 

 

4.2 Το ιστορικό συγκείμενο και η μεθοδολογία των Κ.Ο.Π.Α. 

 

 

Τα Κ.Ο.Π.Α.. είναι πολυ-οικογενειακές κοινότητες. Η λειτουργία τους αφορά τα προβλήματα που 

σχετίζονται με το αλκοόλ και η παρουσία όλης της οικογένειας στην κοινότητα είναι καθοριστική. 

Οι συναντήσεις γίνονται μία φόρα την εβδομάδα για μιάμιση ώρα και ένα κλαμπ μπορεί να 

συμπεριλάβει ως και δώδεκα οικογένειες. Κάποιοι από τους βασικούς κανόνες της ομάδας είναι: η 

συνέπεια στην ώρα, η απαγόρευση της χρήσης ουσιών, η διασφάλιση του απορρήτου, η 

εμπιστευτικότητα και η ενεργητική ακρόαση προς άλλα μέλη που μοιράζονται τις προσωπικές 

εμπειρίες τους γύρω από το αλκοόλ. Οι προϋποθέσεις για την δημιουργία ενός Κ.Ο.Π.Α. είναι η 

ύπαρξη τουλάχιστον δύο οικογενειών και ενός υπηρέτη – δάσκαλου. Οι αξίες της ομάδας είναι η 

φιλία, η αγάπη και η αλληλεγγύη.  

Τα Κ.Ο.Π.Α. δεν είναι μεμονωμένες και αυτοαναφορικές κοινότητες αλλά εντάσσονται σε 

ένα ευρύτερο δίκτυο (όπως είναι το Δίκτυο Αλκοολογίας στην Κρήτη) και συνεργάζονται με 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως ο Σύλλογος των Τοπικών Αλκοολογικών Κλαμπ (AICAT - 

Associazione dei Club Alcologici Territoriali), η Ευρωπαϊκή Σχολή Αλκοολογίας και Οικολογικής 

                                                   
119 Hudolin Visnja κ.ά. (2001), “I primi club e la loro diffusione in Croazia e nella ex Jugoslavia”, στο: Visnja Hudolin 

κ.ά. (επιμ.), Club degli alcolisti in trattamento: Μanuale per il lavoro nei club degli alcolisti in trattamento (approccio 

ecologico sociale) con scritti di Vladimir Hudolin, Scuola Europea di Alcologia e Psichiatria Ecologica, Τεργέστη, σ. 9-

12. 
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Ψυχιατρικής κ.ά. Το πρώτο Κ.Ο.Π.Α. ξεκίνησε την λειτουργία του το 1964 στο νευροψυχιατρικό 

τμήμα του νοσοκομείου Stojanovic στο Ζάγκρεμπ. Στην συνέχεια ιδρύθηκαν Κ.Ο.Π.Α. σε εταιρίες, 

σε νοσοκομεία, σε εκκλησίες, σε φυλακές κλπ. Σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις ήταν σχεδόν 

αδύνατη η παρουσία της οικογένειας στις εβδομαδιαίες συναντήσεις. Τα Κ.Ο.Π.Α. διαδόθηκαν 

ταχύτατα σε διάφορες χώρες όπως η Βραζιλία, η Σουηδία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Η Ιταλία είναι 

σήμερα η χώρα που αποτελεί το σημείο αναφοράς των Κ.Ο.Π.Α. Εκεί, η πρώτη ομάδα ιδρύθηκε το 

1979 στην πόλη της Τεργέστης. Στην Ελλάδα η αρχή έγινε όταν η Στέλλα Χρηστίδη, φοιτήτρια 

ιατρικής και υπηρέτης – δάσκαλος για δύο χρόνια στο Μπάρι της Ιταλίας, παρακίνησε άλλα δύο άτομα 

από τον ελλαδικό χώρο να παρακολουθήσουν το σεμινάριο ευαισθητοποίησης για υπηρέτες – 

δάσκαλους το 1998 στην Μπατιπάλια της Ιταλίας. Το 1999 λειτούργησε το πρώτο Κ.Ο.Π.Α. στην 

Ελλάδα στην περιοχή του Αγρινίου, ενώ τα επόμενα χρόνια ιδρύθηκαν Κ.Ο.Π.Α. στην πόλη της 

Πάτρας, στον Πειραιά και στο Ηράκλειο.120 Το 2005 οι κοινότητες των Κ.Ο.Π.Α.. υπήρχαν σε 

τουλάχιστον 34 χώρες της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής, της Ασίας, της Αφρικής και της 

Ωκεανίας.121 

Το έργο του Maxwell Jones και το μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων, η προσέγγιση της 

διαπροσωπικής ψυχανάλυσης του Χάρι Στακ Σάλιβαν, το μοντέλο της οικογενειακής θεραπείας όπως 

αναπτύχθηκε από την δεκαετία του '50 και η θεωρία των γενικών συστημάτων του βιολόγου Ludwig 

von Bertalanffy αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, τις επιστημονικές βάσεις της χουντολιανής οικολογικής 

(ή πράσινης) κοινωνικής προσέγγισης που υιοθετείται στις κοινότητες των Κ.Ο.Π.Α.122 Στο μοντέλο 

αυτό, τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ γίνονται αντιληπτά ως αποτέλεσμα διαταραχής 

της οικολογικής ισορροπίας των κοινοτήτων (εργασιακή, οικογενειακή κλπ.) στις οποίες εντάσσεται 

το άτομο. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι συστατικό μέρος ενός θεραπευτικού 

προγράμματος. Η έμφαση του μοντέλου δίνεται έμμεσα ή άμεσα κυρίως στον θεσμό της οικογένειας 

και θεωρείται ότι τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ προκύπτουν από τις δυσλειτουργικές 

ισορροπίες στις σχέσεις των μελών της που παγιώνονται και παράγουν την αρνητική ομοιόσταση του 

συστήματος. Ο Χούντολιν αναφέρθηκε εξάλλου σε αρκετές περιπτώσεις στην «αλκοολική 

οικογένεια» και στον αλκοολικό τρόπο ζωής της οικογένειας και του κοινωνικού και εργασιακού 

περιβάλλοντος.123 Η θεώρηση αυτή του αλκοολισμού αναδεικνύει σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές 

                                                   
120 Christidi Stella (2001). “Grecia”, στο: Visnja Hudolin κ.ά. (επιμ.), Club degli alcolisti in trattamento: Μanuale per il 

lavoro nei club degli alcolisti in trattamento (approccio ecologico sociale) con scritti di Vladimir Hudolin, Scuola Europea 

di Alcologia e Psichiatria Ecologica, Τεργέστη, σ. 57-58. Ursella Laura (2005), Diffusione dei clug degli alcolisti in 

trattamento nel mondo, (Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία), Scuola di Perfezionamento in Alcologia, Ούντινε, σ. 42-43. 

121 Στο ίδιο, σ. 15. 

122 Hudolin Vladimir (2015a), “Il trattamento complesso”, στο: Giuseppe Corlito κ.ά. (επιμ.), Manuale di alcologia: Nuova 

edizione critica, Erickson, Τρέντο, σ. 317 – 328 (κυρίως σ. 320 – 328). 

123 Στο ίδιο, σ. 323. 
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προεκτάσεις αυτού του φαινομένου και θέτει ζητήματα όπως η κοινωνική πίεση για κατανάλωση 

αλκοόλ, καθώς ιδίως στις μεσογειακές κουλτούρες υπάρχει, σύμφωνα με τον Χούντολιν, «η πλήρης 

ελευθερία να πιεις, αλλά δεν υπάρχει καθόλου η ελευθερία του να μην πιεις».124 

 

 

4.3 Η ορολογία της χουντολιανής προσέγγισης 

 

Στην χουντολιανή οικολογική προσέγγιση εντοπίζονται τόσο η κριτική στάση απέναντι στον 

εννοιακό εξοπλισμό της παραδοσιακής ψυχιατρικής όσο και η εισαγωγή πολλών καινοτόμων 

εννοιολογικών κατασκευών. Αρχικά, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος σκέψης αμφισβητείται η 

σύγχρονη χρήση της έννοιας «αλκοολισμός». Παρατηρούνται, ωστόσο, πολλές μετατοπίσεις στο 

έργο του Hudolin σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Στα αρχικά στάδια της προσέγγισης θεωρούνταν πως, 

εφόσον δεν έχει συγκροτηθεί θεωρητικά ένας πιο κατάλληλος όρος, η εγκατάλειψη της 

προβληματικής αυτής λέξης που συνδέεται με τις συνυπωδηλώσεις της ασθένειας θα ήταν άγονη. Τα 

επόμενα έτη όμως και συγκεκριμένα στο πρώτο ιταλικο-γιουγκοσλαβικό συνέδριο των Κ.Ο.Π.Α το 

1985 θα προταθεί η μελέτη του αλκοολισμού ως τρόπου ζωής (stile di vita).125 Η έννοια αυτή 

αναπτύσσεται σε χτυπητή αντιπαράθεση με το υπόδειγμα της ασθένειας και αντίθετα με αυτό 

επιχειρεί να υπευθυνοποιήσει το άτομο, την οικογένεια και την τοπική κοινωνία και να υπογραμμίσει 

πως η αλλαγή αυτού του τρόπου ζωής είναι εφικτή.126 Η έννοια «προβλήματα που σχετίζονται με το 

αλκοόλ» (problemi alcolcorrelati) χρησιμοποιείται επίσης για να σχετικοποιήσει την έννοια του 

αλκοολισμού και να αναδείξει ότι αυτό το φαινόμενο αποτελεί περισσότερο ένα συνεχές μικρών, 

μέτριων και σοβαρών προβλημάτων παρά μία αυθύπαρκτη ψυχιατρική κατηγορία.127 Η αλλαγή του 

επίσημου ονόματος των ομάδων από Κλαμπ των Αλκοολικών σε Θεραπεία (Club degli Alcolisti in 

Trattamento) σε Τοπικά Κλαμπ Αλκοολογίας (Club Alcologici Territoriali) που αποφασίστηκε μέσα 

από οριζόντιες διαδικασίες το 2010 αντικατοπτρίζει αυτή την κριτική που ασκείται στο πλαίσιο της 

οικολογικής προσέγγισης απέναντι στις έννοιες του «αλκοολισμού» και της «θεραπείας». 

Η αντίθεση αυτή στο θεραπευτικό λεξιλόγιο της επίσημης ψυχιατρικής δηλώνεται και μέσα 

                                                   

124 Στο ίδιο, σ. 324. 

125 Baselice Aniello (2015a), “Prefazione all' edizione critica del Manuale”, στο: Giuseppe Corlito κ.ά. (επιμ.), Manuale 

di alcologia: Nuova edizione critica, Erickson, Τρέντο, σ. 25-26. 

126 Ursella Laura (2005), σ. 12. 

127 Hudolin Vladimir (2001),  “L' organizzazione del club degli alcolisti in trattamento, la composione del Club. I diversi 

ruoli nel lavoro del Club”, στο: Visnja Hudolin κ.ά. (επιμ.), Club degli alcolisti in trattamento: Μanuale per il lavoro nei 

club degli alcolisti in trattamento (approccio ecologico sociale) con scritti di Vladimir Hudolin, Scuola Europea di 

Alcologia e Psichiatria Ecologica, Τεργέστη, σ. 74-81. 
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από την χρήση του όρου υπηρέτης – δάσκαλος αντί για θεραπευτής. Ο υπηρέτης – δάσκαλος χωρίς 

να απαιτείται να έχει κάποια εξειδικευμένη κατάρτιση στον χώρο της ψυχικής υγείας ή της 

εξάρτησης και αφού παρακολουθήσει ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης πάνω στις αρχές της 

οικολογικής κοινωνικής προσέγγισης λειτουργεί ως ο καταλύτης της αλλαγής του τρόπου ζωής των 

μελών των Κ.Ο.Π.Α και διευκολύνει την επικοινωνία των μελών κατά την διάρκεια των 

συναντήσεων. Επίσης, αντί της κάθετης ιεραρχικής σχέσης επιβλέποντα – επιβλεπόμενου, 

προτείνεται η οριζόντια συνεπτοπτική σχέση κατά την οποία οι υπηρέτες – δάσκαλοι μιας περιοχής 

συναντώνται μία φορά τον μήνα και αναστοχάζονται επί των ζητημάτων που προκύπτουν στις 

κοινότητές τους. Γενικότερα, οι κοινότητες των Κ.Ο.Π.Α. ανέπτυξαν μία ημι-αυτόνομη σχέση με 

τους επαγγελματίας υγείας και επιχείρησαν να συγκροτήσουν έναν τύπο γνώσης που προκύπτει όχι 

τόσο από τους «ειδικούς» της κοινωνικής ψυχιατρικής όσο πολύ περισσότερο από τις βιωμένες 

εμπειρίες των ατόμων που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Χούντολιν, στα Κ.Ο.Π.Α. πρέπει να υπάρχει διάκριση των 

ρόλων των ατόμων και τα άτομα να εκλέγονται σε συγκεκριμένα πόστα για ένα μικρό χρονικό 

διάστημα. Ο πρόεδρος αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών ζητημάτων, ο 

γραμματέας ασχολείται με τις υποχρεώσεις που δεν μπορεί να επιτελέσει ο πρόεδρος, ο καθοδηγητής 

που εκλέγεται εβδομαδιαία και αναλαμβάνει να επιλύει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν στην 

ομάδα και να ανοίγει και να κλείνει τις συναντήσεις, ο ταμίας που ασχολείται με την διαχείριση των 

οικονομικών, ο συντονιστής που συντονίζει τις συζητήσεις, η ομάδα επισκέψεων που οργανώνει τις 

φιλικές επισκέψεις των μελών κ.ά. Σήμερα, πολλές από αυτές τις αρμοδιότητες δεν υφίστανται 

επίσημα σε όλες τις κοινότητες, αλλά συνηθίζεται να υπάρχουν άλλες όπως ο ορισμός ενός ατόμου 

που αναλαμβάνει να σημειώνει τα πρακτικά των συζητήσεων κλπ.  

Δύο ακόμα κομβικές έννοιες είναι αυτές του «ιντερκλάμπ» και του «σεμιναρίου 

ευαισθητοποίησης». Τα ιντερκλάμπ είναι ανοιχτές συγκεντρώσεις για όλους τους πολίτες όπου μέλη 

των Κ.Ο.Π.Α. μιας πόλης, ενός νομού, μιας περιφέρειας, μιας χώρας κλπ. αφηγούνται τις εμπειρίες 

ζωής τους. Απώτερος σκοπός των ιντερκλάμπ είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε σχέση με 

το φαινόμενο του αλκοολισμού και η ανάδειξη των Κ.Ο.Π.Α. σε ανοιχτές κοινότητες που 

σφυρηλατούν ισχυρούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία.128 Τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης και 

εκπαίδευσης στην οικολογική – κοινωνική προσέγγιση για τα σύνθετα προβλήματα που σχετίζονται 

με το αλκοόλ είναι σεμινάρια συνολικής διάρκειας 50 ωρών και απευθύνονται σε όποιον και όποια 

ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί στην μέθοδο Χούντολιν. 

Μία από τις κυρίαρχες εννοιολογικές κατασκευές που αμφισβήτησε επίσης συστηματικά ο 

                                                   
128 Patussi Valentino (2001), “L' interclub”, στο: Visnja Hudolin κ.ά. (επιμ.), Club degli alcolisti in trattamento: Μanuale 

per il lavoro nei club degli alcolisti in trattamento (approccio ecologico sociale) con scritti di Vladimir Hudolin, Scuola 

Europea di Alcologia e Psichiatria Ecologica, Τεργέστη, σ. 206- 207. 
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Χούντολιν ήταν αυτή της «μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ» (il bere moderato). Ο Χούντολιν θεωρούσε 

κυρίως ότι αυτή η έννοια αναπαράγει μία κυρίαρχη στις δυτικές κουλτούρες διχοτομική σκέψη γύρω 

από την κατανάλωση αλκοόλ. Αν, από την μία δηλαδή η μέτρια κατανάλωση του αλκοόλ και άρα η 

φιγούρα του κοινωνικού πότη συνδέονται με θετικές κοινωνικές αξίες, για τον αλκοολισμό, δηλαδή 

για αυτό που θεωρείται η παθολογική τάση, διακρίνεται μία σαφής τάση υπευθυνοποίησης του 

ατόμου. Η σκέψη του Hudοlin τείνει λοιπόν προς την διαλεκτική άρση του δίπολου ασφαλής χρήση 

– αλκοολισμός αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων τα πολλά οργανικά προβλήματα που μπορεί να 

προκαλέσει η μέτρια κατανάλωση και το γεγονός ότι κάθε κοινωνικός πότης θα μπορούσε εν δυνάμει 

να γίνει αλκοολικός.129 Οι θέσεις αυτές του Hudolin αναπτύχθηκαν σε διάλογο με την έρευνα του D. 

L. Davies που δημοσιεύτηκε το 1962 και υποστήριζε ότι πολλοί αλκοολικοί μπορούν στην 

πραγματικότητα να αρχίσουν να ξαναπίνουν ελεγχόμενα.130 Ωστόσο, αυτή η τόση πολύκροτη έρευνα 

είχε βασιστεί, όπως δείχνει ο Edwards, σε προβληματικά δεδομένα και άρα αποτέλεσε σε μεγάλο 

βαθμό ένα επιστημονικό ατύχημα.131  

Σήμερα, είναι γενικώς αποδεκτή από μεγάλο μέρος της ψυχιατρικής κοινότητας η παραδοχή 

ότι η πλήρης αποχή από το αλκοόλ είναι το αναγκαίο μέσο για τον αλκοολικό που επιδιώκει μία 

νηφάλια στάση ζωής. Αυτή η θέση αποτέλεσε πυλώνα της φιλοσοφίας των Κ.Ο.Π.Α.. Σήμερα, η 

επίσημη θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα 

κατανάλωσης αλκοόλ. Αυτό φαίνεται να ενισχύει τις ιδέες αυτές που ανέπτυξε συστηματικά ο 

Χούντολιν και οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τις αντιλήψεις που υιοθετούνται στις κοινότητες 

των Κ.Ο.Π.Α. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην δήλωση της ψυχολόγου και πρώην υπηρέτη- 

δασκάλου στο κλαμπ της πόλης του Ρεθύμνου, Κατερίνας Ζαχείλα. Η κ. Ζαχείλα σημείωσε σε 

ραδιοφωνική εκπομπή: «Όπως πολύ εύστοχα ανέφερε η κυρία Σφακιανάκη, μία φορά αν ξεπεραστεί 

το όριο και μία φορά αν προκαλέσει ένα τροχαίο, τι νόημα έχει να μιλάμε για ασφαλή χρήση;».132 

Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται από μέλη των Κ.Ο.Π.Α. είναι αυτή της «χρήσης χαμηλού 

κινδύνου» που υπονοεί ότι και η μικρή χρήση μπορεί να είναι επικίνδυνη για κάποιες κατηγορίες 

ατόμων όπως οι οδηγοί ή οι έγκυες γυναίκες. Συμπερασματικά, η κριτική αυτή στην έννοια της 

«μέτριας κατανάλωσης» δύναται τόσο να προβληματοποιήσει την διάκριση παθολογικής και 

                                                   
129 Hudolin Vladimir (2015a), σ. 326. 

130 Hudolin Vladimir (2015b), “Aspetti fondamentali del trattamento”, στο: Giuseppe Corlito κ.ά. (επιμ.), Manuale di 

alcologia: Nuova edizione critica, Erickson, Τρέντο, σ. 255-259 (ιδιαίτερα σ. 257). 

131 Edwards Griffith (1994), “D. L. Davies and 'Normal drinking in recovered alcohol addicts': The genesis of a paper”, 

Drug and Alcohol Dependence, τ. 35, τχ. 3 (Ιούνιος), σ. 249-259, doi: https://doi.org/10.1016/0376-8716(94)90082-5, 

Ημερ. Πρόσβ. 08/09/2019. 

132 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου, «Η ζωή είναι ωραία - 22-01-2019 - Η εξάρτηση από το αλκοόλ και οι κοινότητες 

Κ.Ο.Π.Α» [Video file], https://www.youtube.com/watch?v=gUH8ZejPg0c, Ημερ. Ανάρτ: 03/02/2019, Ημερ. Πρόσβ. 

10/09/2019.  

https://doi.org/10.1016/0376-8716(94)90082-5
https://www.youtube.com/watch?v=gUH8ZejPg0c
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φυσιολογικής πόσης όσο και να υποθάλπει την άμεση ή έμμεση δαιμονοποίηση οποιασδήποτε 

μορφής κατανάλωσης αλκοόλ. 

 

4.4 H «πνευματική» στροφή στο έργο του Χούντολιν 

 

 

 

H ανθρωπολογική πνευματικότητα (spiritualità antropologica) αποτελεί ίσως την πιο κεντρική έννοια 

της υπαρξιακής και πνευματικής στροφής που παρατηρείται στην «όψιμη» περίοδο (1992-1996) του 

έργου του Βλάντιμιρ Χούντολιν. 133 Γενικότερα, πολλές πνευματικής χροιάς έννοιες όπως η υπέρβαση 

(transendenza) και ο διαλογισμός (meditazione) κυριάρχησαν στο έργο του τα τελευταία χρόνια της 

ζωής του.134 Ωστόσο, οι θρησκευτικές συνυποδηλώσεις που είχαν πολλές από αυτές τις έννοιες 

προβλημάτισαν πολλά μέλη των Κ.Ο.Π.Α. Γενικότερα, όπως φαίνεται και από τους ισχυρούς 

δεσμούς που ανέπτυξαν και οι ΑΑ τόσο με την ομάδα της Οξφόρδης όσο και με το έργο του Carl 

Jung, η πνευματικότητα και η θρησκευτικότητα ήταν κεντρικά στοιχεία και άλλων κοινοτικών 

προσεγγίσεων. Αυτό σημαίνει ότι πολλά χρόνια πριν την εμφάνιση της οικολογικής προσέγγισης, 

διατυπώνεται η θέση ότι η μετάβαση από τον αλκοολισμό στη νηφαλιότητα οφείλει να είναι κυρίως 

ένα πνευματικό ξύπνημα ή μία υπαρξιακή επαγρύπνηση. Στο έργο του Χούντολιν οι έννοιες αυτές 

χρησιμοποιούνται για να θεμελιωθεί η βαθύτατα αλληλέγγυα φύση της ανθρώπινης κοινωνικότητας. 

Αν η έννοια του διαλογισμού παραπέμπει περισσότερο στην ανάγκη για αυτοπαρατήρηση και 

αναστοχασμό, η έννοια της υπέρβασης υπογραμμίζει την ανάγκη απεγκλωβισμού του ανθρώπου από 

την πνευματική δυσφορία και ανάδυσης του σε ένα ανώτερο επίπεδο ύπαρξης. Αυτό το κανονιστικό 

κάλεσμα για αέναη προσωπική ανάπτυξη ως χρέος στην ανθρωπότητα, στις μέλλουσες και στις 

παρελθούσες γενιές συγκροτεί την ηθική υποχρέωση δημιουργίας μιας «οικολογικής» συνείδησης, 

δηλαδή μιας συνείδησης φροντίδας για τον «Άλλον».135 

Η έννοια της ανθρωπολογικής πνευματικότητας αντανακλά πολύ περισσότερο το σύνολο των 

χαρακτηριστικών που έχουν μεταδοθεί στην ανθρωπότητα στο πέρας των χρόνων και αποτελεί από 

αυτή την άποψη μία νοηματικά παραπλήσια έννοια με αυτή της «ανθρώπινης κουλτούρας».136 Η 

                                                   
133 Baselice Aniello (2015b), “Introduzione all' edizione critica del Manuale”, στο: Giuseppe Corlito κ.ά. (επιμ.), Manuale 

di alcologia: Nuova edizione critica, Erickson, Τρέντο, σ. 11-24. 

134 Corlito Giuseppe (2001), “La trascendenza e la meditazione”, στο: Visnja] Hudolin κ.ά. (επιμ.), Club degli alcolisti in 

trattamento.  Manuale per il lavoro nei club degli alcolisti in trattamento (approccio ecologico sociale) con scritti di 

Vladimir Hudolin, Scuola Europea di Alcologia e Psichiatria Ecologica, Τεργέστη, σ. 164-165 (κυρίως σ. 164). 

135 Στο ίδιο, σ. 165. 

136 Di Nisio Rino Antonio (2007), Il concetto di trascendenza in seno all' approccio ecologico sociale ai problemi 

alcolcorrelati e complessi, (Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία), Scuola Nazionale di Perfezionamento in alcologia, Βερόνα, 

σ. 47. 
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χρήση αυτής της έννοιας αποτυπώνει την εξέχουσα σημασία που εξέλαβαν οι κοινωνικές και 

πολιτισμικές διαστάσεις του φαινομένου του αλκοολισμού στην σκέψη του Χούντολιν. Αποτυπώνει 

ακόμη και τις προσπάθειες πολλών εκπροσώπων της κοινωνικής ψυχιατρικής στην κομμουνιστική 

Γιουγκοσλαβία να ορίσουν τον αλκοολισμό περισσότερο ως μία κοινωνική παθογένεια παρά ως μία 

ατομική αρρώστια.137 Στην πραγματικότητα, ο ίδιος ο Χούντολιν μπορεί να μην συγκρότησε ένα 

ενιαίο και συμπαγές θεωρητικό σύστημα για την κοινωνική φύση του αλκοολισμού. Ωστόσο, έχοντας 

βιώσει ο ίδιος και τον Β' παγκόσμιο πόλεμο και τον Πόλεμο της Κροατικής Ανεξαρτησίας θεωρούσε 

πως ο πόλεμος και η βία αποσυνθέτουν και αποδιοργανώνουν πλήρως την όποια πνευματική εξέλιξη 

του ατόμου και της κοινωνίας. Υπό το πρίσμα αυτής διερεύνησης, η διεκδίκηση της ειρήνης και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο όλων των προγραμμάτων προώθησης 

της υγείας. 

 

 

4.5 Η ερευνητική δραστηριότητα για τα Κ.Ο.Π.Α. 

 

 

Αν εξαιρέσει κανείς την πληθώρα κειμένων για τα Κ.Ο.Π.Α. στην ιταλικά γλώσσα, σε άλλες 

γλώσσες, όπως η ελληνική και η αγγλική γλώσσα, δεν εντοπίζονται πολλά ερευνητικά εγχειρήματα. 

Ένα σχετικό παράδειγμα στον ελλαδικό χώρο είναι η αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία της φοιτήτριας 

στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Ηρακλείου Τζουρμάνα Αναστασίας με τίτλο «Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις και απεξάρτηση από το αλκοόλ. Η περίπτωση του συλλόγου 

«Επιστροφή» υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μανόλη Τζανάκη. Η ποιοτική έρευνα της Τζουρμάνα 

βασίζεται στην συμμετοχική παρατήρηση στις ομάδες αυτοβοήθειας του συλλόγου «Η Επιστροφή» 

και σε ημιδομημένες συνεντεύξεις με μέλη του συλλόγου. Η Τζουρμάνα επιχειρεί να περιγράψει τα 

πρώτα βήματα και τις θεωρητικές αναφορές του συλλόγου και την σχέση του συλλόγου με την τοπική 

κοινωνία του Ηρακλείου.138 Η επίσης αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία της ψυχολόγου Καικιλίας 

Κατσιβαρδά που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κλινικής Ψυχολογίας Καλλιόπης 

Χατήρα το 2013 στο Τμήμα Ψυχολογίας με τίτλο «Η μέθοδος Hudolin και η εφαρμογή της στην 

Ελλάδα» αποτελεί ουσιαστικά μία περιγραφική αποτύπωση των θεωρητικών καταβολών και της 

πρακτικής εφαρμογής της μεθοδολογίας του Χούντολιν στην Ελλάδα.139 Τέλος, οι φοιτήτριες του 

                                                   
137 Savelli Mat (2011), σ. 474. 

138 Τζουρμάνα Αναστασία (2005), Μη κυβερνητικές οργανώσεις και απεξάρτηση από το αλκοόλ. Η περίπτωση της 

«Επιστροφής», (Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία), ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker

/2005/TzourmanaAnastasia/attached-document/2005Tzourmana.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 08/10/2019. 

139 Κατσιβαρδά Καικιλία (2013), Η μέθοδος Hudolin και η εφαρμογή της στην Ελλάδα, (Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία), 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο, https://elocus.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=/var/www/dlibportal//dlib/8 

/7/2/attachedmetadatadlib137534960229109610288/20130725_Kaikilia_Katsivarda_PRO.pdf&lang=e

http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker/2005/TzourmanaAnastasia/attached-document/2005Tzourmana.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker/2005/TzourmanaAnastasia/attached-document/2005Tzourmana.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/seyp/ker/2005/TzourmanaAnastasia/attached-document/2005Tzourmana.pdf
https://elocus.lib.uoc.gr/php/pdf_pager.php?filename=/var/www/dlibportal//dlib/8
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τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Ανδρίτσου Ευσταθία, Μπίλλια Μαρία 

και Χούσου Αγγελική υλοποίησαν υπό την επίβλεψη του καθηγητή Δρίτσα Ιωάννη πτυχιακή εργασία 

με τον τίτλο «Μία εμπειρική μελέτη των προγραμμάτων Hudolin στην Ελλάδα».140 Η συγκεκριμένη 

πτυχιακή εργασία είναι μία ποσοτική έρευνα που μελετά τον τρόπο διαβίωσης 19 ατόμων που 

συμμετέχουν σε Κ.Ο.Π.Α. της Αθήνας και της Πάτρας και αναδεικνύει την σχέση των ατόμων με το 

αλκοόλ (συχνότητα πόσης κ.ά.) και την συμμετοχή τους στις ομάδες Κ.Ο.Π.Α. (συχνότητα 

παρακολούθησης των ομάδων, συμμετοχή σε άλλα θεραπευτικά προγράμματα κ.ά.).  

Η μόνη δημοσιευμένη έρευνα για τα Κ.Ο.Π.Α. στον ελλαδικό χώρο είναι αυτή των Grinakis, 

Koulentaki, Sfakianaki, Liodaki, Aggouraki και Mouzas που έγινε στην Κρήτη. Οι συγγραφείς 

υλοποίησαν μία ποσοτική έρευνα με στόχο να συγκρίνουν τα δημογραφικά και ιατρικά 

χαρακτηριστικά αλκοολικών που παρακολουθούσαν και αλκοολικών που δεν παρακολουθούσαν τις 

συναντήσεις των Κ.Ο.Π.Α.. Οι ερευνητές και οι ερευνήτριες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα 

άτομα που αντιμετωπίζουν σχετιζόμενα με το αλκοόλ προβλήματα και έχουν ψυχιατρικές εμπειρίες 

επιλέγουν πιο εύκολα να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις των Κ.Ο.Π.Α.141 H αγγλόφωνη 

ερευνητική βιβλιογραφία για τις κοινότητες αυτές είναι επίσης ελλιπώς ανεπτυγμένη. Εξαίρεση σ' 

αυτή την τάση είναι η ποσοτική έρευνα των Curzio κ.ά. που έγινε τo 2012 από το Ινστιτούτο 

Κλινικής Φυσιολογίας σε ένα δείγμα 7522 ατόμων που συμμετέχουν σε Κ.Ο.Π.Α. στην Ιταλία. Ένα 

από τα κύρια ευρήματα της έρευνας είναι η θετική συσχέτιση των χρόνων παρακολούθησης των 

ομάδων με την αποχή και την βελτίωση στον τρόπο ζωής.142 Ακόμη, η ποσοτική έρευνα των Grbeša 

κ.ά. που έγινε στο Μόσταρ της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Alcoholism 

and Psychiatry Research. Στο συγκεκριμένο ερευνητικό πόνημα συγκρίνονται οι ατομικές διαφορές 

στην προσωπικότητα 19 αλκοολικών που συμμετέχουν σε Κ.Ο.Π.Α. και 7 ατόμων εθισμένων στα 

τυχερά παιχνίδια.143 Μία ακόμα ποσοτική έρευνα που δημοσιεύτηκε το 1992 στο European Journal 

of Epidemiology είναι αυτή των Barra, Franceschi, Maccioni και Bidoli. Η έρευνα βασίστηκε σε 

δείγμα 598 ατόμων των Κ.Ο.Π.Α. που βρίσκονται στις επαρχίες του Πορντενόνε και του Ούντινε στην 

                                                   
l&pageno=1&pagestart=1&width=595&height=842&maxpage=61, Ημερ. Πρόσβ. 01/08/2019. 

140 Ανδρίτσου Ευσταθία, Χούσου Αγγελική και Μπίλλια Μαρία (2015), Μια εμπειρική μελέτη των προγραμμάτων Hudolin 

στην Ελλάδα, (Αδημοσίευτη πτυχιακή εργασία), ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, 

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3973, Ημερ. Πρόσβ. 01/08/2019. 

141 Grinakis Evangelos κ.ά. (2015), “Clubs of alcoholics in treatment (CAT): The experience of Crete”, Alcohol and 

Alcoholism, τ. 50, τχ. 1 (Αύγουστος), σ. i66-i67, doi: https://doi.org/10.1093/alcalc/agv080.84, Ημερ. Πρόσβ. 09/11/2019. 

142 Curzio Olivia κ.ά. (2012), “Characteristics of alcoholics attending “clubs of alcoholics in treatment” in Italy: A national 

survey”, Alcohol and Alcoholism, τ. 47, τχ. 3 (Φεβρουάριος), σ. 317-321, doi: http://doi.org/10.1093/alcalc/ags018, Ημερ. 

Πρόσβ. 15/07/2019. 

143 Grbeša Lana κ.ά. (2016), “Personality of alcoholics and gamblers in the union of clubs of treated alcoholics and 

gamblers”, τ. 52, τ. 2 (Σεπτέμβριος), σ. 125-132, doi: https://dx.doi.org/10.20471/apr.2016.52.02.03, Ημερ. Πρόσβ. 

02/05/2019. 

http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3973
https://doi.org/10.1093/alcalc/agv080.84
http://doi.org/10.1093/alcalc/ags018
https://dx.doi.org/10.20471/apr.2016.52.02.03
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Ιταλία και εστιάζει κυρίως στις μεταβλητές του φύλου και της ηλικίας.144  

Μέσα από την αναζήτηση βιβλιογραφίας στην ιταλική γλώσσα εντοπίστηκαν και 

μελετήθηκαν κυρίως κείμενα που έχουν έναν πιο άτυπο και ανεπίσημο χαρακτήρα και αναλύουν την 

ιστορική πορεία και τις πρακτικές εφαρμογές της μεθόδου Hudolin. Η μελέτη της βιβλιογραφίας στην 

κροατική γλώσσα δεν ήταν εφικτή λόγω της μη  εξοικείωσης  μου  με  την  συγκεκριμένη  γλώσσα. 

Συμπερασματικά, μέσα από μία κριτική αξιολόγηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και όπως 

φαίνεται από τα ονόματα των περιοδικών και τις ιδιότητες των ερευνητών και των ερευνητριών, 

προκύπτει το συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης 

κυρίως των πειθαρχιών της ιατρικής και της ψυχολογίας και άρα εντοπίζεται η απουσία του 

κριτικού λόγου των κοινωνικών επιστημών. Παρατηρείται παράλληλα ότι οι περισσότερες έρευνες 

είχαν την μορφή ποσοτικών ερευνών με μεγάλα ερευνητικά δείγματα και όχι ποιοτικών 

ερευνητικών σχεδιασμών που αποσκοπούν στην κατανόηση των φωνών και των εμπειριών των 

ατόμων. 

 

 

4.6 Η εξέλιξη των Κ.Ο.Π.Α. στον ελλαδικό χώρο 

 

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 17 Κ.Ο.Π.Α. (12 στην Κρήτη και 5 στην Πάτρα). Κάποιες από τις 

πιο σημαντικές στιγμές της εξέλιξης των Κ.Ο.Π.Α. στον ελλαδικό χώρο και στην Κρήτη είναι οι εξής: 

 Δημιουργείται το 1999 το πρώτο Κ.Ο.Π.Α. στον ελλαδικό χώρο στην περιοχή του Αγρινίου. 

Το Σεπτέμβριο του 1999 διοργανώνεται στο Αγρίνιο η πρώτη εβδομάδα ευαισθητοποίησης 

πάνω στην οικολογική κοινωνική προσέγγιση. 

 Το πρώτο Κ.Ο.Π.Α. στην περιοχή του Πειραιά Αττικής αρχίζει να λειτουργεί το 2000. 

 Στις 30 Μαρτίου 2000 ιδρύεται στο Ηράκλειο της Κρήτης ο σύλλογος η «Επιστροφή» με 

στόχο την στήριξη ατόμων με προβλήματα από το αλκοόλ τα οποία νοσηλεύονταν στο 

ΠΑΓΝΗ. Μία από τις δράσεις του συλλόγου είναι η ίδρυση κλειστών ομάδων αυτοβοήθειας 

για αλκοολικούς και κλειστών ομάδων συγγενών αλκοολικών σε αποχή. 

 Ιδρύεται Κ.Ο.Π.Α. το 2002 στην Πάτρα. Σήμερα στην περιοχή της Πάτρας λειτουργούν 5 

ομάδες Κ.Ο.Π.Α.. 

 Αρχίζει την λειτουργία του το Αλκοολογικό Ιατρείο ΠΑΓΝΗ το 2004 

 Ιδρύεται το 2005 το Κ.Ο.Π.Α. Παναγίτσας Μασταμπά στο Ηράκλειο 

 Ιδρύεται το 2010 το εθελοντικό μη κερδοσκοπικό σωματείο ΕΣΚ.Ο.Π.Α. (Ελληνικός 

                                                   
144 Barra Salvatore κ.ά. (1992), “Characteristics of alcoholics attending “alcoholics in treatment” clubs in northeastern 

Italy”, τ. 8, τχ. 4 (Ιούλιος), σ. 527-531, doi: https://dx.doi.org/10.1007/bf00146371, Ημερ. Πρόσβ. 07/06/2019. 

 

https://dx.doi.org/10.1007/bf00146371
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Σύλλογος Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ) 

 Ιδρύεται τον Οκτώβρη του 2010 το Κ.Ο.Π.Α. Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου 

 Ιδρύεται τον Ιούνιο του 2011 το Κ.Ο.Π.Α. Ρεθύμνου 

 Το 2011 ιδρύεται το Κ.Ο.Π.Α. Αθήνας 

 Το 2011 ξεκινά την λειτουργία του το Κ.Ο.Π.Α. Γαζίου στο Ηράκλειο 

 Το 2011 ξεκινά την λειτουργία του το Κ.Ο.Π.Α. Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο 

 Το 2012 ανοίγει το Κ.Ο.Π.Α. Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου 

 Το 2013 ανοίγει το Κ.Ο.Π.Α. Δειλινών Ηρακλείου 

 Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 ξεκινά την λειτουργία του το Κ.Ο.Π.Α. Γλυφάδας στην 

Αττική 

 Στις 26 Απριλίου 2016 αρχίζει να λειτουργεί και επίσημα το Εργαστήριο Αλκοολογίας της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης 

 Ιδρύεται την 1η Οκτωβρίου 2018 το Κ.Ο.Π.Α. Χάρακα Ηρακλείου 

 Την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 γίνονται τα εγκαίνια του Κ.Ο.Π.Α. Μακρύ Γιαλού Λασιθίου 

 Την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 γίνονται τα εγκαίνια του Κ.Ο.Π.Α. Μοιρών Ηρακλείου 

 Την Κυριακή 31 Μαΐου 2019 γίνονται τα εγκαίνια του Κ.Ο.Π.Α. Αγίου Ιωάννου Ηρακλείου 

 

Κάποιες από τις πιο σημαντικές δράσεις των μελών των Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης είναι οι εξής: 

 Υλοποιούνται πολλές παρεμβάσεις πρόληψης από μέλη των Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης για το αλκοόλ 

σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου. 

 Στο πλαίσιο της 11ης Εβδομάδας Πρόληψης Αλκοόλ (ΕΠΑ) παρουσιάζονται την Πέμπτη 23 

Απριλίου 2015 στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο βίντεο και 

θεατρικά δρώμενα από μέλη των Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης με θέμα «Αλκοόλ και οικογένεια. Όσο 

Λιγότερο τόσο Καλύτερα». 

 Στο πλαίσιο της 14ης Εβδομάδας Πρόληψης Αλκοόλ (16 – 21 Ιουλίου 2018) διοργανώνεται 

Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης στην Οικολογική – Κοινωνική Προσέγγιση 

για τα σύνθετα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ στις Φοιτητικές Εστίες του ΤΕΙ 

Κρήτης στο Ηράκλειο. 

 «Η εξάρτηση από το αλκοόλ και οι κοινότητες των Κ.Ο.Π.Α.»: Συνέντευξη στην ραδιοφωνική 

εκπομπή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου «Η ζωή είναι ωραία» (συντονιστές της 

εκπομπής: Βάββος Ανδρέας και Μαρία – Πορίχη - Καραβίτη) στις 22/01/2019 με τις Καίτη 
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Ζαχείλα (ψυχολόγος και υπηρέτης - δάσκαλος), Κατερινά Σφακιανάκη (κοινωνιολόγος και 

πρόεδρος του συλλόγου «Η Επιστροφή») και τρία μέλη των Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης που 

αφηγήθηκαν τις εμπειρίες ζωής τους.145 

 Στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου στα Ανώγεια (17/03/2019 – 19/03/2019) με θέμα: 

«Βιωματική Εκπαίδευση, Κοινοτική Εργασία και Πολιτικές Κοινωνικής Ένταξης» γίνεται 

Ιντερκλάμπ Οικογενειών που έχουν Προβλήματα με το Αλκοόλ την Κυριακή 19 Μαρτίου 

2019 στην Ροτόντα του Πανεπιστήμιου Κρήτης στο Ηράκλειο  

 Το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου αποφασίζει κήρυξη έτους Αγωγής 

Υγείας και σε συνεργασία με το Σύλλογο «Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», το Αλκοολογικό Ιατρείο 

ΠαΓΝΗ, τα Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης και το Ερευνητικό Εργαστήριο Αλκοολογίας της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε θέματα που 

αφορούν την χρήση Αλκοόλ στο Σπήλι στις 30 Μαρτίου 2019. Στο πλαίσιο αυτών των 

δράσεων παράγεται η ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Στροφές» του Γιάννη Μπλέτα που 

αφορά τη χρήση αλκοόλ από ανήλικους στην Κρήτη.146 Παράλληλα τοποθετείται σε 

μουσιχορευτικές εκδηλώσεις πανό που γράφει: «Δεν σερβίρουμε αλκοόλ σε ανηλίκους. Ο 

οδηγός της παρέας μας, δεν πίνει. Γλεντάμε γνήσια, παραδοσιακά.». 

 «Ήρωες: Συγκλονιστικές εμπειρίες Αλκοολικών»: Συνέντευξη μελών των Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης 

στην τηλεοπτική εκπομπή «Ήρωες» (συντονιστής της εκπομπής ο Νίκος Παναγιωτόπουλος) 

που προβλήθηκε στην Κρήτη TV στις 05/11/2019. 

 Ανοικτή συνάντηση των μελών των Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης (Ιντερκλάμπ) αλλά και επισκεπτών 

την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στο βυζαντινό εκκλησάκι της Παναγίας της Καρδιώτισσας στον 

Άγιο Θωμά με θέμα συζήτησης «Η βία στα Κλαμπ». 

 

       4.7 Αλκοόλ και τοπική κουλτούρα 

 

Η λειτουργία των Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης τοποθετείται σε ένα πλαίσιο όπου κυριαρχούν συγκεκριμένες 

πολιτισμικές παραστάσεις για την συγκρότηση των εντόπιων ταυτοτήτων. Πρόσφατες 

ανθρωπολογικές έρευνες σε περιοχές της Κρήτης δείχνουν ότι οι αξιακοί κώδικες της τιμής, της 

ντροπής και του ανδρισμού ρυθμίζουν την καθημερινότητα των πολιτών στις ορεινές κτηνοτροφικές 

κοινότητες του Γλεντιού και των Λειβαδίων.147 Ιδίως το δυαδικό αξιακό σύστημα της τιμής και της 

                                                   
145 Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου, «Η ζωή είναι ωραία - 22-01-2019 - Η εξάρτηση από το αλκοόλ και οι κοινότητες 

Κ.Ο.Π.Α» [Video file], https://www.youtube.com/watch?v=gUH8ZejPg0c, Ημερ. Ανάρτ: 03/02/2019, Ημερ. Πρόσβ. 

10/09/2019.  

146Τσουρδαλάκης Αντώνης, «Στροφές» [Video file], https://www.youtube.com/watch?v=9Lfwhn3wgl0, Ημερ. Ανάρτ.: 

12/08/2017, Ημερ. Πρόσβ. 19/08/2019.  

147 Herzfeld Michael (2012), Η ποιητική του ανδρισμού. Ανταγωνισμός και ταυτότητα σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης, 

https://www.youtube.com/watch?v=gUH8ZejPg0c
https://www.youtube.com/watch?v=9Lfwhn3wgl0
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ντροπής λαμβάνει ιδιαίτερες μορφές στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης της κρίσης. Η μη 

ενεργητική συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και η μη εκπλήρωση των απαιτήσεων αυτής της 

ανδρικής ταυτότητας (π.χ. εκ περιτροπής κέρασμα στους χώρους των καφενείων) γεννά αισθήματα 

ντροπής και ενοχής σε χρεωμένους πολίτες στην πόλη του Ρεθύμνου.148 Αυτές οι σύγχρονες 

πρακτικές υπευθυνοποίησης του ατόμου αμφισβητούν και συγκρούονται με την ύπαρξη του 

υποστηρικτικού πλαισίου που παρέχει η οικογένεια και του συνεκτικού πλέγματος κοινωνικών 

σχέσεων που χαρακτηρίζει την ζωή στην Κρήτη.149 

Η κατανάλωση αλκοόλ κατέχει μία εξέχουσα θέση σε αυτές τις εντόπιες πολιτισμικές 

πρακτικές και αναπαραστάσεις. Σύμφωνα με τον Herzfeld, στο επίκεντρο μιας αρρενογονικής 

ιδεολογίας κυριαρχεί η συνεκδοχική ταύτιση του κρασιού με το αίμα που θα φέρει στην ζωή τον 

ανδρείο γιο.150 Ακόμη, το «σκούρντισμα» (τσούγκρισμα) ποτηριών με κρασί μεταξύ ανδρών 

συγγενικών δικτύων που εμπλέκονται στο έθιμο της βεντέτας αποτελεί σημαίνον σημείο της 

διαδικασίας του «σασμου» (συμβιβασμός).151 Οι περίπλοκοι αυτοί κώδικες που επενδύονται στην 

κατανάλωση αλκοόλ πλάθουν μία ανδρική ταυτότητα που είναι συνεχώς αμφισβητήσιμη και 

διαπραγματεύσιμη. Απαιτούν δηλαδή διαρκώς μία καλλιτεχνική και εφευρετική παρουσίαση του 

εαυτού στον δημόσιο χώρο (επιδεικτικό κοπάνημα των ποτηριών στο τραπέζι, επιδέξιες χορευτικές 

φιγούρες κ.ά.).152  

Στην διαδικασία της τελετουργίας της χρήσης των ουσιών θα μπορούσε κανείς να αναζητήσει 

και ένα ριζοσπαστικό δυναμικό. Ο συλλογικός και εξισωτικός χαρακτήρας της χασισοποσίας στον 

Λάκκο Ηρακλείου (1900-1940) αποτελεί ένα σχετικό παράδειγμα.153 Είναι εξάλλου αυτά τα 

ιδεολογικά συμφραζόμενα που αποπειρώνται να εξαλείψουν τόσο οι θεραπευτικοί θεσμοί που 

επιβάλλουν την αντικατάσταση αυτών των πολιτικών συνυποδηλώσεων της χρήσης με 

ψυχολογίζουσες ερμηνείες της πραγματικότητας όσο και το «υγιές» μέρος της κοινωνίας που 

επιχειρεί μέσω μιας ηθικής σταυροφορίας να φορτίσει την χρήση με αρνητικά περιεχόμενα.154 Άλλες 

                                                   
Αλεξάνδρεια, Αθήνα, σ. 42. Τσαντηρόπουλος Αριστείδης (2004), Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή Κρήτη, Πλέθρον, Αθήνα, 

σ. 126. 

148 Vavvos Andreas και Triliva Sofia (2018), “The neoliberal myth of austerity: Debt and solidarity in the forefront of public 

space”, Journal of Social and Political Psychology, τ. 6, τχ. 2, σ. 315-330 (ιδιαίτερα σ. 321), doi: 

http://doi.org/10.5964/jspp.v6i2.740, Ημερ. Πρόσβ. 01/07/2019. 

149 Τζανάκης Μανόλης (2012), Ψυχική ασθένεια και σύγχρονες πρακτικές του εαυτού: Μία μαρτυρία ζωής, Πεδίο, Αθήνα, 

σ. 308. 

150 Herzfeld Michael (2012), σ. 123. 

151 Στο ίδιο, σ. 227. Τσαντηρόπουλος Αριστείδης (2004), σ. 227. 

152 Herzfeld Michael (2012), σ. 28. Ζαϊμάκης Ιωάννης (1999), "Καταγώγια ακμάζοντα" στον Λάκκο Ηρακλείου: Παρέκκλιση, 

πολιτισμική δημιουργία, ανώνυμο ρεμπέτικο (1900-1940), Πλέθρον, Αθήνα, σελ. 28. 

153 Στο ίδιο, σ. 211-215. 

154 Ανδριάκαινα Ελένη (2005), σ. 262-265. 

http://doi.org/10.5964/jspp.v6i2.740
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πτυχές της κουλτούρας της «μικρής ηπείρου» όπως είναι η εκτεταμένη χρήση της κρητικής 

διαλέκτου ως σημείο αντίστασης στην κυριαρχία της Κοινής Νεοελληνικής αναδεικνύουν την 

πολυπλοκότητα μελέτης των ιδεολογικών συμφραζόμενων της τοπικής κουλτούρας.155  

                                                   

155 Τζακώστα Μαρίνα και Μπετεινάκη Ελευθερία (2018), «Η κρητική διάλεκτος ως εργαλείο γλωσσικής διδασκαλίας και 

αφύπνισης της πολιτισμικής ταυτότητας», στο: Μηνάς Σαματάς,  κ.ά. (επιμ.), H Κρήτη στον 21ο  αιώνα: Προβλήματα, 

προκλήσεις και προοπτικές, Πεδίο, Αθήνα, σ. 72-90 (ιδιαίτερα σ. 77). 
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        5.    ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

        

        5.1 Το εμπειρικό υλικό 

 
 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στον μετασχηματισμό της αίσθησης για τον εαυτό και στην 

ανασκευή του εννοιολογικού και αξιακού σύμπαντος που συντελείται στις κοινότητες των Κ.Ο.Π.Α. 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα κατηύθυνε τόσο την διαδικασία της παραγωγής όσο και την 

διαδικασία της ανάλυσης του εμπειρικού υλικού. Ως βασικό ερευνητικό υλικό αξιοποιούνται 13 

συνεντεύξεις με 14 μέλη των Κ.Ο.Π.Α. Συμπληρωματικά χρησιμοποιούνται δύο βιβλία πρακτικών 

που κρατούν τα μέλη των Κ.Ο.Π.Α. από τις εβδομαδιαίες συναντήσεις τους και οι σημειώσεις μου 

από το πεδίο. Οι σημειώσεις από το πεδίο προέκυψαν μέσα από την αναλυτική και συστηματική 

καταγραφή παρατηρήσεων από τον Γενάρη έως και τον Αύγουστο 2019 σε διάφορες περιστάσεις 

όπως ιντερκλάμπ (ανοιχτές συναντήσεις των μελών του κλαμπ), άτυπες συζητήσεις με μέλη των 

κλαμπ κ.ά. Αναλύθηκαν, ακόμη, και δυο βιβλία με γραπτό υλικό από τα πρακτικά ενός Κ.Ο.Π.Α. 

του νομού Ηρακλείου. Το πρώτο βιβλίο περιείχε συναντήσεις από τις 21/06/2007 έως 12/02/2009 

και το δεύτερο από 16/10/2014 έως 03/03/2016. Στα βιβλία καταγράφονται πρακτικά από 140 

συναντήσεις (80 από το πρώτο και 40 από το δεύτερο βιβλίο). Σε αυτές τις συναντήσεις συμμετείχαν 

από 5 έως 24 μέλη, ενώ ο μέσος όρος ήταν 11.8 άτομα ανά συνάντηση. Σε κάθε συνάντηση ορίζεται 

ένα μέλος που την επόμενη φορά κρατά σημειώσεις σε πρόχειρο και ύστερα καθαρογράφει στο 

βιβλίο τα πρακτικά. Η καταγραφή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οπτική και τις αντιληπτικές 

και ορθογραφικές δεξιότητες του ατόμου και άρα τα πρακτικά αποτελούν μία φιλτραρισμένη 

καταγραφή του «εδώ και τώρα». Η χρήση των πρακτικών επιτρέπει την ανάλυση των βιογραφικών 

τροχιών πολλών ατόμων για μία μεγάλη χρονική περίοδο. 

Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 14 άτομα (9 άνδρες, 5 γυναίκες). Η ηλικία των 

συμμετεχόντων-ουσών κυμαινόταν από 43 έως 67 έτη, ενώ ο μέσος όρος της ηλικίας τους ήταν 57.7 

έτη. Δεκατρείς ήταν ενεργά μέλη των Κ.Ο.Π.Α., ενώ ένα άτομο ήταν πρώην μέλος. Για τα ενεργά 

μέλη το διάστημα συμμετοχής κυμαινόταν από 6 μήνες έως 15 χρόνια 9 μήνες και 15 μέρες, ενώ ο 

μέσος όρος συμμετοχής στην ομάδα ήταν 7.7 χρόνια (2809 μέρες). Έξι άτομα ήταν συγγενείς (ένας 

ξάδερφος, ένας κουνιάδος, μία μητέρα, μία αδερφή, δύο σύζυγοι) ατόμων με προβλήματα από το 

αλκοόλ. Ένας συμμετέχων συμμετείχε στις ομάδες ως υπηρέτης-δάσκαλος χωρίς να έχει κάποιο 

πρόβλημα που να σχετίζεται με το αλκοόλ. Από τα υπόλοιπα εφτά άτομα που αντιμετώπιζαν οι ίδιοι 

και οι ίδιες προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ (έξι άνδρες, μία γυναίκα), οι πέντε βρισκόταν 

σε αποχή κατά την διάρκεια της διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Ο μέσος όρος αποχής τους ήτανε 7.9 

χρόνια (2881 μέρες). Εφτά άτομα ήταν συνταξιούχοι, δύο ιδιωτικοί υπάλληλοι, ένας δημόσιος 

υπάλληλος και τέσσερις ελεύθεροι επαγγελματίες. Εννιά από τους συμμετέχοντες και τις 

συμμετέχουσες ήταν παντρεμένοι, τρεις διαζευγμένοι και δύο συμμετέχουσες χήρες. Έξι άτομα είχαν 
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εκπαιδευτεί ως υπηρέτες-δάσκαλοι, μόνο πέντε όμως ήταν ενεργοί υπηρέτες-δάσκαλοι. Εφτά άτομα 

διέμεναν μόνιμα στην πόλη του Ηρακλείου και τέσσερα άτομα σε χωριό του νομού Ηρακλείου, ενώ 

δύο άτομα διέμεναν στην πόλη του Ρεθύμνου και ένα σε χωριό του νομού Λασιθίου. Στη συνέχεια 

παρατίθενται κάποιες βιογραφικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες.  

 

 

 Αγγελική 

 

Η Αγγελική είναι 59 ετών. Κατάγεται και ζει σήμερα στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου. Είναι σύζυγος 

του Σωτήρη και έχει δύο παιδιά. Είναι απόφοιτος ΑΕΙ και συνταξιούχος νηπιαγωγός. Η ίδια δηλώνει 

αποχή από το αλκοόλ ένα έτος και έναν μήνα. Συμμετέχει σε κλαμπ εδώ και εφτά έτη και οχτώ μήνες. 

Συμμετέχει στα κλαμπ διότι ο αδερφός της αντιμετώπιζε προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. 

Παρακολούθησε τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης που έγιναν στην Κρήτη τον Ιούλιο του 2018 και 

εκπαιδεύτηκε ως υπηρέτης-δάσκαλος. Έτσι την περίοδο διεξαγωγής της συνέντευξης συμμετείχε σε 

δύο κλαμπ: σε αυτό της Αγίας Βαρβάρας ως συγγενής (αδερφή) ατόμου με προβλήματα από το 

αλκοόλ και σε αυτό των Μοιρών ως υπηρέτης-δάσκαλος. Η συνέντευξη με την Αγγελική και τον 

Σωτήρη έγινε στις 02 Αυγούστου 2019 στο καφέ Athina Food & Coffee που βρίσκεται εντός του 

ΚΤΕΛ Ηρακλείου. 

 

Βάσω 

 

Η Βάσω είναι 48 ετών. Κατάγεται και ζει σήμερα στο Ρέθυμνο. Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος 

και έχει τρία παιδιά. Είναι παντρεμένη, αλλά, όπως ανέφερε, περισσότερο συγκατοικεί με τον σύζυγο 

της. Απευθύνθηκε στο κλαμπ διότι ο σύζυγος της αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με το 

αλκοόλ. Συμμετείχε στις εβδομαδιαίες συναντήσεις μαζί με τον σύζυγό της για περίπου έναν χρόνο 

και μετά σταματήσαν να παρευρίσκονται στις συναντήσεις. Ο σύζυγος της αντιμετωπίζει και σήμερα 

προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Η συνέντευξη με την Βάσω έγινε στις 19 Αυγούστου 

2019 στην καφετέρια «Barrio» στο Ρέθυμνο. 

 

Βλαδίμηρος 

 

Ο Βλαδίμηρος είναι 66 ετών. Κατάγεται από το Ηράκλειο. Ζει τον χειμώνα στις Βασιλείες Ηρακλείου 

και το καλοκαίρι στις Γούβες Ηρακλείου. Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί. Είναι απόφοιτος ΑΕΙ 

Γεωλογίας και εργάζεται ως γεωλόγος στην περιοχή του Ηρακλείου. Συμμετέχει σε κλαμπ τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Απευθύνθηκε σε κλαμπ διότι αντιμετώπιζε ο ίδιος προβλήματα που 

σχετίζονται με το αλκοόλ. Σήμερα κατατάσσει τον εαυτό του στην κατηγορία ''κοινωνικός'' πότης. 

Η συνέντευξη με τον Βλαδίμηρο έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Αυγούστου 2019 στο μαγαζί 
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«Μαρίνα» στο Ηράκλειο. 
 

 

Γρηγόρης 

 

Ο Γρηγόρης είναι 44 ετών. Κατάγεται από το Ηράκλειο και ζει σήμερα στην Αγία Βαρβάρα 

Ηρακλείου. Είναι χωρισμένος με 1 παιδί. Είναι απόφοιτος ΤΕΙ φυσικοθεραπείας και εργάζεται 

σήμερα ως αυτοαπασχολούμενος φυσικοθεραπευτής. Συμμετέχει στα κλαμπ διότι ο ίδιος 

αντιμετώπιζε προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Συμμετέχει σε κλαμπ εδώ και τέσσερα 

χρόνια και τέσσερις μήνες και επίσης απέχει από το αλκοόλ εδώ και τέσσερα χρόνια και τέσσερις 

μήνες. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ευαισθητοποίησης και εκπαιδεύτηκε ως υπηρέτης-δάσκαλος. 

Είναι σήμερα υπηρέτης-δάσκαλος σε κλαμπ. Η συνέντευξη με τον Γρηγόρη έγινε την Παρασκευή 2 

Αυγούστου 2019 στο καφέ «Athina Food & Coffee» που βρίσκεται εντός του ΚΤΕΛ Ηρακλείου. 

 

Zωή 

 

Η Ζωή είναι 65 ετών. Κατάγεται από το Ρέθυμνο και ζει σήμερα στο Ηράκλειο. Είναι απόφοιτη 

Λυκείου και εργάστηκε ως βοηθός φαρμακοποιού για τριάντα χρόνια στο Ηράκλειο. Σήμερα είναι 

συνταξιούχος. Ο σύζυγος της σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα το 2006. Η Ζωή έχει δύο παιδιά. 

Συμμετέχει ως μέλος σε δύο κλαμπ στο Ηράκλειο. Συμμετέχει σε κλαμπ τα τελευταία εννιά χρόνια 

ενώ απέχει από το αλκοόλ εδώ και οχτώ χρόνια και εννιά μήνες. Η Ζωή είναι η μόνη γυναίκα που 

συμμετείχε στην έρευνα και αντιμετώπιζε η ίδια προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Η 

συνέντευξη με την Ζωή έγινε στις 2 Αυγούστου 2019 στο καφέ «Athina Food & Coffee» που 

βρίσκεται εντός του ΚΤΕΛ Ηρακλείου. 

 

Ιωάννα 

 

 

Η Ιωάννα είναι 56 ετών. Κατάγεται και ζει στο Μακρύ Γιαλό. Είναι παντρεμένη και έχει τέσσερα 

παιδιά. Είναι σήμερα μαθήτρια δευτέρας Λυκείου σε νυχτερινό σχολείο και εργάζεται ως αγρότισσα. 

Συμμετέχει μαζί με τον σύζυγό της σε κλαμπ τα τελευταία έντεκα χρόνια. Απευθύνθηκε σε κλαμπ 

διότι ο σύζυγος της αντιμετώπιζε προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Ο ίδιος είναι σήμερα 

υπηρέτης-δάσκαλος σε κλαμπ και απέχει από το αλκοόλ εδώ και δέκα χρόνια και πέντε μήνες. Η 

συνέντευξη με την Ιωάννα έγινε στις 3 Μαΐου 2019 στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ» 

στο Ηράκλειο. 

 

Κυριάκος 

 

Ο Κυριάκος είναι 66 ετών. Κατάγεται από το Ηράκλειο και ζει στην πόλη του Ηρακλείου. Είναι 
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παντρεμένος και έχει δύο αγόρια. Είναι απόφοιτος εξατάξιου γυμνασίου και εργάζεται σήμερα ως 

φύλακας security σε νοσοκομείο. Συμμετέχει σε κλαμπ τα τελευταία εφτά χρόνια και απευθύνθηκε 

στα κλαμπ ως πρώτος ξάδερφος (συγγενής) ατόμου που αντιμετωπίζει προβλήματα με το αλκοόλ. Η 

συνέντευξη με τον Κυριάκο έγινε την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 στον χώρο όπου διεξάγεται η 

εβδομαδιαία συνάντηση του Κ.Ο.Π.Α. στο οποίο συμμετέχει ο Κυριάκος. 

 

Κωνσταντίνος 

 

 

Ο Κωνσταντίνος είναι 61 ετών. Κατάγεται και ζει στο Ηράκλειο. Είναι παντρεμένος με παιδιά και 

απόφοιτος εξατάξιου γυμνασίου. Είναι σήμερα συνταξιούχος. Δηλώνει αποχή από το αλκοόλ εδώ και 

δεκαπέντε χρόνια εννιά μήνες και δεκαπέντε μέρες και συμμετέχει σε κλαμπ εδώ και δεκαπέντε 

χρόνια εννιά μήνες και δεκαπέντε μέρες. Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο έγινε στις 31 Μαΐου 

2019 στην καφετερία «Μαρίνα» στο Ηράκλειο. Ο Κωνσταντίνος είναι από τα πιο παλιά μέλη των 

κλαμπ και τα άλλα μέλη αναφέρονται πάντα με σεβασμό στο όνομά του. 

 

Μάρκος 

 

 

Ο Μάρκος είναι 55 ετών. Κατάγεται από το Ηράκλειο. Έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του στην Ιταλία 

όπου ολοκλήρωσε το διδακτορικό του πάνω στο αλκοόλ. Δεν αντιμετωπίζει ο ίδιος προβλήματα που 

σχετίζονται με το αλκοόλ. Εργάζεται σήμερα ως αυτοαπασχολούμενος ψυχολόγος και είναι 

υπηρέτης-δάσκαλος σε κλαμπ στο Ηράκλειο. Είναι παντρεμένος με παιδί και συμμετέχει σε κλαμπ 

τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. 

 

 

Στέλιος 

 

Ο Στέλιος είναι 43 ετών. Κατάγεται από χωριό του Ηρακλείου και έχει ζήσει το μεγαλύτερο μέρος 

της ζωής του στο Ηράκλειο. Είναι παντρεμένος χωρίς παιδιά. Είναι απόφοιτος Λυκείου και εργάζεται 

ως οικοδόμος. Συμμετέχει σε κλαμπ τους τελευταίους εφτά μήνες και δηλώνει ότι απέχει από το 

αλκοόλ τους τελευταίους έξι μήνες. Η συνέντευξη με τον Στέλιο έγινε στις 12 Απριλίου 2019 στο 

χώρο όπου κάθε εβδομάδα συντελείται η συνάντηση των μελών του κλαμπ στο οποίο συμμετέχει ο 

Κυριάκος. 

 

Στράτος 

 

Ο Στράτος είναι 67 ετών. Κατάγεται από τις Δάφνες Ηρακλείου. Σπούδασε στην Αθήνα και 
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εργάστηκε μετέπειτα ως ανώτατος μηχανικός εμπορικού ναυτικού. Έχει ζήσει σε πολλά μέρη λόγω 

του επαγγέλματος του. Σήμερα είναι συνταξιούχος. Είναι διαζευγμένος με δύο κόρες. Συμμετέχει σε 

κλαμπ δέκα χρόνια και δηλώνει αποχή από το αλκοόλ επίσης δέκα χρόνια. Η συνέντευξη με τον 

Στράτο έγινε στις 14 Μαΐου 2019 στην καφετέρια «Πλάτανος» που βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία 

του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο. 

 

Σωτήρης 

 

 

Ο Σωτήρης είναι 64 ετών. Κατάγεται από την Κατερίνη Πιερίας και κατοικεί στην Αγία Βαρβάρα 

Ηράκλειου. Είναι απόφοιτος Ανωτάτης Στρατιωτικής Σχολής και σήμερα είναι συνταξιούχος 

στρατιωτικός. Είναι παντρεμένος με την Αγγελική και έχουν μαζί δύο παιδιά. Συμμετέχει στα κλαμπ 

διότι ο γαμπρός του και αδερφός της γυναίκας του αντιμετώπιζε προβλήματα που σχετίζονται με το 

αλκοόλ. Δηλώνει αποχή από το αλκοόλ τον τελευταίο ένα χρόνο και έναν μήνα. Παρακολούθησε τα 

σεμινάρια ευαισθητοποίησης που έγιναν στην Κρήτη τον Ιούλιο του 2018 και εκπαιδεύτηκε ως 

υπηρέτης-δάσκαλος. Συμμετέχει στο κλαμπ της Αγίας Βαρβάρας. Συμμετέχει σε κλαμπ εδώ και 

επταετή δέκα μήνες και εικοσιδύο μέρες. Η συνέντευξη με την Αγγελική και τον Σωτήρη έγινε στις 

02 Αυγούστου 2019 στο καφέ «Athina Food & Coffee» που βρίσκεται εντός του ΚΤΕΛ Ηρακλείου. 

 

Τασούλα 

 

 

Η Τασούλα είναι 61 ετών και κατοικεί στο Ηράκλειο. Κατάγεται από το Κρυονέρι Ρεθύμνου και 

κατοικεί μόνιμα στο Ηράκλειο. Είναι συνταξιούχος και ασχολείται με την εποχιακή εργασία στον 

κλάδο του τουρισμού. Έχει δύο παιδιά ενώ το 2007 ο σύζυγος της πέθανε από καρκίνο. Μετά τον 

θάνατο του συζύγου της ο γιος της άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με το 

αλκοόλ και γι' αυτό απευθύνθηκε στα κλαμπ. Συμμετέχει στα κλαμπ τα τελευταία δέκα χρόνια και η 

ίδια δηλώνει πως απέχει πλήρως από το αλκοόλ από τις 16 Ιουλίου 2018. Παρακολούθησε τα 

σεμινάρια ευαισθητοποίησης που έγιναν στην Κρήτη τον Ιούλιο του 2018 και εκπαιδεύτηκε ως 

υπηρέτης-δάσκαλος. Έτσι την περίοδο διεξαγωγής της συνέντευξης συμμετείχε σε δύο κλαμπ στο 

Ηράκλειο: σε ένα ως συγγενής (μητέρα) ατόμου με προβλήματα από το αλκοόλ και στο άλλο ως 

υπηρέτης-δάσκαλος. Η συνέντευξη με την Τασούλα έγινε την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2019 στην 

καφετερία «Μαρίνα» στο Ηράκλειο. 

 

Χρήστος 

 

Ο Χρήστος είναι 54 ετών. Κατάγεται από χωριό του Ρεθύμνου. Εργάστηκε στην ελληνική αστυνομία 
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ως αστυνομικός και σήμερα είναι συνταξιούχος. Λόγω της εργασίας του έζησε σε διάφορα μέρη. Το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στην Αθήνα. Είναι διαζευγμένος με δύο παιδιά. Είναι 

απόφοιτος Λυκείου και σήμερα είναι συνταξιούχος. Συμμετέχει στο κλαμπ Ρεθύμνου τα τελευταία 

τέσσερα χρόνια. Την στιγμή της συνέντευξης δεν απείχε από το αλκοόλ, αλλά το μεγαλύτερο 

διάστημα αποχής του ήτανε εικοσιεπτά μήνες. 

  

5.2 Παραγωγή και ανάλυση του εμπειρικού υλικού 

 

Μέσα από την δειγματοληψία χιονοστιβάδας ήρθα ως ερευνητής σε επαφή με τα μέλη των Κ.Ο.Π.Α. 

τα οποία αφού ενημερώθηκαν για την μαγνητοφώνηση της συνέντευξης, τους σκοπούς και το 

περιεχόμενο της ερευνητικής διαδικασίας παρείχαν γραπτά ενήμερη συγκατάθεση για την συμμετοχή 

τους στην έρευνα (βλ. παράρτημα 1). Μετά από συνεννόηση με τα ίδια τα άτομα, ορίσαμε το μέρος 

και την ώρα της συνέντευξης. Δυο συνεντεύξεις έλαβαν χώρα σε καφετέρια στην πόλη του Ρεθύμνου, 

εννιά σε καφετέρια της πόλης του Ηρακλείου και δυο στον χώρο που υλοποιείται η εβδομαδιαία 

συνάντηση ενός κλαμπ της πόλης του Ηρακλείου. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από τον 

Απρίλιο μέχρι και τον Αύγουστο του 2019 και διήρκησαν από 27 λεπτά ως 1 ώρα και 3 λεπτά. Οι 

συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες και ο οδηγός συνέντευξης περιείχε ερωτήσεις όπως «πως άρχισε η 

επαφή σου με το αλκοόλ;» και «τι σημαίνει για σένα το να είσαι μέλος του Κλαμπ;» (για τον οδηγό 

συνέντευξης βλ. παράρτημα 2). 

Η ανάλυση του εμπειρικού υλικού βασίστηκε στην μέθοδο της θεματικής ανάλυσης.156 Στην 

θεματική ανάλυση αναζητούνται στο εμπειρικό υλικό κοινά και επαναλαμβανόμενα νοηματικά 

μοτίβα που αντανακλούν συλλογικές αναπαραστάσεις και βιώματα. Αρχικά, τα ηχητικά αρχεία των 

συνεντεύξεων μεταγράφηκαν σε γραπτό λόγο. Η μετεγγραφή βασίστηκε κυρίως στο περιεχόμενο των 

λεχθέντων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα και σε κάποιες υποτυπώδεις παραγλωσσικές 

πληροφορίες (βλ. παράρτημα 2.). Στην συνέχεια εξοικειώθηκα ως ερευνητής με το εμπειρικό υλικό 

μέσα από την επαναλαμβανόμενη μελέτη των κειμένων και μέσα από το άκουσμα των ηχητικών 

αρχείων. Μετέπειτα καταγράφηκαν σημειώσεις επί του κειμένου και αρχικοί κώδικες οι οποίοι 

                                                   
156 Braun Virginia και Clarke Victoria (2006), “Using thematic analysis in psychology”,  Qualitative Research in 

Psychology, τ. 3, τχ. 2 (Ιούλιος), σ. 77-101, doi: http://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa, Ημερ. Πρόσβ. 20/11/2019.  

Braun Virginia και Clarke Victoria. (2012), “Thematic analysis”, στο: Harris Cooper κ.ά. (επιμ.), APA handbook of research 

methods in psychology, Vol. 2. Research designs: Quantitative, qualitative, neuropsychological, and biological, American 

Psychological Association, Ουάσινγκτον, σ. 57-71. doi: http://dx.doi.org/10.1037/13620-004, Ημερ. Πρόσβ. 28/11/2019. 

Τσιώλης Γιώργος (2018), «Θεματική ανάλυση ποιοτικών δεδομένων», στο: Ιωάννης Ζαϊμάκης (επιμ.), Ερευνητικές 

διαδρομές στις κοινωνικές επιστήμες. Θεωρητικές και μεθοδολογικές συμβολές και μελέτες περίπτωσης, Εργαστήριο 

Κοινωνικής Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, σ. 97-125, 

http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/wp-content/uploads/2018/04/zaimakis_web2.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 28/11/2019. 

http://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
http://dx.doi.org/10.1037/13620-004
http://sociology.soc.uoc.gr/ekaeke/wp-content/uploads/2018/04/zaimakis_web2.pdf
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παρέμειναν αρκετά κοντά στα λεγόμενα των συμμετεχόντων. Οι τελικοί κώδικες οριστικοποιήθηκαν 

μέσα από την συνεχή επανεπεξεργασία όλου του εμπειρικού υλικού. Με αυτό των τρόπο 

δημιουργήθηκε ένα βιβλίο κωδικών με τα αποσπάσματα των κειμένων που αντιστοιχούν σε κάθε 

κωδικό. Σε κάθε θέμα και υπο-θέμα εμπεριέχονται οι κωδικοί που έχουν ένα κοινό νοηματικό 

προσανατολισμό. Στο πλαίσιο του πολιτικού αιτήματος της ποιοτικής έρευνας για ανάδειξη της 

φωνής των συμμετεχόντων, το παρόν ερευνητικό εγχείρημα επιχειρεί μία ερμηνευτική ανάλυση της 

οπτικής και των βιωμάτων των συμμετεχόντων-ουσών. Ταυτόχρονα, ωστόσο επιδιώκεται να 

αναδειχθούν και τα λανθάνοντα νοήματα και οι υποβόσκουσες ιδέες και πεποιθήσεις που καθορίζουν 

την δράση τους. 

Σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις (ανάλυση λόγου, ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση 

κλπ.), η θεματική ανάλυση ως μεθοδολογικό εργαλείο δεν είναι προσδεδεμένη σε ένα συγκεκριμένο 

επιστημολογικό παράδειγμα Για το λόγο αυτό οι ερευνητές-τριες που εφαρμόζουν την θεματική 

ανάλυση οφείλουν να κάνουν ρητές τις επιστημολογικές τους παραδοχές. Το παρόν ερευνητικό 

εγχείρημα βασίζεται στις αρχές του κριτικού ρεαλισμού που ως επιστημολογικό ρεύμα αντιμετωπίζει 

κριτικά και το θετικιστικό και το κονστρουκτιβιστικό υπόδειγμα. Σύμφωνα με τους κριτικούς 

ρεαλιστές η πραγματικότητα αποτελείται από πολλαπλά επίπεδα (εμπειρικό, τρέχων, πραγματικό) 

και η ποιοτική έρευνα που βασίζεται σ' αυτές τις αρχές οφείλει να αναδείξει την αντιφατική σχέση των 

λανθανουσών δομών και της ανθρώπινης δραστηριότητας.157 Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζεται 

στην διερεύνηση της διαλεκτικής σχέσης ανάμεσα στην λανθάνουσα δομή της εξατομίκευσης και 

στις οπτικές και τα βιώματα των υποκειμένων.  

  

                                                   
157 Για την σχέση κριτικού ρεαλισμού και ποιοτικής έρευνας βλ. και Fletcher Amber (2017), “Applying critical realism in 

qualitative research: Methodology meets method”, International Journal of Social Research Methodology, τ. 20, τχ. 2, σ. 

181-194, doi: http://dx.doi.org/10.1080/13645579.2016.114401, Ημερ. Πρόσβ. 02/10/2019. Roberts John Michael (2014), 

“Critical realism, dialectics, and qualitative research method”, Journal for the Theory of Social Behavior, τ. 44, τχ. 1, σ. 

1-23, doi: http://doi.org/10.1111/jtsb.12056, Ημερ. Πρόσβ. 28/08/2019. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/13645579.2016.114401
http://doi.org/10.1111/jtsb.12056
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6. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 

ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

 

 

Με βάση τις αναλύσεις του εμπειρικού υλικού προέκυψαν τρεις θεματικές ενότητες με τις 

υποθεματικές τους οι οποίες κάτω από τον γενικό τίτλο «Ταξιδεύοντας από τον κόσμο της πλάνης 

στον κόσμο της αλήθειας» αλληλεξαρτώνται νοηματικά και δομούν με σημασιολογική συνέχεια τις 

αφηγήσεις των συμμετεχόντων: 

 

 

1. Εξατομίκευση και ιδεολογικά συμφραζόμενα μιας ζωής στο περιθώριο   

 

Μπλεγμένοι στον φαύλο κύκλο αλλοτρίωσης και ουσίας   

Ο αλκοολικός ως αποτυχημένος επιχειρηματίας του εαυτού του  

 

2. Η ρήξη με την εξάρτηση και η ανάδυση ενός συλλογικού υποκειμένου 

 

Το κλαμπ ως χώρος εκδίπλωσης των αυθεντικών ανθρώπινων σχέσεων 

Η ανάκτηση της ιδιότητας του πολίτη και η συγκρότηση ενός αντί-Λογου 

 

3. Επανακαθορίζοντας την σχέση με τον εαυτό 

 

Η νηφαλιότητα ως “τέχνη του ζην” 

Παράγοντας υπεύθυνους και ευτυχισμένους πολίτες 
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6.1 Εξατομίκευση και ιδεολογικά συμφραζόμενα μιας ζωής στο περιθώριο 

 

Στην πρώτη αυτή ενότητα αναλύονται οι διαδικασίες εκείνες μέσα από τις οποίες η λανθάνουσα δομή 

της εξατομίκευσης του κοινωνικού ιστού μορφοποιεί την υποκειμενική εμπειρία των ατόμων και 

των οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Η εστίαση είναι 

στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν τόσο τις πολλαπλές κοινωνικές ανισότητες που βιώνει μία 

ύπαρξη για την οποία στην πραγματικότητα δεν προσφέρεται καμία εγγύηση ζωής όσο και την 

αποτυχία τους να εναρμονιστούν με τις μακροοικονομικές επιταγές και τις πολιτικές απαιτήσεις για 

παραγωγικότητα. 

 

 

 

6.1.1 Μπλεγμένοι στο φαύλο κύκλο αλλοτρίωσης και ουσίας 

 

 

Η εμπειρία της εξάρτησης, όπως αποκρυσταλλώθηκε στις αφηγήσεις των συμμετεχόντων-

ουσών, συναρτάται άμεσα με την προσωπική ιστορία και την βιογραφική τροχιά τους. Άρα 

οποιοδήποτε εγχείρημα αυστηρής τυποποίησης αυτού του βιώματος θα αγνοούσε αυτή την 

ετερογένεια και την πολλαπλότητα. Όλοι και όλες όμως αναφέρθηκαν στις καθημερινές προσπάθειές 

τους να διαχειριστούν την «οντολογική ανασφάλεια» και τις ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που 

προκύπτουν από την μακρόσυρτη ιστορική διαδικασία της εξατομίκευσης του κοινωνικού ιστού. Είναι 

ενδεικτικό ότι στις ομάδες των Κ.Ο.Π.Α. μπορεί να συναντήσει κανείς άτομα με ψυχιατρικές 

εμπειρίες, μετανάστριες-στες που βιώνουν αισθήματα κοινωνικού αποκλεισμού, οικογένειες με πολλά 

μέλη στην χρήση ουσιών, άτομα που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της εργασιακής επισφάλειας και 

των ευέλικτων και ελαστικών μορφών απασχόλησης, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που 

βίωσαν τον απροσδόκητο θάνατο κάποιου μέλους τους κ.ά. Από την βιογραφική σκοπιά του παρόντος 

ερμηνεύουν την κατανάλωση του αλκοόλ ως μία στρεβλή απόπειρα επίλυσης αυτών των αντιφάσεων 

και περιγράφουν περισσότερο το αλκοόλ ως «πηγή» ή «πολλαπλασιαστή» αυτής της ψυχικής οδύνης. 

Η περίπτωση της Στέλλας αναδεικνύει την μορφή που λαμβάνει το υποκειμενικό βίωμα εντός αυτής 

της αλλοτριωτικής διαδικασίας. Ο πατέρας της πέθανε από ανακοπή καρδιάς λόγω υπερβολικής 

κατανάλωσης αλκοόλ. Η ίδια αντιμετωπίζει προβλήματα που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ, 

ενώ οι δύο αδερφοί της κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όπως διαβάζουμε από τα πρακτικά, το 

πιο συχνό παράπονο της μητέρας της αφορά την ανευθυνότητα της Στέλλας ως προς την λήψη της 

φαρμακευτικής αγωγής και την εύρεση εργασίας. Η Στέλλα σημειώνει σχετικά: 

 

«Έχω βάλει στόχο. Θέλω δουλειά και όχι αλκοόλ. Το να δουλεύω σε καφενείο δεν σημαίνει ότι θα 
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πιω. Την πειράζει που δεν την εμπιστεύεται η μητέρα της. Μας λέει ότι ακούει φωνές και κάποιες 

φορές είναι έντονες» (Στέλλα, πρακτικά 16/10/2014, σελ. 3). 

Η Στέλλα περιγράφει στην διάρκεια των συναντήσεων το αίσθημα της περιθωριοποίησης 

της. Αυτό προκύπτει από την ψυχιατρική καταστολή αυτών των «έντονων» φωνών και των 

ασυνήθιστων πεποιθήσεων της, από τα αισθήματα αποξένωσης που βιώνει στην σχέση της με την 

μητέρα της («δεν την εμπιστεύεται») και από τις συνεχείς μετατοπίσεις της από τον κόσμο της 

παραγωγικότητας στον κόσμο της ουσίας («θέλω δουλειά και όχι αλκοόλ»). Η ίδια αντιστέκεται 

στην πίεση της μητέρας της και των υπόλοιπων μελών που περιγράφουν τον χώρο του «καφενείου» 

ως έναν επικίνδυνο κοινωνικό κόσμο που υποσκάπτει τον αγώνα για μία νηφάλια στάση ζωής. Η 

φράση «απομακρύνσου από τους φίλους του καφενείου που θέλουν μόνο το κακό σου» 

διατυπώνεται εξάλλου επανειλημμένα στους κόλπους των Κ.Ο.Π.Α. Στην περίπτωση της Κάτιας 

διαφαίνεται επίσης η δυσκολία αντιμετώπισης των συσσωρευμένων ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων. Η Κάτια είναι μετανάστρια από την Αλβανία και ζει για πολλά χρόνια στην Κρήτη. 

Ο γιος της ο Έσλι που κάνει χρήση ουσιών («χάπια») έχει διαπράξει στο παρελθόν απόπειρα 

αυτοκτονίας μαχαιρώνοντας το χέρι του. Η Κάτια περιγράφει την εβδομάδα της: 

«Δεν είναι καλά. Έπιασαν τον γιο της για χάπια. Τον άφησαν και τον ξαναέπιασαν για χαρτιά. Θα 

του δώσουν απέλαση και θα πάει Αλβανία. Είναι απογοητευμένη. Ευτυχώς που έχει δουλειά και 

ξεχνιέται. Συνάντησε τον σύζυγό της και δεν του είπε τίποτα μα δεν την ρώτησε και εκείνος.» 

(Κάτια, πρακτικά, 03/09/2015, σελ. 90) 

Ο Έσλι που βιώνει επαναλαμβανόμενους κύκλους αστυνομικού ελέγχου και συλλήψεων 

(«τον άφησαν και τον ξαναέπιασαν») αποτελεί μία περίπτωση «ναρκομανούς χωρίς χαρτιά» που ζει 

υπό τον φόβο της απέλασης από την χώρα. Οι γονείς του ωστόσο που βρίσκονται σε διάσταση 

αποφεύγουν να συζητήσουν αυτό το ζήτημα. Λίγους μήνες αργότερα, η άρνηση του Έσλι να 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ την ωθεί να αιτηθεί εισαγγελική εντολή 

για ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία του. 

«Το παιδί είναι θυμωμένο που το έκλεισα στο νοσοκομείο. Μου λέει ότι θα πάει με τον μπαμπά 

του, αλλά εγώ φοβάμαι.» (Κάτια, πρακτικά, 12/11/2015, σελ. 120) 

 Η φωνή του Έσλι είναι μία φωνή καταγγελίας των πρακτικών που παθητικοποιούν το πάσχον 

υποκείμενο («το έκλεισα»), ενώ η απειλή της εγκατάλειψης της κοινής στέγης («θα πάει με τον  μπαμπά 

του») αντανακλά την εναγώνια αναζήτηση του για μία καλύτερη ζωή. Όψεις αυτών των αισθημάτων 

αποξένωσης από τον κοινωνικό κόσμο διαφάνηκαν όταν ταξιδέψαμε μαζί με τον Κωνσταντίνο και την 

Ζωή, μέλη των Κ.Ο.Π.Α. που βρίσκονται πολλά χρόνια σε αποχή από το αλκοόλ, για να παραβρεθούμε 

στα εγκαίνια του κλαμπ των Μοιρών. Οι ίδιοι εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για την παρουσία 

του μεταναστευτικού πληθυσμού στην περιοχή. Βλέποντας παντού άνδρες μετανάστες στις Μοίρες, 
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ένιωσαν απογοητευμένοι καθώς δεν υπήρχε κάποιος να ρωτήσουν πως θα φτάσουμε στον προορισμό μας 

(σημειώσεις πεδίου, 09/12/2018). 

Σε συνέντευξη που κάναμε λίγους μήνες αργότερα με την Ζωή, εκείνη σημείωσε σχετικά με το 

αλκοόλ: 

 
«Έπρεπε να έχω γιατί ένιωθα ότι ήταν άδειο το σπίτι, όταν δεν υπήρχε αλκοόλ [...]. Εεε (3) ο 

εργοδότης μου κάποτε μου 'πε ότι «ο μεγαλύτερος εχθρός σου Ζωή είναι ο αδερφός σου.». [...] 

Είναι και δύσκολη η φιλία εδώ στο Ηράκλειο[...] είναι μία πόλη...του μπετού, των επιχειρήσεων.» 

 

 

Στο πνιγηρό αστικό τοπίο και στον αποστεωμένο δημόσιο χώρο η συνάντηση με τον Άλλον 

είναι επώδυνη («είναι και δύσκολη η φιλία») και η συσχέτιση με τα πιο οικεία πρόσωπα γίνεται 

αντιληπτή ως βέβαιη αφορμή απειλής («ο μεγαλύτερος εχθρός σου Ζωή είναι ο αδερφός σου»). Η 

ιδιωτική καθημερινότητα θεωρείται αφόρητη («το σπίτι είναι άδειο»). Γι' αυτούς τους ανθρώπους ο 

νεωτερικός μύθος που όριζε την οικογένεια ως τον θεσμό της θαλπωρής καταρρέει. Οι 

συμμετέχοντες-ουσες δεν ανέπτυξαν έναν κριτικό λόγο απέναντι σ' αυτήν την αλλοτριωτική 

διαδικασία και δεν θεματοποίησαν εκτεταμένα την σχέση των αισθημάτων αποξένωσης με το 

φαινόμενο του αλκοολισμού. Ωστόσο, οι αφηγήσεις τους μαρτυρούν ότι βρίσκονταν εγκλωβισμένοι 

στον φαύλο κύκλο εξάρτησης και αποκλεισμού από τον κοινωνικό βίο. Σύμφωνα με τον Alexander, η 

ίδια η λογική της ελεύθερης αγοράς εμποδίζει την ολοκληρωμένη «ψυχοκοινωνική ένταξη» του 

ατόμου, ενώ και η Κατερίνα Μάτσα θεωρεί ότι η σχέση εξάρτησης και κοινωνικού αποκλεισμού 

είναι συστατικό στοιχείο των καπιταλιστικών κοινωνιών.158 Από αυτό τον κοινωνικό αποκλεισμό 

προκύπτει αυτή η «πνευματική δυσφορία» στην οποία αναφέρεται ο Χούντολιν και, με αυτή σημασία, 

μπορούμε να κατανοήσουμε τον ορισμό του αλκοολισμού ως «πνευματικής ασθένειας» από τους ΑΑ. Οι 

αφηγήσεις του υποδηλώνουν ότι η εξάρτηση είναι μια απόπειρα επίλυσης αυτών κοινωνικών αντιφάσεων 

και, όπως εύστοχα επισημαίνει και ο Watts, ένας τρόπος βίωσης των «δυσανεξιών» της 

νεωτερικότητας.159 Αυτό συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε ερμηνεία της εξάρτησης χωρίς άμεση 

αναφορά σ' αυτήν την αδυσώπητη υπαρξιακή κενότητα θα είναι περιοριστική.  

 

 

                                                   

158 Alexander Bruce K. (2001). H Μάτσα σημειώνει: «Όσο το κράτος πρόνοιας δίνει την θέση του στο κράτος-φρούριο 

(που προστατεύει, μέσω της καταστολής, τα συμφέροντα των πολυεθνικών και των εθνικών υπηρετών τους) τόσο τα 

κοινωνικά προβλήματα αντιμετωπίζονται από την άρχουσα τάξη και την ιδεολογία της υπό το πρίσμα της 

«επικινδυνότητας» των πληθυσμών που βρίσκονται στο περιθώριο, των ξένων που θεωρούνται πια παρείσακτοι, των 

«τρελών», των τοξικομανών, των αλκοολικών, των «παρεκλινόντων» κάθε τύπου». Μάτσα Κατερίνα (2006), 

“Κοινωνικός αποκλεισμός και τοξικομανία: Όψεις της βιοπολιτικής της εξουσίας”, Κοινωνία & Ψυχική Υγεία, τ. 1, σ. 66-

76 (ιδιαίτερα σ. 68-69), https://www.psy.auth.gr/sites/default/files/Periodiko_1st_volume.pdf, Ημερ. Πρόσβ. 30/10/2019. 

159 Watts Galen (2019). 

https://www.psy.auth.gr/sites/default/files/Periodiko_1st_volume.pdf
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6.1.2 Ο αλκοολικός ως αποτυχημένος επιχειρηματίας του εαυτού του 

 

 

 

Υπό το πρίσμα της κοινοτικής αφήγησης και της νέας γλώσσας της συλλογικότητας, οι 

συμμετέχοντες-ουσες επανερμηνεύουν αναδρομικά την συνθήκη του αλκοολισμού ως «πλάνη». 

Είναι αναγκαία πλέον η αποστασιοποίηση τους από τον παρελθοντικό τρόπο ζωής τους που 

εμπεριείχε για εκείνους-ες ηθικά καταδικαστέες συμπεριφορές όπως η νευρικότητα, η σεξουαλική 

παρενόχληση, η έλλειψη στοργικότητας κ.ά.  και χαρακτηριζόταν από την βίωση ενός 

κατακερματισμένου εαυτού που δεν είχε συνείδηση των πράξεων του. O Κωνσταντίνος σημειώνει 

σχετικά με εκείνη την περίοδο της ζωής του: 

 

 
«η ζάλη της ουσίας του ποτού με είχε κάνει να είμαι ξερόλας, να είμαι ζαμανφουτίστας, 

φιλοτομαριστής […] Γιατί νόμιζα πως τα 'χα κάνει όλα και πήγα να διδάξω αυτά που ήξερα. Την 

φιλοσοφία του πεζοδρομίου, του καφενείου και τις κουβέντες τις μεθυσμένες που (1) όλα ήταν στο 

εγώ μου. Εγώ, εγώ, εγώ. […]. Έτσι νόμιζα, έτσι; Βέβαια. Έτσι νόμιζα ότι ήταν τα πράγματα…» 

Ο αλκοολικός περιγράφεται ως ένα άτομο που ζει σε μία κατάσταση απατηλής 

πραγματικότητας (το ρήμα «νόμιζα» επαναλαμβάνεται τρεις φορές), απόλυτης υποταγής στην ουσία 

(«με είχε κάνει») και χωρίς την δυνατότητα ορθολογικού και ενσυνείδητου αναστοχασμού επί του 

εαυτού («η ζάλη της ουσίας»). Μέσα από μία ρητορική σκληρής αυτοκριτικής και ηθικής καταδίκης, 

ο Κωνσταντίνος επιχειρεί να απομακρυνθεί από αυτόν τον «ελάχιστο εαυτό» που περιορισμένος στην 

εκπλήρωση των πυρηνικών και εγωτικών του αναγκών («εγώ, εγώ, εγώ») προσφέρει στο κοινωνικό 

σύνολο μόνο «μεθυσμένες κουβέντες» και την «φιλοσοφία του πεζοδρομίου». Στο απόσπασμα αυτό 

ο αλκοολισμός ερμηνεύεται κυρίως ως έκφραση προσωπικών προβλημάτων και ελαττωματικής 

συμπεριφοράς. Παράλληλα, η απώλεια ελέγχου και η αδυναμία τιθάσευσης αυτού του «μιασμένου» 

αλκοολικού εαυτού ήταν κεντρικό στοιχείο και στις αφηγήσεις του Χρήστου και του Γρηγόρη. 

«Είναι σαν να έχεις πέσει στον γκρεμό και δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Και να το και να το 

μετανιώσεις την ώρα που πέφτεις δεν μπορείς να κάνεις κάτι.» (Χρήστος) 

 

«Όταν έπινα δεν μπορούσα να ελέγξω την χρήση του αλκοόλ δεν μπορούσα να σταματήσω σε μία 

εύλογη ποσότητα και πολλές φορές ξέφευγα. Εεε όταν ξέφευγα σε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, έβγαζα 

κακές συμπεριφορές. Μπορεί και να έκλαιγα. Μπορεί να θύμωνα. Εεε μπορεί να πρέσαρα ασύστολα 

χωρίς φραγμούς απέναντι σε γυναίκες και φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν δεν επιτρέπεται από τα ήθη 

και τα έθιμά μας το οποίο άρχισε να κάνει κακό και επαγγελματικά στην δουλειά μου.» (Γρήγορης) 

 

Στα αποσπάσματα είναι έκδηλη η σχάση του εαυτού ανάμεσα στις φάσεις που η ουσία 
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αποτελεί τον απόλυτο αφέντη της ύπαρξης («δεν μπορείς να κάνεις πίσω», «όταν έπινα δεν 

μπορούσα να ελέγξω...») και στις υπόλοιπες φάσεις της ζωής τους. Η αποτυχία του Γρηγόρη να 

υιοθετήσει μία μετριοπαθή στάση ζωής με όρια και αυτοπεριορισμούς («ασύστολα χωρίς φραγμούς») 

προσβάλλει τις κοινωνικές συμβάσεις και ζημιώνει την κοινωνική, σεξουαλική και επαγγελματική 

του ζωή. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε βάσιμα ότι, εφόσον ο θεσμός της επιχείρησης συγκροτεί 

σήμερα το θεσμικό υπόδειγμα θέασης και διάπλασης του εαυτού, η φιγούρα του αλκοολικού αποτελεί 

την πιο αποτυχημένη μορφή «αυτοεπενδυόμενου ανθρώπινου κεφαλαίου» : ζει ως αντιπαραγωγικό 

και μη λειτουργικό σώμα στις παρυφές της κοινωνικής ζωής και διασύρει τις νεοφιλελεύθερες 

εννοιολογήσεις του ατόμου ως αυτόνομου κέντρου σκέψης και δράσης.160 Ακόμη, οι αφηγήσεις τους 

κινούνται στο μοτίβο που ο Keane ορίζει ως  «δυσφορική ανάκληση», καθώς οι συμμετέχοντες-

ουσες, υιοθετόντας άλλες φορές παθητικά και άλλες φορές ενεργητικά την γλώσσα της κοινότητας, 

φώτισαν μόνο τις δυσάρεστες όψεις της ζωής της χρήσης. Ωστόσο, το αφηγηματικό αυτό μοτίβο 

αποκρύπτει τόσο τα οφέλη αυτής της ζωής (απόλαυση, κοινωνικότητα, κύρος κλπ.) όσο και τις 

εναλλακτικές εννοιολογήσεις της χρήσης (π.χ. ότι αυτή διευρύνει τις «πόρτες της συνείδησης» και 

προϋποθέτει ταυτόχρονα μία σειρά συνειδητών τακτικών και επιλογών).161 

  

                                                   
160 Brown Wendy (2017), σελ. 269. Costa Raul Max Lucas και Danziato Leonardo (2018), σ. 31. 

161 Pienaar Kiran κ.ά. (2015), “New narratives, new selves: Complicating addiction in online alcohol and other drug 

resources”, Addiction Research & Theory, τ. 23, τχ. 6 (Μάιος), σ. 499-509 (κυρίως σ. 505-507), doi: 

https://doi.org/10.3109/16066359.2015.1040002, Ημερ. Πρόσβ. 12/08/2019. 

 

https://doi.org/10.3109/16066359.2015.1040002
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6.2 Η ρήξη με την εξάρτηση και η ανάδυση ενός συλλογικού υποκείμενου 

 

 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται λόγος για τις προσπάθειες των συμμετεχόντων-ουσών να 

μετασχηματίσουν τους όρους της ζωής τους. Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από την υιοθέτηση μίας 

ηθικής στάσης ζωής που χαρακτηρίζεται από την θέληση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και 

από την πολύμορφη κριτική τους στην παράδοση και στις πολιτισμικά αυτονόητες και 

φυσικοποιημένες αντιλήψεις για την κατανάλωση. 

 

 

6.2.1 Το κλαμπ ως χώρος εκδίπλωσης των αυθεντικών ανθρώπινων σχέσεων 

 

 

 

Η συμμετοχή στα Κ.Ο.Π.Α. πυροδοτεί διαδικασίες «βιογραφικής ρήξης», δηλαδή ευρύτερων και 

εκτεταμένων αλλαγών στον τρόπο θέασης του εαυτού. Η «γέννηση» αυτού του νέου εαυτού συνήθως 

γιορτάζεται με μια σειρά πρακτικών και τελετουργιών (π.χ. τα μέλη φέρνουν τούρτα στον χώρο της 

συνάντησης την ημέρα που συμπληρώνουν κάποια έτη αποχής από το αλκοόλ). Μία διάσταση αυτού 

του μετασχηματισμού σχετίζεται με την αντι-ιεραρχική δομή της κοινότητας, καθώς τα μέλη των 

Κ.Ο.Π.Α. καλούνται να μετατραπούν από παθητικοί δέκτες των υπηρεσιών υγείας που ακολουθούν 

πιστά τις οδηγίες του «ειδικού» σε ενεργητικά υποκείμενα. Ενδεικτικό είναι ότι «υπηρέτης – 

δάσκαλος» μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει περάσει την σχετική εκπαίδευση και στην 

πραγματικότητα ένας υπηρέτης – δάσκαλος που έχει ζήσει το πρόβλημα του αλκοόλ εμπνέει 

συνήθως περισσότερο σεβασμό από κάποιον που έχει θεωρητική κατάρτιση πάνω στο ζήτημα αυτό. 

Ακόμη, οι μηνιαίες συναντήσεις όλων των υπηρετών – δασκάλων των Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης έχουν τα 

χαρακτηριστικά μιας οριζόντιας συνεποπτικής ομάδας που λειτουργεί στα πλαίσια ενός συλλογικού 

τρόπου σκέψης. Αυτή η συλλογική αυτοεπίβλεψη αντικαθιστά την κυρίαρχη στην ψυχοθεραπευτική 

πράξη κάθετη επίβλεψη του/της θεραπευτή/τριας από τον/την επόπτη/τρια. Η Τασούλα τοποθετείται 

σχετικά με το ζήτημα αναφερόμενη στις πρώτες της εμπειρίες στην ομάδα: 

«Αλλά νόμιζα η αλήθεια ότι όταν πήγα εκεί νόμιζα ότι θα μου 'δίναν ένα χαπάκι και θα πήγαινα 

σπίτι και θα έλυνα το πρόβλημά μου. Δεν ήταν όμως έτσι. Όταν είπα στον κύριο Πέτρο 

[αναφέρεται σε επαγγελματία υγείας που συμμετέχει στα Κ.Ο.Π.Α.] ότι «πως θα βοηθήσω το παιδί 

μου;». Με χτύπησε στον ώμο και μου λέει «έχεις τον τρόπο εσύ. Θα τα καταφέρεις.». [...] Στον 

μήνα απάνω μέσα στο μήνα που πήγαινα θυμάμαι λέει ένας ότι «αν είμαστε εδώ εικοσιπέντε άτομα 

είμαστε εικοσιπέντε ψυχολόγοι.».[...] Απλά ο καθένας αναφέρει την εμπειρία του λέει τον τον τρόπο 

ζωής του και μέσα από εκεί εσύ συγκρίνεις και παίρνεις την βοήθεια που θες από μόνος σου.» 

Η πρώτη επαφή με τον κόσμο των Κ.Ο.Π.Α. συνδέεται με την διάλυση των ψευδαισθήσεων 

(«νόμιζα...Δεν ήταν όμως έτσι») ότι υπάρχουν ταχύρρυθμες απαντήσεις («ένα χαπάκι») σε σύνθετα 
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προβλήματα. Η φιγούρα του ειδικού μετατοπίζεται πλέον στην περιφέρεια της θεραπευτικής πράξης, 

ενώ το πάσχον υποκείμενο ως αυτενεργός και αναστοχαστικός δρων («έχεις τον τρόπο εσύ», «παίρνεις 

την βοήθεια που θες από μόνος σου») τοποθετείται στο κέντρο της. Η ανάπτυξη θεραπευτικών 

δεξιοτήτων δεν είναι πλέον προνόμιο της επιστημονικής αυθεντίας ή μιας ψυχοθεραπευτικής ελίτ, 

αλλά με επίκεντρο την ανταλλαγή κοινών βιωμάτων («ο καθένας αναφέρει την εμπειρία του») 

διαχέεται στον χώρο («είμαστε εικοσιπέντε ψυχολόγοι»). Αυτό δεν σημαίνει, όπως θα δούμε 

παρακάτω, ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση διατυπώνεται ένας καταγγελτικός λόγος απέναντι στον 

ψυχιατρικό θεσμό και στο ψι-σύμπλεγμα. Η νέα αυτή αντίληψη αναδεικνύει, ωστόσο, την βιωματική 

εμπειρία ως ισότιμη με άλλους τύπους γνώσης οδό πρόσβασης στην αλήθεια. Είναι εξάλλου πολλοί 

οι άτυποι κανόνες («εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια του ενός ποτού») που προέρχονται από τις 

βιωμένες – και επεξεργασμένες βέβαια υπό το πρίσμα της κοινοτικής αφήγησης – πραγματικότητες 

των μελών που διαδίδονται από στόμα σε στόμα στους κόλπους των Κ.Ο.Π.Α. (Κωνσταντίνος, 

πρακτικά, 08/01/2009, σελ. 239). 

Αν, λοιπόν, η αυτενέργεια και η προσωπική ανάληψη ευθύνης είναι ο πρώτος πυλώνας του 

«νέου εαυτού», η αλληλεγγύη είναι η δεύτερη συνισταμένη του εγχειρήματος υιοθέτησης ενός 

άλλου τρόπου ζωής. Η φιλοξενία και φροντίδα ένος καρκινοπαθούς, μέλους των Κ.Ο.Π.Α., για τους 

τελευταίους μήνες της ζωής του από έναν επαγγελματία υγείας που συμμετέχει στα Κ.Ο.Π.Α. είναι 

από τα πιο συχνά παραδείγματα που φέρνουν τα μέλη των Κ.Ο.Π.Α. για να αναφερθούν στην 

αλληλεγγύη που μοιράζονται μεταξύ τους  και αντικατοπτρίζει την σημασία της «ανθρωπολογικής 

πνευματικότητας» (σημειώσεις πεδίου, Μάιος 2019). Η Ζωή αναφερόμενη στο «αίσθημα του 

ανήκειν» στην ομάδα τονίζει: 

«Η παρέα του club είναι για μένα όλα γιατί είμαι εντελώς μόνη και μαζί τους περνάω όμορφα. Τους 

αγαπάω όλους. Χωρίς συμφέροντα. Και πίσω απ' αυτούς μ' αρέσει να λέω τα καλύτερα και όχι να 

τους θάβω όπως σε άλλες παρέες που είμαι μόνο παρούσα.» (Ζωή, πρακτικά, 22/02/2015, σελ. 31) 

Ο κοινωνικο-γεωγραφικός χώρος της κοινότητας συγκροτείται ως μία «κοινωνική νησίδα» 

γνησιότητας και αλτρουισμού μέσα σε έναν κόσμο που κυριαρχούν τα αισθήματα ακραίας 

εξατομίκευσης («είμαι εντελώς μόνη»), παθητικότητας («μόνο παρούσα») και ανειλικρίνειας («και 

πίσω από την πλάτη») στα οποία αναφερθήκαμε και στην πρώτη ενότητα. Οι ίδιοι οι κανόνες που 

τηρούνται κατά την διάρκεια των συναντήσεων (απόλυτη εχεμύθεια, ζητάω τον λόγο από τον 

συντονιστή κ.ά.) δημιουργούν ένα τέτοιο κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Μέσα σ' αυτό το 

πλαίσιο, το άτομο καλείται να αυτοαποκαλυφθεί και να εκφράσει τους προβληματισμούς του σε 

σχέση με διάφορα ζητήματα. Η Ζωή και ο Γρηγόρης εξηγούν: 

«Και αν εβρήκες και κάνα γκόμενο θα το πεις και δεν περνάς καλά γιατί είναι η εχεμύθεια.» (Ζωή) 

 

«Μέσα στο κλαμπ έμαθαν οι δικοί του ότι αυτός δεν του αρέσουνε οι μελιτζάνες.» (Γρηγόρης) 
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Οι αναφορές στην σχέση του ατόμου με το αλκοόλ καταλαμβάνουν μόνο ένα μικρό μέρος 

των συναντήσεων και η εστίαση δεν δίνεται στην θεραπεία του συμπτώματος, αλλά στον ριζικό 

μετασχηματισμό του τρόπου ζωής. Αποτελεί λοιπόν ο χώρος της κοινότητας ένα «καταφύγιο» 

διαχείρισης μιας υπαρξιακής ανησυχίας που ανέκαθεν θα ξεγλιστρούσε από τον ψυχιατρικό θεσμό. 

 

6.2.2 Η ανάκτηση της ιδιότητας του πολίτη και η συγκρότηση ενός αντί-Λογου 

 

 

 

Η διοργάνωση εκδρομών, περιπάτων, ιντερκλάμπ, επισκέψεων σε σπίτια των μελών, άτυπων 

συναντήσεων τους («μίνι-κλαμπ») και ο κανόνας «όταν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα ή σου 

έρθει η επιθυμία να πιεις, πάρε τηλέφωνο ένα άλλο μέλος» είναι πρακτικές που ενισχύουν την συνοχή 

της κοινότητας. Πολλές από αυτές τις δράσεις αποσκοπούν στο να διαμορφώσουν έναν αντί-Λογο 

σε σχέση με τις κυρίαρχες σημασιοδοτήσεις της χρήσης και της κατανάλωσης στην κρητική 

πολιτισμική παράδοση. Η Αγγελική αναφέρεται στην κοινωνική παρουσία της συλλογικότητας: 

«Επίσης, οι κοινωνικές μας εκδηλώσεις φροντίζουμε να είναι να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας 

δηλαδή σε χορό αποκριάτικο σε κόψιμο βασιλόπιτας κάνουμε χορό χωρίς ποτό. Φέτος ας πούμε 

ήμασταν εμείς και ήταν και ένας σύλλογος άλλος στο ίδιο κέντρο. Εμείς είχαμε δώσαμε την παρουσία 

μας χωρίς με αναψυκτικό και νερό και οι άλλοι κατανάλωσαν το ποτό τους αλλά όμως προβλημάτισε 

αυτό.» (Αγγελική) 

 

Στα λεγόμενά της, ο κοινωνικός κόσμος διαχωρίζεται σε δυο διακριτές και ομοιογενείς 

ομάδες: τους ηθικά υπεύθυνους πολίτες («ήμασταν εμείς», «εμείς είχαμε») και τους υπόλοιπους 

(«και ένας άλλος σύλλογος», «και οι άλλοι»). Ο επίσημος λόγος της ομάδας αμφισβητεί την 

συνεκδοχική ταύτιση ψυχαγωγίας και κατανάλωσης αλκοόλ και ανοίγει ρήγματα στις κυρίαρχες 

πολιτισμικές παραστάσεις για το αλκοόλ («όμως προβλημάτισε αυτό»). Πολλές φράσεις που 

διατύπωσαν μέλη των κλαμπς σε ένα ιντερκλάμπ που παρακολούθησα είναι αποκαλυπτικές ως προς 

αυτό το ζήτημα: «η μέθη δεν είναι διασκέδαση», «ο αλκοολισμός είναι η λαίλαπα της εποχής μας», 

«βαφτίσαμε κούπες και μαγκιά το πρόβλημα» (σημειώσεις πεδίου, Δεκέμβριος 2018). Οι φωνές τους 

καταδεικνύουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με εντόπιες πολιτισμικές πρακτικές που 

συγκροτούν μία «κοινωνική παθολογία». Η Βάσω που είχε εργαστεί στο ταχυδρομείο και ο Χρήστος 

που εργάστηκε στην ελληνική αστυνομία υποστήριξαν στις συζητήσεις μας ότι η κατανάλωση 

αλκοόλ αποτελούσε μία καθημερινή συνήθεια που ως «τελετουργική πρακτική» λάμβανε χώρα καθ' 

όλη την διάρκεια της εργασιακής τους δραστηριότητας. Ωστόσο, η ανάληψη μιας «ηθικής 

σταυροφορίας» απέναντι σ' αυτές τις πολιτισμικές πρακτικές και κοινωνικές συμπεριφορές που 
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σχετίζονται το αλκοόλ είναι περιοριστική.162 

Ως προς αυτή την αντιθετικότητα των δύο ρητορικών, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πολύ 

συχνά ακόμα και οι προσωπικές συναντήσεις στους χώρους του καφενείου είναι αφορμή για 

«παρεξήγηση» ανάμεσα στους μεν και τους δε: 

«Ο Θέμης [...] πέρασε από το καφενείο, όπου ήταν πολύ κόσμος. Έκατσε στο τραπέζι με δύο φίλους 

οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι και έπαιζαν χαρτιά. Έπαιξε και αυτός μαζί τους, όμως παρεξηγήθηκαν 

μαζί του. Του είπαν «αυτά σας μαθαίνουν εκεί που πάτε;». Σκέφτηκα πως αυτοί οι άνθρωποι θέλουν 

συμπαράσταση, λέει. Τον ερώτησαν αν ξαναπιεί και αυτός τους εξήγησε πολλά πράγματα στη σχέση 

με το αλκοόλ.» (Θέμης, πρακτικά, 16/10/2008, σελ. 181) 

Αν και στην αρχή η αλληλεπίδραση ξεκινά με την άρνηση των νεωτερικών αυτών αντιλήψεων 

που εκφέρει το συλλογικό υποκείμενο των Κ.Ο.Π.Α. («αυτά σας μαθαίνουν εκεί που πάτε;»), ο 

Πέτρος ως άτομο με ενημερωμένη και έγκυρη γνώση («τους εξήγησε πολλά πράγματα») και θέληση 

για συναισθηματική στήριξη των φίλων του («θέλουν συμπαράσταση») προσπαθεί να συνεχίσει τον  

διάλογο. Αυτή η στάση υποδηλώνει ότι αλλάζει πλέον η αίσθηση τους για τον εαυτό τους και 

ανακτούν την ιδιότητα του πολίτη που διαμορφώνει ενεργητικά τις κοινωνικές αντιλήψεις και 

δημιουργεί ανοιχτούς χώρους για την ανάδυση νέων τρόπων ζωής. Η παρουσία τους σε τηλεοπτικές 

και ραδιοφωνικές εκπομπές, συνέδρια κλπ. όπου αρκετοί/ες αναφέρονται επώνυμα στις προσωπικές 

τους εμπειρίες αντανακλά αυτή την αίσθηση τους για την επιτακτικότητα της δημόσιας παρέμβασης 

στα κοινωνικά δρώμενα. Ωστόσο, η αποκλειστική επικέντρωση της κοινωνικής αυτής δράσης σε 

ζητήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ τείνει να περιορίζει την ιδιότητα του πολίτη. 

  

                                                   
162 Η Chantal Mouffe, αναλύοντας το φαινόμενο του ακροδεξιού λαϊκισμού, αναφέρεται στους κινδύνους που κρύβει ο 

περιορισμός της κοινωνικής αντίδρασης στην λογική της ηθικής καταδίκης: «Όταν η πολιτική εξελίσσεται στο πεδίο της 

ηθικής, η δημοκρατία κινδυνεύει.». Mouffe Chantal (2004), Το δημοκρατικό παράδοξο, μτφρ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής, 

επιμ. και πρόλογος Γιάννης Σταυρακάκης, Πόλις, Αθήνα, σ. 229. 
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      6.3  Επανακαθορίζοντας την σχέση με τον εαυτό 

 

 

Η τελευταία ενότητα καταπιάνεται με τις διαδικασίες εκείνες μέσα από τις οποίες η γλώσσα της 

κοινότητας επανακαθορίζει την σχέση του ατόμου με τον εαυτό του και ανασκευάζει ριζικά το 

εννοιολογικό του σύμπαν. Δεδομένου ότι η σχέση τους με το αλκοόλ θεωρείται πλέον πως είχε 

στρεβλώσει και παραμορφώσει την σχέση τους με την αλήθεια, η διαδικασία αυτή της αναδόμησης 

του εαυτού αποσκοπεί στην (επαν)ανακάλυψη της αλήθειας. Αυτός ο αυθεντικός εαυτός καλείται να 

αναφέρεται εκτεταμένα στο ψυχολογικό βάθος του και στην εσωτερικότητα του και να ασχολείται 

άγρυπνα και υπεύθυνα με την ευτυχία του.  

 

 

6.3.1 Η νηφαλιότητα ως τέχνη του ζην 

 

 

 

«Είμαι αλκοολικός» ή «έχω πρόβλημα με το αλκοόλ» – σε ενεστώτα χρόνο - είναι ο πιο συχνός τρόπος 

με τον οποίο αυτοκαθορίζονται τα μέλη που βρίσκονται σε μακροχρόνια αποχή από την κατανάλωση 

αλκοόλ. Ο αλκοολισμός δεν αποτελεί μία παρελθοντική περιπέτεια, αλλά ένα εσωτερικό μέρος του 

εαυτού τους. Η Ζωή και ο Χρήστος εξηγούν: 

«Το ΄χουμε μέσα μας αυτό το την τάση του αλκοολισμού. Διότι αυτό το μικρόβιο δεν θα φύγει ποτέ 

από μέσα σου» (Ζωή) 

«Λένε «πρώην χρήστης ναρκωτικών»...ενώ πρώην αλκοολικός δεν υπάρχει. Ο αλκοολικός είναι 

πάντα αλκοολικός.» (Χρήστος) 

 

Εφόσον ο αλκοολισμός είναι μία ισόβια καταδίκη («δεν θα φύγει ποτέ»,«είναι πάντα») η 

απομάκρυνση από την ταυτότητα του αλκοολικού δεν είναι εφικτή («πρώην αλκοολικός δεν 

υπάρχει»). Η ευκολία πρόσβασης στην συγκεκριμένη ουσία και οι καθημερινοί κίνδυνοι που 

αντιμετωπίζει ένα άτομο που βρίσκεται σε αποχή απαιτούν από αυτό συνεχή εγρήγορση. Απαιτείται 

πλέον από αυτό το άτομο να υιοθετήσει μία νέα αισθητική της ύπαρξης που έχει ως κεντρικό πυλώνα 

της την «νηφαλιότητα» και να αναπτύξει ταυτόχρονα μία ολόκληρη «τέχνη του ζην» για να 

αντιμετωπίσει την πιθανότητα της υποτροπής του. 

 

«Ο Κωνσταντίνος του είπε [...] ότι έστω και το ένα ποτηράκι είναι υποτροπή γιατί δείχνει ότι η ουσία 
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είναι πιο δυνατή από εμάς και γι' αυτό μας νικά με ένα μόνο που ποτέ δεν σταματά στο ένα άρα δεν 

είμαστε δυνατοί να αντισταθούμε γι' αυτό όποιος παραδεχτεί αυτή την αδυναμία του δεν παίζει άρα 

δεν χάνει.» (Κωνσταντίνος, πρακτικά, 31/01/2008, σ. 87). 

«Ο Γιάννης λέει στον Ανδρέα [...] ότι εμείς πρέπει να φοβόμαστε το ποτό και ότι ο καλύτερος είναι 

αυτός που φοβάται.» (Γιάννης, πρακτικά 07/02/2008, σ. 91-92). 

«Ο Πέτρος [υπηρέτης-δάσκαλος] αναφέρει σαν παράδειγμα τον Διονύση που είχε 1,5 χρόνο αποχή 

αλλά με ένα ποτό ήρθε η υποτροπή. [...] Το θέμα δεν είναι να είσαι ΉΡΩΑΣ, αλλά ένας απλός 

άνθρωπος της αποχής και όχι της πρόκλησης.» (Πέτρος, πρακτικά, 14/02/2008, σ. 91- 92). 

 

Η νηφαλιότητα συγκροτείται στα παραπάνω αποσπάσματα ως ένας δρόμος που απαιτεί 

ασφαλείς και σίγουρες επιλογές και μία καθημερινή αυτο-επίβλεψη. Κεντρικός άξονας αυτού του 

τρόπου ζωής είναι «ο φόβος» και όχι η «πρόκληση», το ρίσκο ή το «παιχνίδι». Ο νηφάλιος άνθρωπος 

δεν είναι αυτός που μπορεί να υπερισχύσει της ουσίας, αλλά αυτός που αναγνωρίζει την αδυναμία 

του («όποιος παραδεχτεί αυτή την αδυναμία του») μπρος σ' αυτή την «ανώτερη δύναμη» και άρα 

οφείλει να διαπλαστεί σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ μέσα από μία «ηθική της αποχής» και 

όχι μέσα από μία ηθική της «μετριοπαθούς απόλαυσης» («ποτέ δεν σταματά στο ένα», «με ένα ποτό»). 

Αυτή η εγκράτεια δεν αναπτύσσεται μόνο όσον αφορά την σχέση του ατόμου με το αλκοόλ, αλλά 

διαπερνά όλες τις πτυχές του ιδιωτικού βίου. Η Ζωή αναφέρεται  στην συνέντευξή μας σε μία συμβουλή 

που της έδωσε ένας επαγγελματίας υγείας: «Ζωή επειδή περνάς στεγνή υποτροπή θα πεις στο παιδί 

σου ότι δεν θα ξανά πας ότι θα σταματήσεις να βλέπεις το μωρό.». Και λίγο παρακάτω εξηγεί: 

«Ήμουνα όλο στην τσίτα. Αγχωμένη. Όλο αγχωμένη εεε όλο τσιτωμένη όλο έβριζα.» 

 

Και στα πρακτικά διαβάζουμε: 

 
«Αναστασία: Η Πηνελόπη κάθεται στον υπολογιστή. Παραμελεί το σπίτι. 

 

Πηνελόπη: Έχει δίκιο η μητέρα της. Πολλές ώρες στον υπολογιστή. Της λέμε ότι όπως έχασε κιλά 

και είχε βάλει όριο έτσι να συγκρατηθεί στις πέντε ώρες την ημέρα.» (Αναστασία και Πηνελόπη, 

πρακτικά, 28/02/2016, σ. 145). 

«Επίσης, μας είπε ότι οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με το αλκοόλ πεθαίνουν από το τσιγάρο γιατί 

κατά κάποιο τρόπο το αντικαθιστούν. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα οι άνθρωποι που έχουν κόψει 

το αλκοόλ και το τσιγάρο έχουν σπάνια κάνει υποτροπή» (Πέτρος (υπηρέτης – δάσκαλος), πρακτικά, 

14/02/2008, σ. 91-92). 

 

Αν η υγρή υποτροπή σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ, η έννοια της «στεγνής 

υποτροπής» αφορά την επιστροφή στον παλιό τρόπο ζωής. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της 

επαναδιαπαιδαγώγησης του εαυτού αγκαλιάζει όλες τις πλευρές της ύπαρξης και απαιτεί την αποφυγή 
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των συνθηκών «στρες» και σωματικής έντασης («στην τσίτα», «αγχωμένη») και την πλήρη αποχή 

(«άνθρωποι που έχουν κόψει και το αλκοόλ και το τσιγάρο») ή την μετριοπάθεια («είχε βάλει όριο», 

«έτσι να συγκρατηθεί») ως προς τον τρόπο που σχετίζεται και με άλλα «αντικείμενα» (σχέσεις, τροφή, 

τσιγάρο, υπολογιστής). Ο Στράτος σημειώνει σχετικά με αυτόν τον νέο τρόπο ζωής του: 

«Και η πιο μεγάλη αλλαγή που νομίζω ότι έχω δει στον εαυτό μου είναι όταν κάτι (1) θεωρώ ότι είναι 

σωστό τώρα και το αποφασίσω ότι το...το πω και σε σένα...έχω καταλάβει ότι έχω το δικαίωμα μετά 

από μία ώρα μετά από μια μέρα να ανακαλέσω αυτή μου την απόφαση γιατί θα βρω μία άλλη ή με 

μια συζήτηση με κάποιο επιχείρημα δικό σου ότι είναι λάθος αυτή μου η απόφαση άρα έχω το 

δικαίωμα να ανακαλέσω αυτή την απόφαση και να πάρω μια πιο σωστή.» 

Ο εαυτός αναπαρίσταται σ' αυτό το απόσπασμα όχι ως ένα αντικειμενικό δεδομένο που 

χαρακτηρίζεται από στατικότητα και ακαμψία, αλλά ως ένα εύπλαστο υλικό που μέσα από την 

αναγνώριση της δυνατότητας ορθολογικού ελέγχου επί της συμπεριφοράς, της παρουσίας του Άλλου 

(«το πω και σε σένα») και της δημοκρατικής αξίας του διαλόγου («με μία συζήτηση με κάποιο 

επιχείρημα») έχει το προνόμιο να αλλάζει τις θέσεις του ανά πάσα στιγμή («μετά από μία ώρα μετά 

από μία μέρα»). H αυτοβελτίωση ως αέναη και ατέρμονη διαδικασία, η ευελιξία, η 

αναστοχαστικότητα, η μετριοπάθεια και η σύνεση είναι οι νέοι κανόνες διαγωγής που υιοθετούν. 

 

 

6.3.2 Παράγοντας υπεύθυνους και ευτυχισμένους πολίτες 

 

Η εναρμόνιση του τρόπου ζωής με αυτές τις κανονιστικές διατάξεις προϋποθέτει την ανάληψη μιας 

σειράς τεχνικών που συγκροτούν έναν «υπεύθυνο» εαυτό. Σ' αυτές τις πρακτικές του εαυτού 

συμπεριλαμβάνονται η μη συχνή παρουσία σε χώρους όπως καφενεία κλπ. τουλάχιστον για τους 

πρώτους μήνες της αποχής, η απομάκρυνση των αλκοολούχων ποτών από το σπίτι, η δημιουργική 

διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, η καθημερινή καταμέτρηση των ημερών της αποχής, η ανάληψη 

των προσωπικών ευθυνών ως προς τα οικογενειακά ζητήματα και η κατάλληλη προετοιμασία τους 

για ορισμένες περιστάσεις (εορταστικοί περίοδοι, απόκριες, γάμοι, κηδείες κ.ά.) που ταυτίζονται με 

την κατανάλωση αλκοόλ. Σ' αυτό το πλαίσιο, η λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και η επίσκεψη σε 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία: 

«Η Μαριάνθη [...] συμβουλεύει τον Οδυσσέα να παίρνει τα φάρμακά του και να μην δίνει σημασία 

στα λόγια ορισμένων που λένε ότι τα φάρμακα τρελαίνουν, γιατί αυτό που πραγματικά τρελαίνει είναι 

το αλκοόλ». (Μαριάνθη, πρακτικά, 17/07/2008, σ. 150) 

«O κ. Αχιλλέας μας είπε ότι [...] στεναχωρήθηκε γιατί έπρεπε να πάρει να φάρμακα, τα οποία του τα 

χαρακτήρισαν ψυχοφάρμακα. Δεν ήξερε αν έπρεπε να τα πάρει. [...] Ο Πέτρος [υπηρέτης – δάσκαλος] 

είπε ότι και το αλκοόλ είναι ψυχοφάρμακο.» (Αχιλλέας και Πέτρος, πρακτικά, 14/02/2008, σ. 97) 
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Και η Τασούλα ανέφερε σε σχέση με τον γιο της στην συζήτηση μας: 

 

«Εεε ψυχολογικό. Δεν δέχτηκε τον θάνατο του πατέρα του. Ακόμα το έχει. Και θεωρώ ότι δεν θα του 

φύγει ποτέ δηλαδή μια συντήρηση έτσι με ψυχολόγους με ψυχιάτρους και τέτοια θα την κάνει πάντα. 

Δηλαδή πέρα από το αλκοόλ...του έχουνε πει όμως ότι το αλκοόλ είναι ό,τι χειρότερο φάρμακο σ' 

αυτό το κομμάτι που έχει. [...]Έχει συνειδητοποιήσει όμως ότι αυτό το χαπάκι το ένα που παίρνει δεν 

πρέπει να το πάρει όταν θα πιει το ποτήρι.» 

Οι συμβολισμοί που παράγονται γύρω από το αλκοόλ και τα ψυχοφάρμακα έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. Αν το αλκοόλ παραπέμπει στον κόσμο της αταξίας, της πλάνης και της τρέλας («αυτό 

που πραγματικά τρελαίνει είναι το αλκοόλ»), η φαρμακοθεραπεία λογίζεται ως η αναγκαία 

προϋπόθεση της ατομικής χειραφέτησης του έλλογου υποκειμένου.163 Στο πλαίσιο αυτό, 

οποιαδήποτε περιγραφή της φαρμακοθεραπείας ως «χημικής καθήλωσης» εξουδετερώνεται ως 

ανυπόστατη και αβάσιμη κριτική («μην δίνει σημασία στα λόγια ορισμένων») ή ως κατασκευασμένο 

ψεύδος («αυτό που πραγματικά τρελαίνει είναι το αλκοόλ»). Οι αμφιβολίες του κ. Αχιλλέα (όπως και 

η άρνηση συμμόρφωσης του Έσλι και της Στέλλας στις παραδοσιακές ψυχιατρικές θεραπείες που 

εξετάσαμε στην πρώτη ενότητα) ως προς τις συνυπωδηλώσεις και τις συνέπειες της λήψης 

ψυχοφαρμάκων («Δεν ήξερε αν έπρεπε να τα πάρει») απωθούνται και η φαρμακοθεραπεία 

κανονικοποιείται (αφού και το αλκοόλ που για χρόνια κατανάλωναν «είναι ψυχοφάρμακο»). 

Αντίστοιχα και ο γιος της Τασούλας καλείται να απορρίψει την κατανάλωση αλκοόλ (αφού αυτό 

περιγράφεται ως το «χειρότερο φάρμακο») ως μέσο διαχείρισης της επώδυνης πραγματικότητας του 

«αδύνατου πένθους» και να δεσμευτεί στην ισόβια λήψη υπηρεσιών από τους επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας («δεν θα του φύγει ποτέ», «θα την κάνει πάντα») και στην άγρυπνη φροντίδα για διατήρηση 

μιας ισορροπίας ανάμεσα στους κόσμους των ψυχοφαρμάκων και του αλκοόλ («έχει 

συνειδητοποιήσει...το ποτήρι»). Οι μετασχηματισμοί αυτοί υποδηλώνουν ότι ο νέος τρόπος ζωής 

τους στηρίζεται στην ακλόνητη υιοθέτηση των ψι-λόγων και πρακτικών. Η αποδοχή αυτών των 

«ψυχολογίζουσων» ερμηνειών και των «θεραπευτικών» ορισμών της πραγματικότητας συμπλέει με 

το κάλεσμα για «ευτυχία» στο οποίο οφείλουν να ανταποκριθούν.164 «Τώρα είμαι καλά. Είμαστε όλοι 

ευτυχισμένοι» είναι μία από τις πιο συχνές φράσεις που θα ακούσει κανείς από τα χείλη μελών των 

Κ.Ο.Π.Α. που βρίσκονται σε μακροχρόνια αποχή. Στην αφήγηση που παρατίθεται παρακάτω 

συμπυκνώνονται πολλά από τα στοιχεία που εντοπίζονται σε αντίστοιχες εξιστορήσεις: 

«Πήρε τον λόγο ο Θανάσης ο οποίος είπε πως [...] περνάει καλά. [...] Οι σχέσεις με την γυναίκα και 

                                                   
163 Τζανάκης Μανόλης (2012), σ. 318-325. 

164 Για μία κριτική στην βιομηχανία της ευτυχίας και στην τυραννία της θετικότητας βλ. Cabanas Edgar και Illouz Eva 

(2019), Manufacturing happy citizens: How the science and industry of happiness control our lives, Polity Press, 

Κέιμπριτζ. 
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το παιδί του είναι καλές. Η όρεξή του άνοιξε [...]. Οι αλλαγές στο πρόσωπό του είναι εμφανείς. [...] 

Η γυναίκα του, η Χριστίνα, λέει ότι δεν τον αναγνωρίζει. Είναι ήρεμος και φυσιολογικός [...]. Τώρα 

επικοινωνούν [...]. Η ίδια νομίζει πως η προηγούμενη κατάσταση ήταν ένα όνειρο.» (πρακτικά, 

27/03/2008, σ. 114). 

Η μετάβαση από την μη κανονικότητα του «αλκοολικού» τρόπου ζωής σε μία νηφάλια, 

κανονική («είναι ήρεμος και φυσιολογικός») και ευτυχισμένη ύπαρξη («περνάει καλά») περιγράφεται 

μέσα από δραματικές αντιθέσεις ανάμεσα στις δύο καταστάσεις («δεν τον αναγνωρίζει», «η 

προηγούμενη κατάσταση ήταν ένα όνειρο») και διαπερνά διάφορα πεδία της ύπαρξης του ατόμου 

όπως την διαδικασία της βρώσης («η όρεξη του άνοιξε»), της εξωτερικής εμφάνισης («οι 

αλλαγές...είναι εμφανείς») και του σχετίζεσθαι («οι σχέσεις...είναι καλές»). Με παρόμοιο τρόπο 

αφηγήθηκαν τις ζωές τους γυναίκες που παρακολουθούσαν ένα εργαστήριο «συστημικών 

αναπαραστάσεων» στο οποίο συμμετείχα. Οι γυναίκες ανέφεραν πως μέσα από τα εργαστήρια 

συστημικών αναπαραστάσεων «βρήκαν τον εαυτό τους». Το συγκεκριμένο εργαστήριο 

συντονιζόταν μάλιστα από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας που είναι μέλος των Κ.Ο.Π.Α και η 

συμμετοχή μου σ' αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να κατανοήσω στην πράξη την συστημική σκέψη 

που είναι κεντρική στην μεθοδολογία των Κ.Ο.Π.Α. (σημειώσεις πεδίου, 24/11/2018). Η ανάδυση 

αυτού του αυθεντικού εαυτού που έχει εσωτερικότητα και ψυχολογικό βάθος διατρέχει το 

αφηγηματικό υλικό: 

«Ο Αδάμ [...] με την βοήθεια του πνευματικού του και των γιατρών βοήθησε τον εαυτό του να 

ξεφύγει. Ξαναβρήκε τον εαυτό του. Έχουν ξυπνήσει τα συναισθήματα που νοιώθουν όλοι οι άνθρωποι 

και είχαν χαθεί λόγω της χρήσης διάφορων ουσιών.» (πρακτικά, 25/10/2007, σ. 39). 

Και η Ευγενία, μία ψυχολόγος που παρακολουθεί περιστασιακά τις συναντήσεις της ομάδας, 

θα παρέμβει για να σημειώσει: 

«Η Ευγενία μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε ότι μας λέει ο εαυτός μας γιατί αν καταπιεζόμαστε δεν 

αλλάζει κάτι.» (Ευγενία, πρακτικά 23/12/2008, σ. 229) 

Το ταξίδι από την απώλεια στην (επαν)ανακάλυψη του πραγματικού εαυτού («Ξαναβρήκε τον 

εαυτό του») προϋποθέτει τόσο την αναφορά σε έναν εσωτερικό συναισθηματικό κόσμο («Έχουν 

ξυπνήσει τα συναισθήματα που νοιώθουν όλοι οι άνθρωποι») όσο και την απομάκρυνση από τον 

κόσμο των ουσιών («λόγω της χρήσης διάφορων ουσιών»). Το οικουμενικό (;) ψυχολογικό 

υποκείμενο πρέπει να δώσει απόλυτη ελευθερία στον εαυτό του («να κάνουμε ότι μας λέει ο 

εαυτός»). Οφείλει να σταθεί– όπως δείχνει η παρέμβαση της Ευγενίας - ανεξάρτητος και επιβλητικός 

απέναντι σε οτιδήποτε τον περιορίζει («γιατί αν καταπιεζόμαστε...»).165  

                                                   
165 Η Valverde υπό μία μεταμοντέρνα οπτική σημειώνει με σαρκαστικό ύφος σε σχέση με τις αυτοβιογραφίες των 

εξαρτημένων: «Είμαστε όλοι κατενθουσιασμένοι/ες από τις δραματικές αναπαραστάσεις της θεμελιώδους σύγχρονης 



81 
 

 

        Περιορισμοί του ερευνητικού εγχειρήματος 

 

 
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί την πρώτη μου επαφή με τον κόσμο της εξάρτησης και 

των ομάδων αυτοβοήθειας. Αυτό σημαίνει ότι η σκέψη μου σ' αυτά τα ζητήματα δεν έχει τόσο την 

μορφή οριστικών συμπερασμάτων όσο την διατύπωση κάποιων πρωτόλειων ισχυρισμών που 

περισσότερο ανοίγουν προοπτικές και δείχνουν κατευθύνσεις για τις μελλοντικές έρευνες. Έχω 

χρέος ακόμα να τονίσω ότι προσπάθησα – και ελπίζω να κατάφερα – να διατηρήσω μία ισορροπία 

ανάμεσα στις θεωρητικές αναφορές μου και στην ανάλυση του εμπειρικού υλικού. H αναφορά μου στο 

επιστημολογικό παράδειγμα του κριτικού ρεαλισμού δεν έλαβε εν τέλει μια ολοκληρωμένη μορφή, αλλά 

αποτέλεσε πολύ περισσότερο ένα αφετηριακό σημείο εκκίνησης για να διαχειριστώ το ερευνητικό υλικό. 

Μελλοντικά ερευνητικά εγχειρήματα στον χώρο της εξάρτησης οφείλουν αν αναδείξουν τις προοπτικές της 

ποιοτικής έρευνας που βασίζεται στον κριτικό ρεαλισμό. Επίσης, θεωρώ σημαντικό να σημειώσω πως η παρούσα 

εμπειρική έρευνα καταπιάνεται με «μορφές ζωής» που κυριαρχούν στην ημι-περιφέρεια του παγκόσμιου 

καπιταλιστικού συστήματος. Ωστόσο, η αποκλειστική επικέντρωση της σύγχρονης «λευκής» κοινωνιολογίας 

στην εκτεταμένη μελέτη των ευρωπαϊκών και βορειοαμερικανικών τρόπων ζωής είναι μια τάση με πολλούς 

περιορισμούς.166 Ακόμη, δεδομένου ότι η πρακτική της συρραφής αποσπασμάτων από συνεντεύξεις 

ισοπεδώνει πολλές φορές την προσωπική ιστορία των ατόμων, προσπάθησα, σε κάποιες περιπτώσεις, να 

παραθέσω κάποιες απαραίτητες πληροφορίες για την ζωή των συμμετεχόντων-ουσών. Αυτό έγινε με φειδώ, 

καθώς η έμφαση πολλών ποιοτικών ερευνών στις ιστορίες ζωής των εξαρτημένων ατόμων  αναπαραγάγει σε 

                                                   
ιστορίας για την απώλεια (ή σχεδόν απώλεια) του εαυτού – μιας απώλειας που πάντα συνδέεται με την απώλεια της 

αλήθειας – και της πάντα επισφαλούς και συχνά ηρωικής ανάκτησης του αληθινού εαυτού». Valverde Mariana (2002), 

“Experience and truthtelling: Intoxicated autobiography and ethical subjectivity”, Outlines, τ. 4, τχ. 1, σ. 3-18 (ιδιαίτερα 

σ. 15), https://tidsskrift.dk/outlines/article/view/5142, Ημερ. Πρόσβ. 12/08/2019. Οι Καψάλη και Μεντίνης αναφέρονται 

κριτικά στις τάσεις οικουμενικοποίησης αυτής της σύγχρονης ιστορίας για τον αυθεντικό εαυτό και διάχυσης του δυτικού 

ψυχολογικού υποκειμένου: «Η χρήση της γλώσσας της «ψυχολογίας», ο σύνθετος αυτός κώδικας με τον οποίον 

αναφερόμαστε/κατασκευάζουμε έναν εσωτερικό χώρο στον οποίο αποδίδουμε μία σειρά από διεργασίες (προθέσεις, 

κίνητρα, συναισθήματα, γνωστικές διεργασίες, αναφορά σε εμπειρίες κ.τ.λ.) δεν είναι καθολική, γεγονός που σημαίνει 

πως οι περισσότεροι/ες από τους/τις μετανάστες/στριες που συναντάμε δεν αναστοχάζονται πάνω στην «εσωτερικότητά» 

τους με τον τρόπο που αναστοχάζεται το ψυχολογιοποιημένο δυτικό υποκείμενο πάνω στον εαυτό του. Σε πολλές 

περιπτώσεις το τι είναι κάποιος δεν περιγράφεται με μία εκτενή αναφορά στο ψυχολογικό προφίλ του, αλλά στον ρόλο και 

την θέση που κατέχει μέσα σε έναν κοινωνικό σχηματισμό. Ομοίως, οι περιγραφές των συναισθημάτων είναι συχνά 

εξωτερικές, αφορούν καταστάσεις και γεγονότα, με περιορισμένη αναφορά σε έναν διακριτικό και περιχαρακωμένο 

εσωτερικό κόσμο. Το γεγονός αυτό μπερδεύει αρκετούς ψυχολόγους και δημιουργεί σημαντικές παρανοήσεις». Καψάλη 

Αφροδίτη και Μεντίνης Μιχάλης (2018), σ. 47. 

166 Chetan Bhatt (2016), “White sociology”, Ethnic and Racial Studies, τ. 39, τχ. 3 (Ιανουάριος), σ. 397-404. doi: 

https://dx.doi.org/10.1080/01419870.2016.1109684, Ημερ. Πρόσβ. 11/10/2019. 

https://tidsskrift.dk/outlines/article/view/5142
https://dx.doi.org/10.1080/01419870.2016.1109684
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μεθοδολογικό πλέον επίπεδο την εξατομικευτική ανάγνωση του φαινομένου της εξάρτησης. 

Ένα ακόμα ζήτημα που πρέπει να θέσω αφορά τους χρονικούς περιορισμούς. Το 

χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού 

προγράμματος δεν επέτρεψε την οικοδόμηση πιο βαθιών σχέσεων εμπιστοσύνης με τα μέλη των 

Κ.Ο.Π.Α. και την πιο εκτεταμένη παρατήρηση των αρχών που διέπουν την καθημερινότητα τους. 

Λόγω αυτού δόθηκε αναγκαστικά περισσότερη έμφαση στον λόγο των συμμετεχόντων και λιγότερο 

στις πρακτικές τους. Θεωρώ ακόμα σημαντικό περιορισμό της παρούσας εμπειρικής έρευνας ότι, αν 

και πολλές συζητήσεις και συνεντεύξεις έγιναν με άτομα που συμμετέχουν σε Κ.Ο.Π.Α. διάφορων 

περιοχών της Κρήτης, οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι κατέστησαν ανέφικτη την επίσκεψη μου 

σε Κ.Ο.Π.Α. ορεινών περιοχών. Μελλοντικές έρευνες ακόμα θα μπορούσαν να απευθυνθούν σε 

συγκεκριμένους πληθυσμούς της κοινότητας – όπως γυναίκες ή μετανάστες/στριες – και να 

αναδείξουν τις βιωματικές εμπειρίες τους και τις πολλαπλές κοινωνικές διακρίσεις που 

αντιμετωπίζουν. Η εστίαση νέων εμπειρικών ερευνών στις φωνές των επαγγελματιών υγείας που 

έχουν μία περιφερειακή θέση εντός της κοινότητας θα είχε επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου 

του νέου ρόλου που αυτοί οφείλουν πλέον να λάβουν.  

 

        Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι διαδικασίες εκείνες μέσα από τις οποίες η 

αναδόμηση του εαυτού στο πλαίσιο των ομάδων αυτοβοήθειας μπορεί να αποτελέσει σημείο 

αντίστασης απέναντι στην λανθάνουσα δομή της εξατομίκευσης του κοινωνικού ιστού. Οι μαρτυρίες 

των συμμετεχόντων-ουσών για την ζωή τους στο περιθώριο δείχνουν ότι οποιαδήποτε θεραπευτική 

πρόταση δεν λάβει σοβαρά υπόψη αυτό το κοινωνικό και πολιτικό συγκείμενο της εξάρτησης δεν 

μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση των όρων ζωής των ανθρώπων. Υποστηρίχθηκε ακόμη ότι στις 

αφηγήσεις των μελών των Κ.Ο.Π.Α. που συμμετείχαν στην έρευνα η αναδόμηση αυτή σηματοδοτεί 

την μεταστροφή από ένα εγωκεντρικό άτομο σε έναν αλληλέγγυο, ευτυχισμένο και υπεύθυνο πολίτη 

που αυτοκατανοείται κυρίως μέσα από ένα ηθικό και θεραπευτικό λεξιλόγιο. Μέσα από την 

αναδρομική επανερμηνεία πτυχών του βιογραφικού αποθέματος κατανοούν πλέον τον κόσμο του 

αλκοολισμού ως ένα σύμπαν πλάνης, αταξίας και απώλειας ελέγχου. Δείχθηκε, ακόμη, ότι μέσα από 

την επέμβαση αυτή στον πυρήνα του εαυτού συντελούνται ταυτόχρονα δύο αντιφατικές διαδικασίες: 

η στροφή προς την  εσωτερικότητα και το ψυχολογικό βάθος του εαυτού και το άνοιγμα της ύπαρξης 

στην κοινοτική και την κοινωνική ζωή.  

Αυτή η «περίεργη» συμβίωση σημαίνει ότι είναι πράγματι ορατός ο κίνδυνος τα αισθήματα 

συντροφικότητας και αλληλεγγύης να παραμεριστούν και στην θέση τους να κυριαρχήσουν οι αξίες 

της προσωπικής ωφέλειας και της ατομικής ανάδειξης. Η πανίσχυρη θεραπευτική κουλτούρα απειλεί 
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στην πραγματικότητα να ακρωτηριάσει τις κοινότητες που έχουν ένα ριζοσπαστικό δυναμικό.167 

Στην παρούσα εμπειρική έρευνα, μία συνέπεια αυτής της διάχυσης των θεραπευτικών ορισμών της 

πραγματικότητας είναι η «χαμένη ευκαιρία» να μεταφραστούν οι εμπειρίες του κοινωνικού 

αποκλεισμού σε ένα συλλογικό σχέδιο κοινωνικής κριτικής και να ενταχτεί η εξάρτηση στο πολιτικό 

της συγκείμενο– και ενώ οι ίδιες οι ιστορίες ζωής τους μαρτυρούν  ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

για να συμβεί αυτό. Διαφάνηκε όμως, μέσα από την ανάλυση του εμπειρικού υλικού, ότι με την 

αξιοποίηση του εκτεταμένου δικτύου στενών σχέσεων των τοπικών κοινωνιών της Κρήτης και την 

συγκρότηση ενός συλλογικού υποκείμενου υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας για να αντιμετωπιστούν 

αυτοί οι κίνδυνοι. 

  

                                                   
167 Thatcher Matthew (2006). 
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Συζήτηση 

 

Στις αφηγήσεις των μελών των Κ.Ο.Π.Α., το ταξίδι από τον αλκοολισμό στη νηφαλιότητα 

ερμηνεύεται ως μετάβαση από μία κατάσταση πλάνης σε μία κατάσταση αλήθειας. Με όση κριτική 

σκέψη και αν αντιμετωπίσει κανείς την έννοια της αλήθειας, δεν θα μπορούσε να παραβλέψει τις 

βιωμένες εμπειρίες – στις οποίες αναφέρθηκαν εκτεταμένα οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 

στην παρούσα έρευνα – του ανήκειν σε μία κοινότητα, της αληθινής και βαθιάς ανθρώπινης επαφής 

και του γνήσιου ενδιαφέροντος για τον Άλλον.168 Η ενεργητική τους συμμετοχή στα δημόσια 

τεκταινόμενα και στην κοινωνική ζωή μπορεί εν μέρει να περιορίζεται μόνο σε ζητήματα που 

αφορούν την εξάρτηση, αλλά δεν παύει να ανοίγει προοπτικές για την υπέρβαση των αισθημάτων 

αποξένωσης και αλλοτρίωσης που κατακλύζουν τον σύγχρονο κόσμο. Αυτή η πράξη της 

ανασύστασης της ανθρώπινης κοινότητας αποτελεί το πρώτο βήμα αμφισβήτησης – αν όχι ανατροπής 

– των νεοφιλελεύθερων τάσεων για «οικονομικοποίηση» όλων των κοινωνικών πεδίων. Σε μία εποχή 

που όπως δείχνει η Wendy Brown ο νεοφιλελεύθερος homo economicus απειλεί να απορροφήσει και 

να αφομοιώσει πλήρως τον καχεκτικό και άσαρκο homo politicus των φιλελεύθερων δημοκρατιών, 

η ανάκτηση της ιδιότητας του πολίτη είναι ένα μείζον διακύβευμα.169  

Η συμμετοχή του ατόμου σε συμμετοχικές πρακτικές που οργανώνονται από τα κάτω και 

φέρνουν στην επιφάνεια το βίωμα ως διακεκριμένο τόπο γνώσης ενδυναμώνουν τον κοινωνικό ιστό 

και θέτουν τις προϋποθέσεις για τον επανακαθορισμό του δημοκρατικού ορίζοντα. Μπορούν 

πράγματι να τεθούν πολλοί προβληματισμοί για το ριζοσπαστικό δυναμικό αυτών των μικρών και 

τοπικών αφηγήσεων ιδίως όσο αυτές δεν συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αλλαγή των υλικών όρων 

διαβίωσης των ανθρώπων και στην επίλυση των οικουμενικών προβλημάτων της ανθρωπότητας. 

Πολλές ενστάσεις μπορούν να διατυπωθούν ακόμη για τάσεις που κυριαρχούν στους χώρους των 

ομάδων αυτοβοήθειας όπως η αντιμετώπιση τους ως συμπληρωμάτων των παραδοσιακών 

θεραπευτικών προσεγγίσεων ή ως «φθηνών» λύσεων που εξυπηρετούν το απόν κράτος πρόνοιας. Η 

ακλόνητη αναπαραγωγή των ψι-λόγων και η αποσύνδεση του φαινομένου της εξάρτησης από το 

κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό του συγκείμενο κυριαρχεί σε πολλές περιπτώσεις σε αυτούς τους 

χώρους. 

Στην παρούσα εργασία προσπάθησα ακόμη να σκιαγραφήσω τις αντιφάσεις που προκύπτουν 

μέσα στις καθημερινές διεργασίες σφυρηλάτησης και συγκρότησης του «Έλληνα εαυτού». Σύμφωνα 

με την νατουραλιστική θεώρηση του «Έλληνα εαυτού» της Amy Blue και μέσα από την διάδοση 

                                                   
168 Για μία μεταμοντέρνα κριτική στην εννοιολόγηση της νηφαλιότητας ως αλήθειας βλ. Valverde Mariana (2002). 

169 Brown Wendy (2017), σ. 128-132. 
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συγκεκριμένων αναπαραστάσεων για το υποκείμενο, ο εαυτός ετεροπροσδιορίζεται από τις 

κοινωνικές σχέσεις, αποδίδει τις ευθύνες έξω από τον εαυτό και γίνεται περισσότερο αντιληπτός ως 

αναλλοίωτο δεδομένο, ενώ παράλληλα το άτομο και η οικογένεια οφείλουν να μην εκτίθενται στον 

δημόσιο χώρο.170 Σε αντίθεση με αυτές τις αναφορές της Blue, στο πλαίσιο της παρούσας εμπειρικής 

έρευνας δείχθηκε ότι ο εαυτός καλείται να ανακαλύψει την αυθεντική, ευέλικτη και αυτόνομη μορφή 

του, να «ομολογήσει» τις λεπτομέρειες της προσωπικής και οικογενειακής ιστορίας του και να 

αναγνωρίσει τα γεγονότα της ζωής του αποκλειστικά ως απόρροια των προσωπικών του επιλογών 

και σφαλμάτων. Αναφορικά με αυτές τις μετατοπίσεις που παρατηρούνται σήμερα σε σχέση με το 

θεωρητικό σχήμα της Blue, οι Μαρβάκης και Μεντίνης αναφέρουν: «Φυσικά, δεν χρειάζεται πολύ 

προσπάθεια για να διαπιστώσουμε πως η «δομή» του «Έλληνα εαυτού» έχει πλέον αλλάξει και πως 

η δυτικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και η ψυχολογιοποίηση έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές 

σ' αυτόν. Είναι καιρός δηλαδή για μία διαφορετική συγκειμενοποίηση του «Έλληνα εαυτού» ή των 

«εαυτών» των Ελλήνων, μία νέα τοποθέτηση, που φυσικά απαιτεί και την παράλληλη ανάλυση του 

σύγχρονου ελληνικού χρονότοπου.».171 

Η συγκειμενοποίηση του «Έλληνα εαυτού» ξεφεύγει από τους σκοπούς της παρούσας 

εργασίας. Μπορούμε, ωστόσο, να παρατηρήσουμε ότι όντως η ταχύτατη ανάπτυξη των Κ.Ο.Π.Α. 

στα χρόνια της κρίσης δεν σχετίζεται μόνο με την πραγματική αύξηση των ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων. Αντίθετα, συντελείται παράλληλα με την επιβολή και κυριαρχία «των λόγων της 

λιτότητας» και των δυτικών παραστάσεων για τον εαυτό. Αυτή η δυτικοποίηση του «Έλληνα 

εαυτού» συντελείται, όπως επιχείρησα να δείξω αναλύοντας το εμπειρικό υλικό, μέσα από τον 

συγχρωτισμό και την σύζευξη μιας πουριτανικής ηθικής που προέρχεται από την ιουδαιο-

χριστιανική κληρονομιά με τους πανίσχυρους στο νεοφιλελεύθερο δυτικό σύμπαν ψι-λόγους.172 

Μέσα από αυτούς τους λόγους και τις αντίστοιχες πρακτικές, ο «ανώριμος» και «ανατολίτης» 

Έλληνας εαυτός καλείται να διαχειριστεί σε εσωτερικό επίπεδο και με ψυχραιμία (ή με άλλα λόγια με 

«νηφαλιότητα») τις κοινωνικές αντιφάσεις, να αναπτύξει τις άμυνες του και να υιοθετήσει έναν 

«λιτό» τρόπο ζωής.173 Υπό την κατεύθυνση αυτής της διερεύνησης, το ταξίδ ι των 

                                                   
170 Μαρβάκης Αθανάσιος και Μεντίνης Μιχάλης (2012), σ. 173 -183. 

171 Στο ίδιο, σ. 183. 

172 Βλ. Για την κυριαρχία της θεραπευτικής κουλτούρας στην φιλελεύθερες δυτικές δημοκρατίες βλ. Illouz Eva (2008), 

Saving the modern soul: Therapy, emotions, and the culture of self-help, University of California Press, Μπέρκλεϊ. 

173 Mentinis Mihalis (2013), “The entrepreneurial ethic and the spirit of psychotherapy: Depoliticisation, atomization and 

social selection in the therapeutic culture of 'crisis'”, European Journal of Psychotherapy & Counselling, τ. 15, τχ. 4 (Special 

Issue: The psychological therapies' response to the economic crisis with particular reference to Greece, επιμ.: Del 

Loewenthal, Maria Malikioisi-Loizos και Christina Athanasiades), σ. 361-374. doi: 

http://dx.doi.org/10.1080/13642537.2013.855248, Ημερ. Πρόσβ. 20/07/2019. Κομπατσιάρης Πάνος και Μυλωνάς Γιάννης 

(2013), «Πολιτισμικές ερμηνείες της ελληνικής κρίσης - χρέους: Όψεις του νεοφιλελεύθερου Λόγου στον ελληνικό δημόσιο 

χώρο», στο: Γιώργος Πλείος (επιμ.), Κρίση και Μ.Μ.Ε., Παπαζήσης, Αθήνα, σ. 387-421. 
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πληροφορητών -τριών από τον αλκοολισμό στην νηφαλιότητα συμπίπτει χρονικά με 

μια ιστορικής σημασίας μετάβαση της  ελληνικής κοινωνίας από  τον έναν 

(«επιβεβλημένη απόλαυση») στον άλλον πόλο («ασκητική απαγόρευση») μιας συμβιωτικής (και 

μάλλον όχι ριζικά αντιθετικής ή ανταγωνιστικής) σχέσης αυτών των  δύο «πνευμάτων» του 

καπιταλισμού.174 Οι σκέψεις αυτές μας κατευθύνουν στην τοποθέτηση ενός βασανιστικά 

αναπάντητου ερωτήματος: Θα ήταν άραγε εφικτό οι ομάδες αυτοβοήθειας και οι θεραπευτικές 

κοινότητες να απεγκλωβιστούν από την πουριτανική κοσμοθεωρία; Δηλαδή, κάτω από ποιες 

πολιτικές και επιστημολογικές προϋποθέσεις η ρητορική των ομάδων αυτοβοήθειας και των 

θεραπευτικών κοινοτήτων θα μπορούσε να δραπετεύσει από αυτό που ο Yeomans περιγράφει ως «το 

σιδερένιο κλουβί της εγκράτειας»;175  

Ακόμη, η ρητορική των Κ.Ο.Π.Α. για το αλκοόλ επικεντρώνεται κυρίως σε πολιτισμικές 

πρακτικές και στις δυναμικές της οικογένειας. Από την μια, τα Κ.Ο.Π.Α συγκροτούνται ως ένας 

χώρος αντίστασης σε αρκετές όψεις της κρητικής κουλτούρας όπως είναι ο ανδρισμός που συνδέεται 

με την κατανάλωση αλκοόλ και η συνεκδοχική ταύτιση ψυχαγωγίας και αλκοόλ. Από την άλλη, 

αξιοποιώντας στοιχεία της κρητικής παράδοσης, θέτουν την οικογένεια ως θεμέλιο σημείο 

αναφοράς. Ο θεσμός της οικογένειας μπορεί να γίνει κατανοητός ως ένα τελικό καταφύγιο απέναντι 

στην τάση της εξατομίκευσης του κοινωνικού ιστού.176 Η Cooper και ο Teo ασκούν  κριτική σ’ αυτή 

την θέση που παρουσιάζει την διαδικασία της εξατομίκευσης και την οικογενειακή αλληλεγγύη ως 

απολύτως συγκρουσιακές διαδικασίες.177 Εφόσον στην συγκεκριμένη περιπτώση ως αποκλειστικά 

πεδία αλλαγών αναγνωρίζονται ο εαυτός, η οικογένεια και ορισμένες πολιτισμικές πρακτικές, 

παραλείπεται η προβληματοποίηση των ευρύτερων κοινωνικών δυναμικών που εμπλέκονται στο 

φαινόμενο της εξάρτησης.  

Αφενός, η συγκεκριμένη αναλυτική οπτική των κοινοτήτων αυτών πάνω στο ζήτημα της 

εξάρτησης σηματοδοτεί την απομάκρυνση (όχι όμως και αμφισβήτηση) από τη βιο-ιατρική και την 

νευροεπιστημονική σκέψη. Αφετέρου, παρατηρείται ο εγκλωβισμός της «πραγμοποιημένης 

συνείδησης» στο αισθητηριακό συγκεκριμένο.178 Αυτός ο τύπος σκέψης αποκρύπτει από τον 

ερμηνευτικό ορίζοντά μας τις κρυμμένες λειτουργίες μιας πολύ απομακρυσμένης εξουσίας 

(συμφέροντα των βιομηχανιών παραγωγής αυτών των προϊόντων, λειτουργία των δικτύων εμπορίου 

                                                   
174 Stavrakakis Yannis (2012), “Beyond the spirits of capitalism”? Prohibition, enjoyment and social 

change”, Cardozo Law Review, τ. 33, τχ. 6, σ. 2289-2306. 

175 Yeomans Henry (2009). 

176 Bauman Zygmound (2002). Beck Ulrich και Beck-Gernsheim Elisabeth (2002). 

177 Cooper Melina (2017), Family values: Between neoliberalism and the new social conservatism, Zone Books, 

Μπρούκλυν. Teo Thomas (2018), σ. 586-587. 

178 Λούκατς Γκέοργκ, Η πραγμοποίηση και η συνείδηση του προλεταριάτου, μτφρ. Κώστας Καβουλάκος, Εκκρεμές, 

Αθήνα. 
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αυτών των προϊόντων κ.ά.). Ο Orford ασκώντας κριτική σ' αυτή την περιοριστική εννοιολόγηση της 

εξάρτησης μας καλεί να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της μετατροπής της «εξουσίας» σε 

κεντρική κατηγορία της εξάρτησης.179  Αυτές οι καταληκτικές παρατηρήσεις μας φέρνουν 

αντιμέτωπους-ες με ένα πολύ καθοριστικό ερώτημα: πως θα μπορούσαν οι ομάδες 

αυτοβοήθειας/αλληλοβοήθειας να υπερβούν την ρητορική περί «προσωπικής αλλαγής» του ατόμου 

και να ξεπεράσουν αυτό που φαίνεται να είναι ο εγγενής σκοπός τους;  Δηλαδή, υπάρχει η 

δυνατότητα για αυτές τις κοινότητες να ακολουθήσουν την προτροπή του Orford; Οι Zafiridis και 

Lainas δίνουν μια μάλλον απαισιόδοξη απάντηση σ' αυτό το ερώτημα, καθώς σημειώνουν σε σχέση 

με αυτό το ζήτημα ότι αν ιστορικά υπάρχουν πολλά παραδείγματα κινημάτων που επεδίωκαν την 

κοινωνικό-πολιτική αλλαγή και απέτυχαν επειδή υποτίμησαν τον προσωπικό παράγοντα, «φαίνεται 

πως έχει έρθει η εποχή  για τα κινήματα που διεκδικούν την προσωπική αλλαγή [...] και τα οποία 

εμπνέονται από μια ακοινωνική, όπως την ονομάζει ο Sarason (1981), ψυχολογία/ψυχοθεραπεία, να 

πάρουν την σειρά τους στην αποτυχία.».180 Θα μπορούσαμε, άραγε, να φανταστούμε την 

«προσωπική αλλαγή» ως μια διαδικασία που συνυφαίνεται με έναν ευρύτερο μετασχηματισμό του 

πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού συγκειμένου της εξάρτησης; 

                                                   
179 Orford Jim (2019). 

180 Zafiridis Phoebus και Lainas Sotiris (2012), σ. 101. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

Έντυπο συγκατάθεσης για συμμετοχή στη μελέτη 
 

 
 

Αγαπητά μέλη των Κ.Ο.Π.Α. Κρήτης, 

Καλείστε να συμμετάσχετε στη μελέτη που διεξάγεται στo πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

«Κοινωνιολογία», του Πανεπιστημίου Κρήτης, με θέμα «Ηθική και ομάδες αυτοβοήθειας: Η περίπτωση των 

Κ.Ο.Π.Α. (Κλαμπ Οικογενειών με Προβλήματα από το Αλκοόλ)». Η εργασία αυτή αποτελεί την διπλωματική μου 
εργασία, με κύριο επιβλέποντα καθηγητή τον κο Τζανάκη Εμμανουήλ. 

 
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των εμπειριών και των βιωμάτων των μελών των Κ.Ο.Π.Α. 

Κρήτης. Η συγκεκριμένη εργασία απευθύνεται σε μέλη των 11 κοινοτήτων Κ.Ο.Π.Α. που υπάρχουν σήμερα 

στην Κρήτη. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε μέλη των Κ.Ο.Π.Α. που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το 

αλκοόλ, σε μέλη των Κ.Ο.Π.Α. που είναι συγγενείς ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ και 

στους υπηρέτες-δασκάλους αυτών των κοινοτήτων. Το ερευνητικό της ερώτημα εστιάζεται στην βιογραφία των 

ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αλκοόλ και των οικογενειών τους. Η έρευνα εξετάζει επίσης 

την νέα νοοτροπία για το αλκοόλ που προάγεται μέσα από τις ομάδες αυτοβοήθειας των Κ.Ο.Π.Α. στην Κρήτη. 

Τα επιστημονικά δεδομένα που θα συγκεντρωθούν από τη μελέτη θα καλύψουν ένα σημαντικό κενό στην 

εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία τόσο ως προς την εμπειρία της κατανάλωσης του αλκοόλ όσο και ως προς την 

μεθοδολογία των Κ.Ο.Π.Α. Από τα αποτελέσματα της μελέτης θα καθορισθεί: 

 
Ο αντίκτυπος της θεωρητικής και μεθοδολογικής προσέγγισης των Κ.Ο.Π.Α. στον λόγο και στα βιώματα των 

ατόμων που συμμετέχουν σε αυτές τις κοινότητες στην Κρήτη και οι αλλαγές που επέφερε το παράδειγμα των 

Κ.Ο.Π.Α. στην Κρήτη. 

 
Η συμμετοχή σας στη μελέτη είναι εθελοντική. Οι πληροφορίες που θα παρέχετε θα είναι αυστηρά απόρρητες 

και θα τηρηθεί ανωνυμία. Κάθε πληροφορία που σας αφορά θα είναι αυστηρά εμπιστευτική. Το υλικό της 

παρούσας εργασίας θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και στις πιθανές δημοσιεύσεις που 

αφορούν στη συγκεκριμένη μελέτη θα χρησιμοποιηθούν ψευδώνυμα. 

Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική για την ολοκλήρωση της μελέτης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για 

το χρόνο που θα διαθέσετε για την συνέντευξη. 

Παρακαλώ σημειώστε με ένα Χ εάν δέχεστε ή όχι να συμμετάσχετε στη μελέτη. 
 

 Δέχομαι να συμμετάσχω στη μελέτη 

 
 Δεν δέχομαι να συμμετάσχω στη μελέτη 

 
Ονοματεπώνυμο 

 
Βάββος Ανδρέας Τζανάκης Εμμανουήλ 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Επίκουρος Καθηγητής Υπογραφή 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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Οδηγός συνέντευξης 

 
 Πως άρχισε η επαφή σου με το αλκοόλ; 

 Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να συμμετάσχεις στο Κλαμπ; 

 Ποια ήταν η σχέση σου με το αλκοόλ πριν συμμετάσχεις στην ομάδα; 

 Τι σημαίνει για σένα το να είσαι μέλος του Κλαμπ; 

 Θα μπορούσες να περιγράψεις τι γίνεται σε μία εβδομαδιαία συνάντηση του Κλαμπ; 

 Μπορείς να θυμηθείς και να μου διηγηθείς την πρώτη φορά που συμμετείχες στην ομάδα; 

 Μπορείς να μου διηγηθείς κάποια πολύ σημαντικά για σένα γεγονότα που έχεις ζήσει ως μέλος των 

Κ.Ο.Π.Α.; 

 Ποιες είναι οι «αξίες» της ομάδας για το αλκοόλ; Τι υποστηρίζει η προσέγγιση αυτή για την χρήση 

του αλκοόλ; 

 Ποιες είναι οι δυσκολίες ή τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε ως ομάδα; 

 Από την εμπειρία σου, ποιες είναι οι αντιλήψεις που κυριαρχούν στην τοπική κοινωνία σε σχέση με 

την κατανάλωση αλκοόλ; Πως χρησιμοποιεί ο κόσμος σήμερα το αλκοόλ; 

 Πως υποδέχτηκε η τοπική κοινωνία το Κλαμπ; 

 Πως βίωσες την εμπειρία της εκπαίδευσης ως υπηρέτης-δάσκαλος; 

 Πως έχεις βιώσει αυτά τα προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ; 

 Πόσο εύκολο ήταν να ζητήσεις βοήθεια; 

 Ποιος ήταν ο ρόλος των σημαντικών άλλων (γονείς, συγγενικό περιβάλλον, παρέα των ομηλίκων) 

στα προβλήματα που αντιμετώπιζες; 

 Ποια είναι η γνώμη σου πλέον ως προς την κατανάλωση αλκοόλ; Πως θα πρέπει ένα άτομο να 

χρησιμοποιεί αυτή την ουσία; 

 Τι αποκόμισες από το να ακούς ιστορίες και άλλων ανθρώπων που αντιμετωπίζουν παρόμοια 

προβλήματα; 

 Ποιο είναι το ιδανικό μέλλον της ομάδας για σένα; 

 Πως θα ήταν για σένα ένας ιδανικός μελλοντικός κόσμος ως προς την χρήση αλκοόλ; Πως φαντάζεσαι 

έναν τέτοιο κόσμο; 
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... ρέων λόγος 

(αριθμός) αριθμός δευτερολέπτων παύσης, π.χ. 

Μάλιστα (2). 

[σχόλιο] σχόλιο, π.χ. [γελάνε] 

λέξη ή πρόταση με πλάγια γράμματα πλάγιος λόγος, π.χ. και του είπα «έλα όποτε 

θέλεις» 

(λέξη ή γράμματα) λέξη ή γράμματα που συμπληρώνουν τη λέξη, 

αλλά δεν ακούγονται καθαρά, π.χ. Ν(αι). 

υπογράμμιση υψηλή ένταση φωνής, π.χ. Δεν το πίστευα. 
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