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Άσε τη Ζωή που κάνεις
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(Στράτος, 2018)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το πόνημα της διαρκούς και επίπονης αναζήτησης των εργαζομένων του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» για την ενδελεχή και συστηματική μελέτη και
κατανόηση του φαινομένου της εξάρτησης και του λειτουργήματος της απεξάρτησης. Στόχος αυτής της μακράς αναζήτησης των
εργαζομένων του «ΑΡΓΩ» είναι, η παροχή σύγχρονων, ποιοτικών,
ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο της απεξάρτησης από εξαρτητικές ουσίες και
συμπεριφορές, προς όφελος των ανθρώπων που λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες. Αυτή η επίπονη αναζήτηση δεν θα ήταν δυνατή
χωρίς την καθοριστική συμβολή της διαδικασίας της εξωτερικής
εποπτείας.
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ», υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Γεωργάκα, ιδρυτή και πρώτου επιστημονικά υπευθύνου του Προγράμματος, αναγνωρίζοντας την αξία της εξωτερικής εποπτείας, για τη
καθημερινή λειτουργία των εργαζομένων του, για τη συνολική οργάνωση των δραστηριοτήτων του και την αναγκαία μελέτη του φαινομένου της εξάρτησης και του λειτουργήματος της απεξάρτησης,
βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία εξωτερικής εποπτείας από την
ίδρυσή του, τον Μάιο του 1998. Η προσωπική έμπνευση του ενός,
του Παναγιώτη Γεωργάκα, θέτει τις βάσεις για αυτήν την αναζήτηση, διαμορφώνει τις αρχικές θέσεις, καλλιεργεί το έδαφος. Αναζήτηση σε τρία επίπεδα, α) το ιδεολογικό, σχετικά με την υπόσταση
της εξάρτησης, β) το «θεραπευτικό» σε σχέση με την απεξαρτητική
μεθοδολογία που το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» επιδιώκει να συγκροτήσει και να ακολουθήσει, γ) το διοικητικό – οργανωτικό μοντέλο που
περιλαμβάνει τη συζήτηση για τη μορφή συγκρότησης, λειτουργίας
και διοίκησης του Προγράμματος. Μέσα λοιπόν από την καθημερινή
τριβή των εργαζομένων σε αυτά τα τρία επίπεδα, αλλά και από τη
διαδικασία της εξωτερικής εποπτείας, η προσωπική έμπνευση του
ενός μετεξελίσσεται σταδιακά σε συλλογική προσπάθεια των πολλών,
των εργαζομένων και των εθελοντών του Προγράμματος «ΑΡΓΩ».
Σε αυτό το γόνιμο έδαφος υπήρξε η συνάντησή μας ως Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» με τον πανεπιστημιακό Δημήτρη Κωτσάκη. Συνάντηση
που συντέλεσε στην εμβάθυνση στα υπό εξέταση φαινόμενα, αλλά
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και την ολοκλήρωση του εν λόγω πονήματος. Συνάντηση που ξεκίνησε το 2007 με την πρόσκληση του εξωτερικού επόπτη από τον
Παναγιώτη Γεωργάκα. Συνάντηση που βασίστηκε και βασίζεται
μέχρι και σήμερα στην αναγνώριση στο πρόσωπο του εξωτερικού
επόπτη της γνώσης και του κύρους στο πεδίο των ανθρωπίνων
σχέσεων και της ανθρώπινης επικοινωνίας. Συνάντηση που βασίζεται στην εθελοντική και αμισθί παροχή εξωτερικής εποπτείας
από τον πανεπιστημιακό Δημήτρη Κωτσάκη. Συνάντηση που μετρά
πια δώδεκα χρόνια συστηματικής και σταθερής, σε εβδομαδιαία
σχεδόν βάση, τριβής. Συνάντηση που διαρθρώθηκε σε τέσσερα
βασικά στάδια:
1) 2007 – 2009: Εισαγωγή στην προσέγγιση της εποπτείας με
συμμετέχοντες μια σχετικά μικρή ομάδα εργαζομένων στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ».
2) 2009 – 2014: Σε βάθος μελέτη του φαινομένου της εξάρτησης
και του λειτουργήματος της απεξάρτησης – ανάπτυξη της προσέγγισης του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» με συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» και εργασία σε
μορφές, τόσο μικρής ομάδας όσο και ολομέλειας.
3) 2014 – 2017: Ολοκλήρωση της προσέγγισης του Προγράμματος
«ΑΡΓΩ» με συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» και με εργασία σε 4 μικρές ομάδες.
4) 2017 – 2020: Συλλογή όλου του παραχθέντος υλικού, καταγραφή
και συγγραφή του εν λόγω βιβλίου από μικρή ομάδα εργαζομένων
στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ».
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διαδικασία της εξωτερικής
εποπτείας μετεξελίχθηκε σε βάθος χρόνου σε μια διαδικασία
συν-εποπτείας, αλληλο-επιρροής, όπου ο συνδυασμός της γνώσης
και του κύρους του εξωτερικού επόπτη στο ζήτημα των ανθρωπίνων σχέσεων και η καθημερινή τριβή των εργαζομένων με τα μέλη
του Προγράμματος «ΑΡΓΩ», η εμπειρία και η γνώση τους σε ζητήματα απεξάρτησης οδήγησαν στη δημιουργία μιας νέας γνώσης,
μιας νέας πρότασης απεξάρτησης, αυτής που παρουσιάζεται αναλυτικά στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Νέα γνώση, όπως
είναι η 3η βασική αρχή απεξάρτησης του Προγράμματος «ΑΡΓΩ»,
η δημιουργικότητα. Έννοια που ξεπηδά από την εκτεταμένη χρήση
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δημιουργικών μεθόδων και τεχνικών στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» (δημιουργική γραφή, μαύρο θέατρο, κρουστά, art therapy, παραστατικές τέχνες κ.α.) και παίρνει την τελική της μορφή με τη συμβολή
του επόπτη, ως δημιουργικότητα, όχι μόνο στις καλές τέχνες, αλλά
ως δυνατότητα ανταπόκρισης του καθενός και της καθεμιάς στις
προκλήσεις της καθημερινής ζωής του/της.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έχει πολλαπλά επίπεδα συγγραφής:
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου υπάρχουν τα κείμενα τριών προσώπων, του Παναγιώτη Γεωργάκα, ιδρυτή και πρώτου επιστημονικά
υπευθύνου του Προγράμματος με τίτλο «Ιστορική αναδρομή, ίδρυση του «ΑΡΓΩ», του Στέλιου Γκιουζέπα, νυν επιστημονικά υπευθύνου με τίτλο «Τοποθετώντας το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» στο χάρτη των
θεωριών, προτάσεων, προσεγγίσεων απεξάρτησης» και του Δημήτρη Κωτσάκη, εξωτερικού επόπτη του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» με
τίτλο «Η οπτική της εποπτείας».
Ο κύριος όγκος του βιβλίου βασίζεται στο υλικό που προκύπτει από
την εργασία, τις συναντήσεις και τις καταγραφές όλου του προσωπικού του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» για 8 χρόνια, από το 2009 έως
και το 2017.
Το υλικό αυτό μελετά, επεξεργάζεται, συστηματοποιεί και παρουσιάζει η συγγραφική ομάδα του βιβλίου που αποτελείται από τους
εργαζόμενους του Προγράμματος, Χριστίνα Βασιλείου, Στέλιο
Γκιουζέπα, Απόστολο Μπαλάση, Αντιγόνη Μπάρμπα, Κατερίνα
Παπαγεωργίου, Θεανώ Χατζούδη και τον εξωτερικό επόπτη Δημήτρη Κωτσάκη.
Στο τελευταίο κομμάτι του βιβλίου υπάρχουν οι τοποθετήσεις μελών και γονέων, που έλαβαν υποστήριξη στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ»,
κατά τη διάρκεια της ημερίδας για τα 20 χρόνια λειτουργίας του
Προγράμματος που έλαβε χώρα στις 16 Οκτωβρίου του 2018 στην
αίθουσα «Μανόλη Αναγνωστάκη» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους
του Προγράμματος «ΑΡΓΩ», καθώς στα κείμενα που ακολουθούν
καταγράφονται οι αγωνίες, οι εμπειρίες, οι ανησυχίες, οι σκέψεις,
οι προβληματισμοί, αλλά και η ελπίδα και το μήνυμα ότι απέναντι
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στην εξάρτηση υπάρχει η συλλογικότητα, η δημιουργικότητα και
στο τέλος της διαδρομής η ελευθερία του προσώπου από κάθε
εξάρτηση. Ιδιαιτέρως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Βασιλείου Χριστίνα, Μπαλάση Απόστολο, Μπάρμπα Αντιγόνη, Παπαγεωργίου Κατερίνα, Χατζούδη Θεανώ, χωρίς τη συνδρομή των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η παρούσα έκδοση, την Ιωάννα
Στεφανίδου για τη φιλολογική επιμέλεια και τη Σοφία Αδάμ για τις
συμβουλές της στo ζήτημα της άδειας Creative Commons.
Θερμά ευχαριστώ τα μέλη της ομάδας εικαστικής θεραπείας του
Προγράμματος «ΑΡΓΩ», έργα ζωγραφικής των οποίων διανθίζουν το βιβλίο. Τον Άγγελο Ευθυμιάδη, μέλος του Προγράμματος
«ΑΡΓΩ», για την ευγενική παραχώρηση των ανέκδοτων ποιημάτων
του, όπως και των ποιημάτων της ποιητικής συλλογής του «Δεν θυμάμαι. Ξέχασα», Εκδόσεις Πανοπτικόν, Φεβρουάριος 2016. Την
Αφροδίτη, μέλος της ομάδας Παραστατικών Τεχνών για την ευγενική παραχώρηση του κειμένου της «Γράμμα στον Εαυτό μου».
Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι η πρότασή μας για την απεξάρτηση
μπορεί να περιγραφεί καλύτερα ως μια πορεία. Μια πορεία που η
ακριβής εξέλιξη και κατάληξή της δεν είναι προδιαγεγραμμένη, όχι
γιατί δεν θα μπορούσε, αλλά γιατί δεν οφείλει να είναι τέτοια. Μια
πορεία όμως που βασίζεται στις αρχές, στη γνώση, στην εμπειρία,
τη διάθεση και στην αναζήτηση. Μια πορεία, στην οποία εμείς που
εργαζόμαστε στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» πιστεύουμε, και για αυτό
μια πορεία την οποία είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίζουμε να
χαράσσουμε.
Στέλιος Γκιουζέπας,
Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος «ΑΡΓΩ»
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«Nιώθω σαν κλαδί γέρικου πλάτανου στη μέση της πόλης,
να πέφτω και να χτυπάω,
να με κλωτσάνε γέρικα πόδια,
να με πατάνε παπούτσια περπατημένα,
να με κατουράνε σκυλιά,
να βρέχομαι,
να ιδρώνω,
να σπάω.»

A
μέρος

To «ΑΡΓΩ»
στην κοινωνία
Παναγιώτης Γεωργάκας
Στέλιος Γκιουζέπας
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Α.1 ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΉ, ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ «ΑΡΓΩ» 1
Παναγιώτης Γεωργάκας
Ιδρυτής, πρώην Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος «ΑΡΓΩ»

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
«ΑΡΓΩ» δεν συνιστά απλά μία δομή του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Δεν αποτελεί απλά μία ακόμη μονάδα απεξάρτησης. Δεν δομήθηκε
με αυτόν αποκλειστικά τον προσανατολισμό, με αυτή την κατεύθυνση.
Ήταν - και είναι - ένα όνειρο, μία πρόκληση, μία αλόγιστη περιπέτεια.
Ήταν - και είναι - μία αιρετική και συνάμα ανατρεπτική πρόταση σχετικά με την απεξάρτηση. Γεννήθηκε ως προσωπική έμπνευση του
ενός και υλοποιήθηκε ως συλλογική προσπάθεια των πολλών.
Δέκα άνθρωποι συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση αυτού του
ονείρου. Ο Γκραννόπουλος Γιάννης, η Καριοφύλλη Δήμητρα, η
Μαργαρίτη Βαγγελιώ, ο Ντόλας Γιάννης και η Χαριτοπούλου Θεοδώρα. Πέντε εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα «ΙΑΝΟΣ», οι οποίοι
αφήσαν ένα πρόγραμμα συγκροτημένο, με δεδομένη πολιτική και
διοικητική υποστήριξη εκείνη την εποχή, για να συμμετέχουν σε μία
ενέργεια απρόβλεπτη και επισφαλή. Ήταν ακόμη τρεις καθηγητές
αποσπασμένοι από την Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο Αλεξάνδρου Σωκράτης, η Στεφανίδου Ιωάννα και η
Χατζούδη Θεανώ. Ωρομίσθιοι τότε με ελάχιστο μισθό, που όμως
εργαζόταν με πλήρες ωράριο, όλη την εβδομάδα, για χάρη του
«ΑΡΓΩ». Ήταν τέλος και δύο εθελοντές, ο Νέδας Δημήτρης και
ο Μπαλάσης Απόστολος. Χωρίς αυτούς τους ανθρώπους δεν θα
ήταν τίποτε μα τίποτε δυνατόν.
Μετά βέβαια ήρθαν κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Χορηγοί, δωρητές
κι άλλοι εθελοντές, που αν αναφέρω τα ονόματά τους, θα καταχραστώ το χρόνο σας και θα σας κουράσω. Θα πρέπει όμως να
πω σε όλους αυτούς –όσοι τουλάχιστον βρίσκονται εδώ–, να τους
βεβαιώσω, ότι τους έχω πάντα στο μυαλό μου και τους κουβαλάω
στην καρδιά μου.

1. Η ομιλία παρουσιάστηκε στην Ημερίδα για τα 20 χρόνια λειτουργίας του «ΑΡΓΩ»,
Οκτώβριος 2018.
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Θα σας αναφέρω τέσσερα παραδείγματα για να συλλάβετε το συναισθηματικό κλίμα, τη συντροφική ατμόσφαιρα που υπήρχε μέσα
σε αυτό το Πρόγραμμα εκείνη την εποχή.
Θυμάμαι σαν σήμερα την Κατερίνα Παπαγεωργίου, που απασχολείτο στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων «ΔΕΛΦΟΙ», του προγράμματος «ΙΑΝΟΣ» με ένα ελάχιστο εισόδημα και όμως μετά
την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ερχόταν στο τμήμα μας
και διεκπεραίωνε όλες τις διοικητικές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. Θυμάμαι την Ευστρατίου Σοφία και την Αρβανιτίδου Χρύσα
που ήλθαν στο Πρόγραμμα για να εκτελέσουν την πρακτική τους
άσκηση. Παρέμειναν ως εθελόντριες και παρότι εκείνη την εποχή
αντιμετώπιζαν έντονα οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα, συνέχιζαν να προσφέρουν καθημερινά σε αυτό και με πλήρες
ωράριο. Και τέλος θυμάμαι τη Βασιλείου Χριστίνα, αποσπασμένη
κι αυτή καθηγήτρια από τη Δευτεροβάθμια Διεύθυνση. Δεκατρείς
καθηγητές υπηρετούσαν τότε στη Μονάδα Σχολικής Εκπαίδευσης
που είχαμε δημιουργήσει. Κάποια στιγμή οι δώδεκα από αυτούς
γίνανε αναπληρωτές. Για - κατά τη γνώμη μου - έναν απαράδεκτο
λόγο και μια αδικαιολόγητη λογική, η Χριστίνα Βασιλείου δεν έγινε.
Παρέμεινε ωρομίσθια. Και παρόλα αυτά, παρότι αυτό το γεγονός
ήταν οδυνηρό για την ίδια, συνέχισε να προσφέρει με την ίδια αυταπάρνηση στο πρόγραμμά μας.
Θεωρώ επίσης ιερό μου καθήκον να αναφερθώ ονομαστικά σε
τρεις ακόμη ανθρώπους, οι οποίοι στιγμάτισαν με την παρουσία
τους, τις αρχές και τη λειτουργία του Προγράμματος. Τον Λευτέρη
Σιδερά, που ως εξωτερικός τότε επόπτης της ομάδας «θεραπευτών»
μετέδωσε ένα πνεύμα συνέπειας και συνεργασίας, βοηθώντας
συνάμα στην υιοθέτηση και στην κατανόηση ενός σημαντικότατου
«θεραπευτικού» αξιώματος το οποίο επιβάλει την αναγνώριση του
ό,τι αισθάνεται ο καθένας είναι σωστό για τον ίδιο. Τον Γιάννη Ιωαννίδη, που πρώτος θεμελίωσε την «Οικογενειακή Θεραπεία» ως
πολύτιμη προσφορά υπηρεσιών στα απεξαρτώμενα μέλη μας και
τα σημαντικά τους πρόσωπα. Και τέλος τον Δημήτρη Κιοσσέ, έργο
του οποίου αποτελεί η - με τη σημερινή της έκφραση - «Ομάδα Οικογενειακής Θεραπείας» στην οποία είχε ως πρώτο και άμεσο συνεργάτη το Χρήστο Καρκανέβατο, έναν άνθρωπο με μακρόχρονη
εθελοντική προσφορά στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ».
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Χωρίς λοιπόν όλους αυτούς που ανέφερα επώνυμα ή ανώνυμα,
δεν θα υφίστατο «ΑΡΓΩ» και ας υπήρχαν, οι εμπνεύσεις και αντιλήψεις ενός ανθρώπου, που όσο σπουδαίες και αν ήταν, αδυνατούσαν από μόνες τους να υποστηρίξουν μία τέτοια προσπάθεια.
Αυτή η εισαγωγή που έκανα πιστεύω να σας προδιάθεσε για το
τι είναι τελικά το «ΑΡΓΩ». Αυτό το Πρόγραμμα δομήθηκε σε τρία
ουσιαστικά επίπεδα. Ένα ιδεολογικό, σχετικό με την υπόσταση της
εξάρτησης. Ένα «θεραπευτικό» που αναφερόταν στην απεξαρτητική μεθοδολογία που επιλέξαμε και ένα διοικητικό - οργανωτικό που
περιλάμβανε τη μορφή συγκρότησης και λειτουργίας του.
Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο, αναγνωρίσαμε την εξάρτηση ως
ένα κοινωνικό πρόβλημα με όντως πολλαπλά αίτια που το προκαλούν. Αίτια πολιτικά, πολιτισμικά, ιστορικά, ψυχολογικά, ιατρικά, οικογενειακά, επαγγελματικά και όσα άλλα θέλετε. Αλλά κατά βάση
ως κοινωνικό φαινόμενο, άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένο με την
οικονομική και πολιτική λειτουργία του κόσμου μας. Αυτό πιστέψαμε εξ αρχής και αντιμετωπίσαμε την εξάρτηση σαν μια ατομική, οικογενειακή και κοινωνική δυσλειτουργία.
Σχετικά με το επίπεδο της «θεραπευτικής» μας φιλοσοφίας κατ’
αρχήν ομόφωνα συναποφασίσαμε πως ο πληθυσμός των εξαρτημένων δεν μπορεί να στηριχθεί αποτελεσματικά αν όλοι εμείς που
στρατευθήκαμε στην προσπάθεια αντιμετώπισης της εξάρτησης
δεν προβαίναμε σε κατάθεση ψυχής και σε επένδυση συναισθημάτων. Αν συνεργαζόμασταν μαζί τους εγκλωβισμένοι στη λογική
ενός στείρου και ρηχού δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου. Αν δεν
ισορροπούσαμε κάθε στιγμή μεταξύ της λεκτικής και της μη λεκτικής επικοινωνίας. Οι εξαρτημένοι ξέρετε χρησιμοποιούν το λόγο
χειριστικά για να επιτύχουν το μεγαλύτερο για τους ίδιους όφελος
με το μικρότερο για τον εαυτό τους κόστος. Δεν εμπλέκονται σε
ουσιαστικές συζητήσεις. Με το βλέμμα τους όμως, τις γκριμάτσες
τους, τη στάση του σώματος και τις κινήσεις αποκαλύπτουν το περιεχόμενο της καρδιάς και του μυαλού τους.
Στη συνέχεια, θεωρήσαμε απαραίτητη την διατύπωση ενός κοινά
αποδεκτού ορισμού της εξάρτησης. Μία απλή, αλλά ταυτόχρονα
περιεκτική - κατά τη γνώμη μας - ερμηνεία, όριζε την «Εξάρτηση»
σαν τη δουλική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ενός προσώπου
και μίας ουσίας, μίας δραστηριότητας ή ενός άλλου προσώπου,
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που παρότι το πρώτο αναγνωρίζει ότι του «κάνει» κακό, του είναι
φοβερά δύσκολο έως κι αδύνατο να την διακόψει. Τι σήμαινε αυτό;
Σήμαινε ότι σε επίπεδο συναισθηματικής ισορροπίας και ψυχικής
οικονομίας - και αποκλειστικά σε αυτό - είναι το ίδιο επιβαρυντικό
για ένα πρόσωπο να είναι εξαρτημένο από την εργασία του και τον
πλούτο που αυτή του προσφέρει ή να εξαρτάται από το αλκοόλ. Είναι το ίδιο καταστροφικό για μία γυναίκα να έχει σχέση μ΄ ένα πρόσωπο που την προσβάλει, τη μειώνει, την εξευτελίζει, αλλά αδυνατεί να διακόψει αυτό το δεσμό, όπως για κάποια άλλη γυναίκα η
εξάρτηση από μία ουσία. Επιβαρυντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ
των εξαρτήσεων υπάρχουν μόνο σ’ επίπεδο νομιμότητας, κόστους
ή κοινωνικής αποδοχής. Σαφώς και οι παράνομοι εξαρτησιογόνοι
παράγοντες είναι νομοτελειακά οι πιο καταστροφικοί, αλλά γιατί;
Γιατί η χρήση τους συνοδεύεται από πλήρη ψυχοβιολογική εξαθλίωση, οικονομική καταστροφή, κοινωνική περιθωριοποίηση και συνήθως στράτευση στο οργανωμένο έγκλημα. Ο εξαρτησιογόνος
παράγοντας λοιπόν, δεν είναι αυτός που θα πρέπει να μας αφορά κατ’ αποκλειστικότητα, αλλά η εξάρτηση αυτή καθ΄ αυτή - ως
πρόβλημα ή φαινόμενο -. Ο ορισμός αυτός από μόνος του αναδεικνύει την κυρίαρχη αντίφαση της Ελευθερίας με ένα φαινόμενο
απόλυτης υποδούλωσης ενός ανθρώπου. Για να γίνει ακόμη πιο
εμφαντική αυτή η ανελευθερία που ακολουθεί την εξάρτηση, θα
πρέπει να αντιληφθούμε την ψυχοσωματική της διάσταση. Σαφώς
όλα στην ανθρώπινη λειτουργία συνιστούν αποτελέσματα βιοχημικών αντιδράσεων, νευροσυνάψεων κ.λ.π. αλλά ένα μεγάλο παράγωγο αυτών των διαδικασιών, είναι άυλο (σκέψεις, συναισθήματα,
ιδέες). Το σώμα αποτελεί το φυσικό θώρακα προστασίας αυτών
των ψυχοπνευματικών υλικών. Αν έχουμε σώμα υγιές και αθλητικό, αισθανόμαστε καλά. Νοιώθουμε καλά, έχουμε καλύτερες και
μεγαλύτερες σωματικές επιδόσεις και αποδόσεις. Στον αθλητισμό,
στο σεξ, οπουδήποτε. Τι συμβαίνει όμως στις Εξαρτήσεις; Όλες
ανεξαιρέτως τις εξαρτήσεις! Ο εξαρτημένος εκχωρεί το σώμα του
στον εξαρτησιογόνο παράγοντα. Η διαδικασία αυτή γίνεται πιο κατανοητή στην περίπτωση της χρήσης ουσιών. Το σώμα παύει να
αποτελεί την προστατευτική ασπίδα του «πνεύματος» και της «ψυχής». Μετατρέπεται σε μέσο της ουσίας, η οποία μέσα από το στόμα, τη μύτη ή τη φλέβα επενεργεί στον εγκέφαλο και επιβάλει τα
συναισθήματα και τις ιδέες που αυτή θέλει. Ο άνθρωπος δεν είναι
ο εαυτός του. Είναι αυτό που επιβάλλει η ουσία. Εφόσον λοιπόν
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ο εξαρτημένος εκχωρεί τον εαυτό του ψυχοβιολογικά στην εξάρτηση του, επιβάλλεται η ολιστική ψυχοσωματική του απομάκρυνση
από αυτήν. Βασιζόμενοι δε σ’ αυτή μας την άποψη εντάξαμε στην
απεξαρτητική μας μεθοδολογία την Ατομική Άσκηση, αλλά κυρίως
την Ομαδική Άθληση και τις «Ομάδες Σωματικής Έκφρασης και
Επικοινωνίας».
Ο αθλητισμός διαθέτοντας κοινωνικές διαστάσεις, διέπεται αυτονόητα από κοινωνικούς κανόνες. Οδηγεί στην πειθαρχία του σώματος αλλά και στον αυτοέλεγχο των ατόμων μέσω αυτού. Συμβάλλει έτσι στην κοινωνική επανεκπαίδευση των εξαρτημένων.
Δεν αντιμετωπίσαμε την άθληση ως μέσο ψυχικής εκτόνωσης ή
δυνατότητα εκφόρτωσης δυσάρεστων και βίαιων συναισθημάτων
ούτε ως τρόπο ψυχαγωγίας στη διαδικασία της απεξάρτησης. Επιλέξαμε την ομαδική της μορφή γιατί από τη μια μεριά διδάσκει την
αξία της κοινής προσπάθειας (ομαδικότητα) για τον επιδιωκόμενο
στόχο (νίκη), την ανάγκη της αξιοκρατίας (είναι κοινό συμφέρον να
αγωνίζεται ο πολυτιμότερος για το σύνολο) και από την άλλη καταργεί τις διακρίσεις, εφόσον η καταγωγή, η φυλή ή το εισόδημα δεν
έχουν καμία αξία στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.
Στοιχεία τα οποία ουδέποτε αναγνώριζαν και ιδιαίτερα βίωναν οι
εξαρτημένοι.
Αντίστοιχα με τις ομάδες «γνωριμίας σώματος» επιδιώξαμε την
κινητοποίηση και την επαναγνωριμία των απεξαρτώμενων με τη
φυσική τους διάσταση, ώστε σταδιακά μέσα από μία μεθοδική
και στοχευμένη διαδικασία να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν το
σώμα τους ως μέσο έκφρασης συναισθημάτων, επικοινωνίας και
δημιουργίας. Με τον τρόπο αυτό επιθυμούσαμε το απεξαρτώμενο
πρόσωπο κατ΄αρχήν να αποδεχθεί το σώμα του, να το σεβαστεί, να
το βελτιώσει, να αντιληφθεί ότι μέσα από αυτό μπορεί να εισπράξει
απολαύσεις ανάλογες της χρήσης. Και σε δεύτερο βαθμό μέσω
της ενίσχυσης της εξωλεκτικής επικοινωνίας να τολμήσει και στη
συνέχεια να επιτύχει την ανάπτυξη μίας επιτυχημένης μορφής λεκτικής πλέον επικοινωνίας με το περιβάλλον του.
Επιμένοντας στον ορισμό της εξάρτησης αρνηθήκαμε επίσης ότι
μπορεί να θεωρηθεί ασθένεια με την κλασική έννοια του όρου.
Παρά το ότι εμπεριέχει νοσογόνα στοιχεία, εμπλουτίζεται και επηρεάζεται καταλυτικά από ένα πλήθος ετερογενών προσωπικών, οι-
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κογενειακών και κοινωνικών δεδομένων, τα οποία αναιρούν τους
παραδοσιακούς όρους «ασθένεια», «νόσος», «αρρώστια». Κατ΄
επέκταση, ούτε ο εξαρτημένος μπορεί να θεωρηθεί ασθενής, ούτε
η απεξάρτηση θεραπεία. Οποιαδήποτε αναφορά στην εξάρτηση
ως ασθένεια με την κλασσική έννοια του όρου (π.χ. «Χρόνια Υποτροπιάζουσα Εγκεφαλική Νόσος), ή ως γονιδιακή εξέλιξη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα όπως: «Ο αλκοολισμός προκαλεί βαριές ή
θανατηφόρες παθήσεις. Ο αλκοολισμός όμως είναι αρρώστια;»,
ή «Εφόσον οι γονιδιακές διαταραχές δεν αποκαθίστανται πλήρως
(δεν εξασφαλίζεται η ίαση τους), πως εξηγείται η απεξάρτηση και
επιτυχημένη επιστροφή στον κοινωνικό ιστό εκατομμυρίων εξαρτημένων;».
Αν όμως αυτή είναι η εξάρτηση, έπρεπε να καθορίσουμε και ποιος
είναι ο εξαρτημένος. Ο εξαρτημένος κατά την άποψή μας ήταν
(και είναι) ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έχει τεράστια ψυχολογικά ελλείμματα, συναισθηματικά κενά. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο
οποίος έχει προβληματικές σχέσεις με τον εαυτό του και με τους
άλλους. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που δεν μπορεί να ελέγξει τους
όρους της ζωής του, άρα είναι ανελεύθερος και από την άλλη
πλευρά επιχειρεί και πολλές φορές καταφέρνει, να εξουσιάζει τη
ζωή των άλλων, ειδικότερα δε των μελών της οικογένειάς του.
Και τέλος έπρεπε να δώσουμε - και δώσαμε - έναν ορισμό στην
απεξάρτηση. Αν η εξάρτηση, κατά την άποψή μας ήταν η πλήρης
σκλαβιά της συναισθηματικής έκφρασης, της βούλησης ενός ανθρώπου, η απεξάρτηση από την άλλη πλευρά σήμαινε την πλήρη
απελευθέρωση της ψυχικής έκφρασης, της βουλητικής και κριτικής του ικανότητας.
Για να μπορέσουμε να καταστήσουμε πρακτική και εφαρμόσιμη
αυτή τη φιλοσοφία αποδεχθήκαμε πως εφόσον η εξάρτηση είναι
κοινωνικό πρόβλημα ακολουθεί τις κοινωνικές εξελίξεις και υπάγεται σε κοινωνικούς κανόνες. Επομένως δεν μπορείς να την πολεμήσεις καθηλωμένος σε ιδεοληψίες και γνώσεις του παρελθόντος,
με γνώση και εμπειρίες προηγούμενων δεκαετιών. Δεν μπορείς να
έχεις μια αρτηριοσκληρωτική άποψη όσον αφορά την απεξάρτηση. Ναι, θα πρέπει να έχεις ως βάση ένα σταθερό αξιακό σύστημα και κλασικές αρχές, αλλά θα πρέπει πάντα να προσαρμόζεται
στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες που δημιουργούνται.
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Βασιζόμενοι σε αυτήν την προσέγγιση, θεωρήσαμε ότι αφενός η
εκπαίδευση του προσωπικού ήταν επιβεβλημένη και αφετέρου ο
«θεραπευτικός» πλουραλισμός είναι αναγκαίος και απαραίτητος.
Οι διάφορες στάσεις, οι διάφορες προσεγγίσεις πρέπει να γίνονται
δεκτές αλλά με τον όρο ότι όλες θα ακολουθούν ένα βασικό άξονα
προσέγγισης και αντιμετώπισης του συγκεκριμένου προβλήματος.
Έναν άξονα 5 βηματισμών διαμόρφωσης ενός απεξαρτητικού σχεδιασμού.
Ο άνθρωπος όταν τίθεται αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα καταρχάς
σκέπτεται (1ο Βήμα), οι σκέψεις - ανάλογα με το περιεχόμενο τους
– παράγουν θετικά ή αρνητικά συναισθήματα (2ο Βήμα). Κάτω
από την επίδραση των σκέψεων και των συναισθημάτων του αυτός
οδηγείται σε μία αρχική επιλογή (3ο Βήμα). Ένα μεγάλο πλήθος - οι
εξαρτημένοι στο σύνολο τους - υπερπηδά στο 5ο Βήμα, που είναι
η πράξη, της οποίας όμως τα αποτελέσματα είναι μη αναστρέψιμα
και το κόστος το εισπράττουν οι ίδιοι και τα κοντινά τους πρόσωπα.
Το αναγκαίο βήμα (4ο) η κρίση της αρχικής επιλογής ή η κριτική
σκέψη είναι εκείνο στο οποίο το πρόσωπο επιχειρεί να βελτιώσει
την αρχική του απόφαση, απευθυνόμενο σε μία πηγή γνώσης, σε
ένα σύμβουλο, στην εμπειρία ή γνώση τρίτων. Στην απεξαρτητική
διαδικασία η συμβολή του προσωπικού στις διεργασίες του 4ου βήματος είναι - εκ των συνθηκών - κυρίαρχη, όχι όμως και αναγκαία
αποτελεσματική αν δεν παρέχεται ο απαραίτητος χρόνος και χώρος συναισθηματικής έκφρασης στον εξαρτημένο, αν χρησιμοποιείται μία παρηγορητική τακτική αντί της ενθάρρυνσης, αν δίνονται
κατευθύνσεις αντί των εναλλακτικών λύσεων που πρέπει να διατυπώνονται με τη μορφή ερωτήσεων.
Θεωρώντας επίσης ως επιτακτικά αναγκαία τη συνεργασία με το
οικογενειακό περιβάλλον και τα σημαντικά πρόσωπα των μελών
μας προχωρήσαμε στη συγκρότηση Ομάδων «Οικογενειακής Θεραπείας» και Αλληλοβοήθειας Γονέων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα πως η επιστροφή του πρώην εξαρτημένου στον οικογενειακό
ιστό ήταν στόχος επιθυμητός και όχι υποχρεωτικός.
Πεπεισμένοι ακόμη ότι η απεξάρτηση πραγματώνεται με την επιτυχημένη κοινωνική επανένταξη και επαγγελματική αποκατάσταση του πρώην χρήστη, διαμορφώσαμε συνθήκες και προϋποθέσεις προεπαγγελματικής κατάρτισης, εργασιακής εξειδίκευσης

20

Αναζητώντας
μια Σύγχρονη Πρόταση
για την Απεξάρτηση

και επαγγελματικού προσανατολισμού. Στο πλαίσιο δε αυτών των
προσπαθειών μας προχωρήσαμε - στην αρχή με τη βοήθεια της Δ/
βάθμιας Δ/νσης Δυτικής Θεσ/νίκης - και στη συνέχεια με τη μόνιμη
ένταξή της στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στη συγκρότηση μίας Μονάδας Σχολικής Εκπαίδευσης, η οποία χωρίς να λειτουργεί με την
εικόνα παραδοσιακού σχολείου και δίχως να αντιμετωπίζει τα μέλη
σαν κλασικούς μαθητές προήγαγε τη γενικότερη μόρφωσή τους,
ενίσχυε την απεξαρτητική διαδικασία και εξασφάλιζε την απόκτηση
απολυτηρίου Γυμνασίου ή Λυκείου κατά τη διάρκεια της «θεραπευτικής» τους προσπάθειας.
Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σας ενημερώσω για το επίπεδο της
οργάνωσης και της λειτουργίας του Προγράμματος. Μίας οργάνωσης η οποία συνιστά έκπληξη και πιθανά κακό προηγούμενο για
την οποιαδήποτε μορφή τυπικής διοίκησης.
Αντιστεκόμενοι στην παραδοσιακή ιεραρχική οργάνωση λειτουργίας, επιλέξαμε την «Οριζόντια Ανάπτυξη» που μεταθέτει τη λήψη
των αποφάσεων στην ομάδα, η οποία πλειοψηφικά (εάν δεν είναι
δυνατή η ομοφωνία), καλείται να επιλέξει στα όρια των προσδοκιών, των επιθυμιών και του βαθμού ωριμότητάς της. Καταργεί την
οποιαδήποτε διάκριση που βασίζεται σε τίτλους, βαθμούς ή ειδικότητες, και αξιοποιεί τις ειδικές γνώσεις, τις εμπειρίες και τα βιώματα κάθε μέλους του προσωπικού. Συστατικά μιας οργάνωσης
που δεν διαμορφώνουν απλά ένα θεωρητικό - ιδεολογικό πλαίσιο,
αλλά ουσιαστικά συντελούν σε μια επιτυχημένη πορεία απεξάρτησης, εφόσον αποτελούν πειστικό και ελκυστικό κίνητρο για τους
απεξαρτώμενους, για μία δική τους ισότιμη και ενεργό συμμετοχή
στον απεξαρτητικό σχεδιασμό και την εφαρμογή του.
Ως μέρος της γενικότερης οργανωτικής συγκρότησης του «ΑΡΓΩ»
αποφασίστηκε επίσης η σταθερή εξωτερική εποπτεία, με τον πανεπιστημιακό Δημήτρη Κωτσάκη, η οποία σε συνδυασμό με την διαρκή εσωτερική αξιολόγηση, οδηγεί στη δημιουργία ενός κλίματος
συνεργασίας χαρακτηριζόμενο από την αυτοπειθαρχία, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλοεκτίμηση.
Ακόμη δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο χώρο του Προγράμματος.
Στη διαμόρφωση και το σκεπτικό της διαρρύθμισης του. Πιστεύαμε ότι ο χώρος απεξάρτησης πρέπει να υπηρετεί την αναγκαιότητα
συνεχούς συναισθηματικής εμπλοκής και διαπροσωπικών συσχετί-
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σεων μελών και προσωπικού γιατί έτσι διαμορφώνονται οι ιδανικές
συνθήκες ανταλλαγής εκείνων των ιδιαίτερων πληροφοριών που
χρωματίζουν τις σχέσεις και διευκολύνουν την απεξαρτητική διαδικασία. Πιστεύαμε πως η δημιουργία πολλών χώρων (γραφείων)
απασχόλησης του προσωπικού, οδηγεί μοιραία στην πολυδιάσπαση της ομάδας των εργαζομένων και στην αποξένωσή τους από τα
μέλη. Επιδιώξαμε λοιπόν και πετύχαμε να δημιουργήσουμε έναν
χώρο που ενισχύει την επικοινωνία και εμποδίζει την απομάκρυνση.
Επιπρόσθετα θεωρώντας ότι η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων
απαιτεί την ταυτόχρονη ενασχόληση με την Πρωτογενή, τη Δευτερογενή (Απεξάρτηση) και την Τριτογενή (Κοινωνική Επανένταξη)
Πρόληψη συγκροτήσαμε Ομάδα Πρωτογενούς Πρόληψης και
αναπτύξαμε δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Α/βάθμια και Β/βάθμια Δ/
νση Δυτικής Θεσσαλονίκης και Συλλόγους Γονέων.
Τέλος, χρήσιμο θα ήταν να αναφερθεί η μακρόχρονη και στενή
συνεργασία του Προγράμματος με αντίστοιχες δομές του Εσωτερικού και του Εξωτερικού.
Πριν κλείσω την τοποθέτησή μου, θα μου επιτρέψετε να σας ενημερώσω πως το «ΑΡΓΩ», πέρα και πάνω από οποιαδήποτε λογική, είναι ίσως ο μοναδικός επαγγελματικός χώρος παγκοσμίως, ο
οποίος επέλεξε με μυστική ψηφοφορία του προσωπικού του, τον
νέο Επιστημονικά Υπεύθυνο, όταν ο παλαιός συνταξιοδοτήθηκε.
Όσα σας είπα θεωρώ ότι αποκτούν και ένα γενικότερο κοινωνικό
μήνυμα, εφόσον αναδεικνύουν το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» σε έμπρακτη απόδειξη πως αν ο ηγέτης δεν εκφράζει το σύνολο από το
οποίο προέρχεται, και αν αυτό δεν τον στηρίζει, τίποτε δεν είναι δυνατόν ενώ στην αντίθετη περίπτωση όλα είναι εφικτά.
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Α.2. ΤΟΠΟΘΕΤΏΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΩ»
ΣΤΟΝ ΧΆΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΏΝ, ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ,
ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΩΝ ΑΠΕΞΆΡΤΗΣΗΣ
Στέλιος Γκιουζέπας
Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος «ΑΡΓΩ»

ΣΎΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΑΡΓΩ»
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι ένα πρόγραμμα απεξάρτησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συγκεκριμένα του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Αντιμετωπίζει την εξάρτηση από κάθε παράνομη ουσία (ηρωίνη,
κοκαΐνη, κάνναβη, παραισθησιογόνα) και εξαρτητική συμπεριφορά
(τζόγος, διαδίκτυο).
Προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ενήλικες (18ετών +).
Είναι ένα ελεύθερο ουσιών (στεγνό), εξωτερικής διαμονής (ανοικτό)
πρόγραμμα.
Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες του δωρεάν.
Προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς καμία διάκριση αναφορικά με
φυλή, φύλο, εθνικότητα, σεξουαλική προτίμηση, φυσική ή νοητική
στέρηση, πολιτικό ή θρησκευτικό «πιστεύω», οικονομική και νομική
κατάσταση.
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι μέλος:
- της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων EFTC
(European Federation of Therapeutic Communities)
- του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού δικτύου ECEtt (European Companionship in Education, training by travel)
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι ενταγμένο:
στην Ευρωπαϊκή βάση καλών πρακτικών EDDRA “Exchange on Drug
Demand Reduction Action” του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για
τα Ναρκωτικά – “European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction” EMCCDA.
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» έχει αδελφοποιηθεί με τα Προγράμματα
Herzogsägmühle και Haus Röhling της Γερμανίας.
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ΠΛΑΊΣΙΟ ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΟΠΟΊΟ ΙΔΡΎΘΗΚΕ/ΑΝΑΠΤΎΧΘΗΚΕ
ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΩ»
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» ιδρύθηκε τον Μάιο του 1998 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, βασισμένο στις αρχές των Θεραπευτικών Κοινοτήτων. Εξετάζοντας πιο προσεκτικά το πλαίσιο και
τη χρονική στιγμή μέσα στην οποία αναπτύχθηκε το Πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ» ως προς το χάρτη των προσεγγίσεων απεξάρτησης μπορούμε να σχολιάσουμε/παρατηρήσουμε τα παρακάτω.
Ως προς τα διεθνή δεδομένα:
Οι Θεραπευτικές Κοινότητες, μοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε η ίδρυση του Προγράμματος «ΑΡΓΩ», αντιμετωπίζουν σειρά σημαντικών
προκλήσεων (Vanderplasschen, Vadevelde, & Brekaert, 2014) όπως:
• Αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά τους λόγω των υψηλών ποσοστών διακοπών και υποτροπών.
• Εμφανίζουν σημαντικά προβλήματα με τις λεγόμενες «χαρισματικές» ηγεσίες.
• Υφίστανται σημαντική μείωση της χρηματοδότησής τους λόγω της
οικονομικής κρίσης και της μείωσης των δαπανών για την υγεία
και την κοινωνική πολιτική.
• Υφίστανται σημαντική αλλαγή ως προς την οργάνωση, την αυτονομία και την αυτοτέλειά τους, καθώς μετατρέπονται/μεταλλάσσονται από αυτό-χρηματοδοτούμενους, ανεξάρτητους οργανισμούς,
σε υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται και ελέγχονται από το κράτος.
• Υφίστανται σημαντικές αλλαγές ως προς τη μέθοδο, τη φιλοσοφία και την καθημερινή πρακτική της απεξαρτητικής διαδικασίας,
καθώς μετατρέπονται/μεταλλάσσονται από μεγάλες σε δυναμικότητα θεραπευτικές κοινότητες που στελεχώνονται από πρώην
χρήστες σε μικρότερες θεραπευτικές κοινότητες που στελεχώνονται κυρίαρχα από επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Ζαφειρίδης
Φοίβος, 2018).
Την ίδια περίοδο (από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 στην Ευρώπη, τη δεκαετία του ’90 στην Ελλάδα) στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες οι πολιτικές “Μείωσης της Βλάβης” γίνονται κυρίαρχες στην
αντιμετώπιση της εξάρτησης, κυρίως λόγω της ραγδαίας εξάπλω-
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σης της επιδημίας του HIV στους ενδοφλέβιους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών (Cook, Bridge, & Stimson, 2010) (Rhodes & Hedrich,
2010b). Η ταχύτατη εξάπλωση της νέας αυτής αντίληψης, της
“Μείωση της Βλάβης” θέτει σαν κεντρικό στόχο πρακτικές και παρεμβάσεις που επιδιώκουν κυρίαρχα να μειώσουν τις βλαβερές
επιπτώσεις της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, θέτοντας ταυτόχρονα σε δεύτερη μοίρα έννοιες όπως η απεξάρτηση, η ανάρρωση,
η αποχή από την χρήση, η θεραπεία (Rhodes & Hedrich, 2010a),
έννοιες κεντρικές στις Θεραπευτικές Κοινότητες.
Ως προς τα εγχώρια και δη τα τοπικά δεδομένα:
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» ιδρύεται το 1998 βασισμένο στις αρχές των
Θεραπευτικών Κοινοτήτων μέσα σε ένα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
• όπου είναι κυρίαρχη η ιατροκεντρική αντίληψη διαχείρισης των
ψυχικών προβλημάτων (π.χ. εγκλεισμός, καθήλωση, φαρμακοθεραπεία, κάθετη ιεραρχία στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων) παρά την ύπαρξη μιας ταυτόχρονα αναδυόμενης τάσης
προς την αποασυλοποίηση και την εφαρμογή στην καθημερινή
κλινική πρακτική διαφόρων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων,
• πλάι σε ένα άλλο τμήμα απεξάρτησης, το Τμήμα Αποκατάστασης Τοξικοεξαρτημένων ΙΑΝΟΣ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης με κλειστή Θεραπευτική Κοινότητα (εσωτερικής
διαμονής) και την μοναδική μονάδα σωματικής αποτοξίνωσης
(Detox) στην Ελλάδα,
• πλάι στην «Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ» του ΚΕΘΕΑ που είναι
η πρώτη και η πιο γνωστή Θεραπευτική Κοινότητα στην Ελλάδα.
Ήταν λοιπόν παραπάνω από προφανές ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
διεθνές και εγχώριο, το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» θα έπρεπε, εάν ήθελε να σταθεί αυτόνομο, να αγωνιστεί με στόχο τη δημιουργία και
τη διατύπωση της δικής του πρότασης για την απεξάρτηση. Μιας
νέας πρότασης απεξάρτησης που να λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα
που αναλύθηκαν παραπάνω και να προσπαθεί να απαντήσει στις
σύγχρονες ευρωπαϊκές και εθνικές προκλήσεις στο πεδίο της απεξάρτησης.
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ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΑΠΕΞΆΡΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η «ΝΈΑ ΕΠΟΧΉ ΑΝΑΖΉΤΗΣΗΣ»
Στην προσπάθειά του αυτή να διατυπώσει μια νέα πρόταση απεξάρτησης το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα, εφόδιο. Το εφόδιο της γνώσης των προηγούμενων θεωριών,
προτάσεων, προσεγγίσεων απεξάρτησης λόγω της χρονολογικά
μεταγενέστερης ίδρυσης και ανάπτυξής του.
Μέσα στο χρόνο το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» αναγνώρισε και μελέτησε
τέσσερις (4) βασικές προτάσεις/προσεγγίσεις απεξάρτησης:
• την προσέγγιση της υποκατάστασης
• το κίνημα της αυτοβοήθειας
• το κίνημα των θεραπευτικών κοινοτήτων
• την προσέγγιση της ψυχοθεραπείας
Εξετάζοντας με μια πρώτη ματιά τις τέσσερις (4) προτάσεις/προσεγγίσεις αντιμετώπισης της εξάρτησης διαπιστώνει κανείς πως
καθεμιά έχει ξεχωριστά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα, έχει σαφή πλεονεκτήματα, αλλά και μειονεκτήματα, έχει συγκεκριμένους στόχους και αποτελεσματικότητα. Την ίδια στιγμή όμως
κατά τη γνώμη μας όλες οι προτάσεις/προσεγγίσεις απεξάρτησης
υπόκεινται και σε συγκεκριμένους περιορισμούς.
Επιπρόσθετα, κάθε μία πρόταση/προσέγγιση στάθηκε μόνη της,
περιχαρακωμένη στη θεωρία, τη φιλοσοφία και την πρακτική της
και μέχρι σήμερα υπήρξαν μηδαμινές έως ελάχιστες προσπάθειες
συνδυασμού και συνένωσής τους.
Ειδικότερα ως προς τις Θεραπευτικές Κοινότητες, είναι κοινά αποδεκτό από όλους όσοι εργάζονται στο πεδίο της απεξάρτησης ότι
οι Θεραπευτικές Κοινότητες υπήρξαν συχνά απρόθυμες να εμπλακούν σε έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με την αντιμετώπιση της
εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες (Rawlings & Yates, 2001). Οι
Broekaert, et al.(2006) στη μελέτη τους για την ανάπτυξη και εξέλιξη
του μοντέλου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων στην Ευρώπη σημειώνουν στα συμπεράσματά τους την έλλειψη ευρύτερων επιρροών
στην ανάπτυξη του μοντέλου αυτού. Επίσης, παρά την ύπαρξη μιας
ιστορικής σχέσης, δεσμού ανάμεσα στις Θεραπευτικές Κοινότητες
και τους Ανώνυμους Αλκοολικούς δεν υπάρχει εκτενής έρευνα και
μελέτη για τη σύνδεσή τους (Troyer, Acampora, & O’Connor, 1995)
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παρότι υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη αναγνώριση της συμπληρωματικής αξίας αυτών των δύο προσεγγίσεων (Vanderplasschen
et al., 2014).
Στο σημείο αυτό υπάρχει και μια συγκυρία την οποία οφείλουμε
να αναδείξουμε. Η μελέτη μας στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» πάνω
στις προτάσεις/προσεγγίσεις απεξάρτησης με στόχο την αναζήτηση νέων απαντήσεων, προτάσεων για την αντιμετώπιση της
εξάρτησης, συμπίπτει χρονικά με το άνοιγμα της ίδιας ευρύτερης
συζήτησης στην Ευρώπη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι
Vanderplasschen et al:
«Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει σήμερα ανοίξει ξανά με
ένταση η διαρκής/συνεχιζόμενη συζήτηση για το ποιες μέθοδοι/
παρεμβάσεις αντιμετώπισης της εξάρτησης πρέπει να χρησιμοποιούνται και να αναπτυχθούν περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη μια πιο επικριτική ματιά στο status quo της θεραπείας των
ναρκωτικών (Vanderplasschen et al., 2014:5)»

Τα τελευταία ευρήματα στο πεδίο της απεξάρτησης δείχνουν μια
σημαντική μείωση της δέσμευσης των πολιτικών και του στρατηγικού σχεδιασμού του Ηνωμένου Βασιλείου στις πολιτικές “Μείωσης
της Βλάβης” (Duke, 2013). Έτσι, παρά την κυριαρχία των πολιτικών
“Μείωσης της Βλάβης” από τη δεκαετία του ’80 εμφανίζεται και
κερδίζει έδαφος σιγά-σιγά μια προσπάθεια αναμόρφωσης, αναψηλάφησης των πολιτικών για τα ναρκωτικά, θέτοντας ξανά σαν
κεντρικό στόχο έννοιες όπως η απεξάρτηση, η ανάρρωση, η αποχή από την χρήση (HM Government, 2010) και ένα εθνικό σύστημα υγείας και πρόνοιας με κεντρική στόχευση στην ανάρρωση
“recovery oriented system of care (ROSC)” (Scottish Goverment,
2018). Στο σημείο αυτό οφείλουμε να τονίσουμε ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο υπήρξε η πρώτη χώρα που εφάρμοσε εκτενώς και μελέτησε συστηματικά πολιτικές “Μείωσης της Βλάβης” και Προγράμματα Υποκατάστασης, φτάνοντας όπως όλα δείχνουν σχεδόν σαράντα (40) χρόνια μετά σε ένα νέο αδιέξοδο πολιτικών στο πεδίο
της αντιμετώπισης της εξάρτησης. Αδιέξοδο, τόσο σε επίπεδο
μεθόδων, προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης, όσο
κυρίαρχα οικονομικό, καθώς οι πολιτικές “Μείωσης της Βλάβης”
και τα Προγράμματα Υποκατάστασης είχαν θεωρηθεί και διαφημιστεί τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 σαν η απάντηση, η πανάκεια
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σε όλα τα παραπάνω αδιέξοδα, σε σχέση με την «ξεπερασμένη
ιδεολογία» και το «υψηλό κόστος» των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.
Την ίδια στιγμή κατά τη γνώμη μας και στο πεδίο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων υπάρχει μια ανάλογη συζήτηση και προβληματισμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συζήτησης και του
προβληματισμού, το θέμα του 17ου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Θεραπευτικών Κοινοτήτων (European Federation
of Therapeutic Communities – EFTC), «Πάντα ρει. Η αλλαγή στη
Θεραπευτική Κοινότητα». Πιο συγκεκριμένα σαν κεντρική θεματική του συνεδρίου τίθενται οι αναγκαίες αλλαγές που χρειάζεται να
συντελεστούν στις Θεραπευτικές Κοινότητες, με στόχο την προσαρμογή τους στα σύγχρονα δεδομένα και τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες του εξαρτημένου ανθρώπου. Συνεδρίου που είχαμε την τιμή, ως Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» να
συνδιοργανώσουμε με την EFTC και το ΚΕΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη
τον Σεπτέμβριο του 2019.
Το κεντρικό ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι, αν σε αυτή τη
«νέα εποχή αναζήτησης» οι επιστήμονες και οι εργαζόμενοι στο πεδίο της απεξάρτησης προσερχόμαστε με παλιά, φθαρμένα μέσα,
προτάσεις, προσεγγίσεις ή υπάρχουν άλλες σύγχρονες απαντήσεις,
προτάσεις, προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της εξάρτησης. Το
ερώτημα καθίσταται ακόμα πιο απαιτητικό στην «Εποχή της Λιτότητας/
Κρίσης», όπου μας ζητείται διαρκώς να «κάνουμε περισσότερα με
λιγότερους πόρους».
Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο παραπάνω ερώτημα
εξετάζοντας αναλυτικά και τις τέσσερις (4) προτάσεις/προσεγγίσεις απεξάρτησης, πάντα υπό το πρίσμα της σχέσης τους με το
Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ», με στόχο να αναδείξουμε κοινούς τόπους,
τόπους συνάντησης, αλλά και σημεία διάκρισης και αντίθεσης του
Προγράμματος «ΑΡΓΩ» με αυτές τις προτάσεις/προσεγγίσεις απεξάρτησης. Ειδικότερα, στην πορεία θα παρουσιάσουμε τη θεωρία
και την πρακτική του Προγράμματος «ΑΡΓΩ», το οποίο μέσα στα
20 χρόνια λειτουργίας του προσπαθεί να συγκεράσει/συνενώσει τη
γνώση, την εμπειρία και τα πλεονεκτήματα τριών (3) από τις αναφερθείσες προτάσεις/προσεγγίσεις απεξάρτησης:
• του κινήματος της αυτοβοήθειας,
• του κινήματος των Θεραπευτικών Κοινοτήτων,
• και της προσέγγισης της ψυχοθεραπείας.
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Η ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
Ιστορικά, οι πρώτες προσπάθειες θεραπείας των εξαρτημένων χαρακτηρίζονταν από την τάση να αντιμετωπίζεται η εξάρτηση από
μια ψυχοτρόπο ουσία με τη χορήγηση μιας άλλης φαρμακευτικής,
ψυχοτρόπου ουσίας. Η λίστα των ουσιών και των προσπαθειών
υποκατάστασης, συντεταγμένων ή μη, είναι μακρά και ατελείωτη.
Ξεκινά από τις αρχές του 19ου αιώνα από την υποκατάσταση
του οπίου αρχικά με την κωδεΐνη και την μορφίνη (Merry, 1975),
συνεχίζει το 1898 με την παρασκευή της ηρωίνης, ημισυνθετικό
παράγωγο της μορφίνης από την εταιρεία Bayer, που παράλληλα
διαφημίζεται και ως υπερφάρμακο, φτάνει στα μέσα του 20ου αιώνα (1943) με την παρασκευή της μεθαδόνης, από τη Γερμανική
εταιρεία Hoechst, που χρησιμοποιείται για την υποκατάσταση της
ηρωίνης (Ζαφειρίδης Φοίβος, 2009) και μας απασχολεί έως και
σήμερα με την αντικατάσταση της μεθαδόνης από την βουπρενορφίνη και από την βουπρενορφίνη σε συνδυασμό με την ναλοξόνη
(subotex). Κατά τη γνώμη μας και μόνο η παράθεση της μακράς
λίστας μπορεί να καταδείξει το αδιέξοδο του όλου εγχειρήματος,
αν μιλάμε με όρους αντιμετώπισης και θεραπείας της εξάρτησης
και όχι με όρους συντήρησης κα διαχείρισής της.
Βασική αρχή της προσέγγισης της υποκατάστασης είναι ότι η εξάρτηση θεωρείται ασθένεια και συγκεκριμένα «χρόνια υποτροπιάζουσα
νόσος του εγκεφάλου» (National Institute on Drug Abuse, 2016).
Το 1967 οι Dole και Nyswander εισαγάγουν στις ΗΠΑ το πρώτο πρόγραμμα μεθαδόνης, χαρακτηρίζοντας την εξάρτηση ως μια μεταβολική νόσο, όπως ο διαβήτης (Dole, V.P., and Nyswander, 1967).
Οι αρχικές εξαγγελίες τους για θεραπεία των εξαρτημένων χρηστών
ηρωίνης, μέσω της βαθμιαίας διακοπής της χορήγησης σε ένα
διάστημα δύο ετών εγκαταλείφθηκαν και από τους ίδιους τους
εμπνευστές του προγράμματoς υποκατάστασης με μεθαδόνη στη
δεκαετή αξιολόγηση της εφαρμογής του (Dole, 1976).
Σήμερα, έχοντας εγκαταλείψει τον στόχο της θεραπείας, είναι κοινός τόπος ότι σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή ο εξαρτημένος
έχει την ανάγκη μιας ουσίας ή ενός υποκατάστατου για να διαχειριστεί το πρόβλημά του, με στόχο να καταστεί όσο γίνεται πιο λειτουργικός στην καθημερινότητά του (Rhodes & Hedrich, 2010a).
Η πλέον «σύγχρονη και μοντέρνα πρόταση» της προσέγγισης της
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υποκατάστασης και των πολιτικών “Μείωσης της Βλάβης” είναι η
πρόταση λειτουργίας χώρων εποπτευόμενης χρήσης που εισήχθη
για πρώτη φορά στην Ελβετία στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και
απασχολεί εσχάτως και την χώρα μας. Πρόταση που επαναφέρει
ως κεντρικά επιχειρήματα για την εφαρμογή της, την ελάττωση της
εγκληματικότητας, τη βελτίωση των όρων ζωής των χρηστών ηρωίνης
σε ψυχικό και σωματικό επίπεδο, την μείωση της μαύρης αγοράς, την
κοινωνική ενσωμάτωση των χρηστών ηρωίνης (Strang, Groshkova,
& Metrebian, 2012). Προκαλεί εντύπωση πως τα επιχειρήματα είναι
πανομοιότυπα με αυτά στα οποία στηρίχθηκε και η εφαρμογή και
εξάπλωση των προγραμμάτων υποκατάστασης με μεθαδόνη. Η
ιστορία επαναλαμβάνεται σε κύκλους και με τα ίδια επιχειρήματα.
Η κυρίαρχη πλέον από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 προσέγγιση της υποκατάστασης βασίστηκε και βασίζεται ακόμη και σήμερα
στο κεντρικό επιχείρημα της άμεσης πρόσβασης πληθώρας χρηστών στο εκάστοτε εθνικό σύστημα υγείας και στην απόδοση στον
χρήστη της ιδιότητας του ασθενή.
Η παραπάνω ιδιότητα, αυτή του ασθενή/χρήστη, μπορεί να αποτέλεσε σημαντική παράμετρο για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης
επιδημιών του HIV και άλλων μεταδοτικών ασθενειών (πχ ηπατίτιδας
Β και C) στις χώρες της Ευρώπης, οδήγησε όμως νομοτελειακά και
στην αντιμετώπιση του προβλήματος της κατάχρησης ψυχοτρόπων
ουσιών με βάση την ιατροκεντρική αντίληψη. Μετέτρεψε λοιπόν ένα
πρόβλημα ψυχοκοινωνικό, του οποίου η αιτιολογία είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι έχει, πέραν των βιολογικών, και άλλες αιτίες και
διαστάσεις, όπως ψυχολογικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές
κ.α, (WHO, 2016) σε ένα πρόβλημα ιατρικό. Σε αυτήν την αντίληψη,
την ιατροκεντρική, την ευθύνη διαχείρισης και αντιμετώπισης της
εξάρτησης επωμίζεται ο ειδικός (ψυχίατρος, παθολόγος, ψυχολόγος, νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός) και ο χρήστης μετατρέπεται σε παθητικό λήπτη των εκάστοτε υπηρεσιών υγείας.
Στην επικράτηση της ιατροκεντρικής αντίληψης, στη μετατροπή ενός
ψυχοκοινωνικού προβλήματος σε καθαρά ιατρικό, στην παθητικοποίηση του χρήστη και στην απόλυτη ανάληψη της ευθύνης από
τον ειδικό οφείλεται, κατά τη γνώμη μας στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ»,
το αδιέξοδο και η αποτυχημένη προσπάθεια, όχι μόνο αντιμετώπισης και θεραπείας του προβλήματος της εξάρτησης, αλλά και της
διαχείρισής του από τις σύγχρονες πολιτικές και στρατηγικές.
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Αποτυχημένη προσπάθεια και αδιέξοδο που δεν εκφράζεται μόνο
από τα δικά μας χείλη, τα χείλη των εργαζομένων του Προγράμματος «ΑΡΓΩ», ενός «στεγνού» προγράμματος, που κάποιος μπορεί
να κατηγορήσει για υποκειμενική θέση και στάση, αλλά αποτυπώνεται σιγά-σιγά ολοένα και περισσότερο σε σημαίνουσες αναφορές
και κείμενα διεθνών οργανισμών και κρατών. Αναφορών και κειμένων, όπως είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του Ηνωμένου Βασιλείου για τα Ναρκωτικά “DRUG STRATEGY 2010, Reducing Demand,
Restricting Supply, Building Recovery: Supporting People to Live
a Drug Free Life” (HM Government, 2010) και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Σκωτίας to 2018 «Rights, Respect and Recovery” (Scottish
Goverment, 2018) που επαναφέρουν έννοιες όπως το “recovery”,
δηλαδή «απεξάρτηση/ανάρρωση» και “drug free life” «ζωή καθαρή
από ναρκωτικά». Αναφορές, όπως, ο Ευρωπαϊκός Οδηγός “Health
and social responses to drug problems” του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Εξάρτηση (EMCDDA) του 2017,
που κάνει εκτενή αναφορά στον διαρκώς γηράσκοντα πληθυσμό
των εξαρτημένων (κεφάλαιο 3.1”Older people with problematic
opioid use”), αποτέλεσμα της μακρόχρονης παραμονής χρηστών
οποιοειδών σε προγράμματα υποκατάστασης και επαναφέρει τη
συζήτηση, φωτίζοντας ξανά την έννοια της απεξάρτησης/ανάρρωσης: «Spotlight on … From harm reduction to recovery: the variety
of treatment goals» (EMCDDA, 2017:50) μιλώντας για αλληλοσυμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές προσεγγίσεις.
Η ΣΧΈΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΑΡΓΩ»
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ
Από την παραπάνω ανάλυση νομίζω ότι γίνεται φανερό πως το
Πρόγραμμα “ΑΡΓΩ” δεν συμφωνεί με τη λογική της υποκατάστασης, δε συμφωνεί με τον ορισμό της εξάρτησης που προτείνει η
προσέγγιση της υποκατάστασης και δεν επιλέγει κάποια από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής της προσέγγισης.
Αντίθετα, είναι ένα ελεύθερο ουσιών πρόγραμμα, δηλαδή δε χορηγεί
καμία ουσία, σε καμία από τις φάσεις του. Αντί της σχέσης του προσώπου με μια ουσία, σχέση πολλές φορές εξάρτησης, ακόμα και υποδούλωσης μέσα στην ίδια τη θεραπευτική διαδικασία, το Πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ» επιδιώκει να δημιουργήσει μια ελεύθερη ουσιών και υποκατάστατων κοινότητα που να στοχεύει στην ελευθερία του προσώπου.
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Στο σημείο αυτό όμως επιθυμούμε να τονίσουμε πολύ καθαρά, πως
μολονότι διαφωνούμε με τη λογική της υποκατάστασης, οφείλουμε
να αναγνωρίσουμε την αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων υπηρεσιών
μέσα σε ένα ευρύ φάσμα διασυνδεόμενων υπηρεσιών απεξάρτησης, κάτι που με τον καλύτερο δυνατό τρόπο εξέφρασε και αναγνώρισε ο ακαδημαϊκός δάσκαλος των θεραπευτικών κοινοτήτων o Eric
Broekaert στο άρθρο του “The Human Prerogative: A Critical Analysis of Evidence-Based and Other Paradigms of Care in Substance
Abuse Treatment” (Broekaert, Autrique, Vanderplasschen, & Colpaert, 2010) και να τονίσουμε ότι έχουμε υλοποιήσει στο Πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ» επιτυχημένες συνεργασίες με μονάδες υποκατάστασης
της πόλης μας στο παρελθόν. Υποστηρίζει, λοιπόν, στο εν λόγω
άρθρο πως όλες οι προτάσεις/προσεγγίσεις αντιμετώπισης της
εξάρτησης οφείλουν να συνεργάζονται και να συνδέονται, με σεβασμό στη διαφορετικότητα της καθεμίας προσέγγισης, σε μια κοινή
ανθρώπινη στόχευση, αυτήν της καλύτερης δυνατής προσπάθειας
για την υποστήριξη και φροντίδα των εξαρτημένων ατόμων, αυτήν
της καλύτερης δυνατής παροχής ολοκληρωμένων, ποιοτικών και
αποτελεσματικών υπηρεσιών απεξάρτησης. Συγκεκριμένα το 2012,
ως Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» έχουμε υλοποιήσει σε συνεργασία με τη Β’
Μονάδα Υποκατάστασης Θεσσαλονίκης του ΟΚΑΝΑ πιλοτικό πρόγραμμα με στόχο τον «απογαλακτισμό» των χρηστών μεθαδόνης
από το πρόγραμμα υποκατάστασης, καθώς είναι βιβλιογραφικά διαπιστωμένο πως σημαντική μερίδα πελατών – μελών των προγραμμάτων υποκατάστασης αδυνατούν να τερματίσουν τη σχέση τους με
τα προγράμματα υποκατάστασης, παρόλο που χρησιμοποιούν στην
καθημερινότητά τους σημαντικά χαμηλές δόσεις υποκατάστατου.
Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης συνεργασίας ήταν ενθαρρυντικά, παρά ταύτα η συνεργασία δεν προχώρησε λόγω της έντονης
και βαθιάς οικονομικής κρίσης στην οποία περιήλθε η χώρα.
ΤΟ ΚΊΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΒΟΉΘΕΙΑΣ
Η βασική ιδέα της αυτοβοήθειας βασίζεται στην «Αρχή του Διευκολυντή της Θεραπείας» «Helper Therapy Principal». Η αρχή αυτή
έχει περιγραφεί αναλυτικά από τον Irvin Yalom και ο ίδιος την έχει
ονομάσει ως Αλτρουισμό (Yalom D. Irvin, 2005). Σύμφωνα λοιπόν
με την αρχή του αλτρουισμού, «όταν προσπαθείς να βοηθήσεις
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κάποιον άλλον, μπορεί εκείνος να μην ωφελείται, συνήθως όμως
ωφελείσαι εσύ»
Με τον όρο αυτοβοήθεια εννοείται η ενεργοποίηση των πολιτών,
με στόχο την αντιμετώπιση των κοινών ή παρεμφερών προβλημάτων
τους, μέσα σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας και αλληλεγγύης και
κατά επέκταση η αναίρεση της παθητικότητας που τείνει να χαρακτηρίζει τη στάση των πολιτών σε ζητήματα υγείας σήμερα (Ζαφειρίδης Φοίβος, 2009).
Με τον όρο «ομάδα αυτοβοήθειας εννοούμε μια ομάδα ομοτίμων
ανθρώπων, που βιώνουν κοινά προβλήματα ή καταστάσεις και επιχειρούν με συλλογικές διαδικασίες να τα αντιμετωπίσουν (Kurtz,
1997).
Βασικά χαρακτηριστικά του κινήματος της αυτοβοήθειας είναι:
• η ύπαρξη ενός κοινού προβλήματος
• η αυτενέργεια και η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης
• ο προσανατολισμός στην εμπειρική γνώση
• η ύπαρξη ενός συστήματος αξιών
• η έμφαση στην προσωπική και κοινωνική αλλαγή και
• η απουσία επαγγελματιών
Οι πιο γνωστές ομάδες αυτοβοήθειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι
Ανώνυμοι Αλκοολικοί (ΑΑ), που ιδρύθηκαν το 1935 από τον Bill W.
και τον Dr. Bod, και οι Ανώνυμοι Ναρκομανείς (ΝΑ) που η πρώτη
τους συνάντηση έλαβε χώρα το 1947 στο Λέξινγκτον του Κεντάκι.
Ένας έμμεσος δείκτης της αποτελεσματικότητας αυτών των ομάδων ΑΑ και ΝΑ έχει να κάνει με τη μεγάλη εξάπλωσή τους, γεγονός
που έγινε αντικείμενο έρευνας πολλών επιστημόνων. Σήμερα ο οργανισμός των ΝΑ είναι πράγματι παγκόσμιος, πολυπολιτισμικός και
πολυγλωσσικός με πάνω από 63.000 συναντήσεις την εβδομάδα
σε 132 κράτη (Narcotics Anonymous World Service inc, 2014).
Μελετώντας τους ορισμούς και τα βασικά χαρακτηριστικά του κινήματος της αυτοβοήθειας, μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη βασική
διαφορά και αντίθεση σε σχέση με την προσέγγιση της υποκατάστασης. Ενώ στη λογική της υποκατάστασης υπάρχει η εκχώρηση
της ευθύνης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες στους ειδικούς, στη λογική της αυτοβοήθειας κεντρικής σημασίας για την αλλαγή και την αντιμετώπιση
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της εξάρτησης αποτελεί η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης και
η αυτενέργεια.
Πάνω ακριβώς στη λογική της αυτοβοήθειας, τη λογική της ανάληψης της προσωπικής ευθύνης και της αυτενέργειας βασίζεται,
ξεπηδά και γεννιέται για πρώτη φορά η έννοια της απεξάρτησης.
Η έννοια της αυτοβοήθειας χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει σαφώς
κάθε πρωτοβουλία απεξάρτησης, χαρακτήριζε όμως κυρίαρχα και
την πρώτη γενιά των θεραπευτικών κοινοτήτων που οργανώθηκαν
από πρώην χρήστες. Η έννοια της αυτοβοήθειας βρίσκει (ή οφείλει
να βρίσκει) εφαρμογή μέχρι τις μέρες μας σε κάθε πρόγραμμα ή
υπηρεσία απεξάρτησης μεταφρασμένη στους όρους της οικειοθελούς προσέλευσης και της ενεργού συμμετοχής του χρήστη στο
πρόγραμμα/υπηρεσία.
Επιπρόσθετα, κρίσιμο είναι να τονίσουμε πως για πρώτη φορά
έχουμε αναφορά όχι μόνο στην έννοια της προσωπικής αλλαγής,
αλλά την ίδια στιγμή δίνεται έμφαση και αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα επιδίωξης κοινωνικών αλλαγών για την αντιμετώπιση της
εξάρτησης. Από το κίνημα της αυτοβοήθειας ξεπηδά και γεννιέται
και η οπτική της κινηματικής λογικής των πρωτοβουλιών απεξάρτησης, η προσπάθειά τους δηλαδή για την αναίρεση και την άρση των
κοινωνικών συνθηκών και αιτιών που ωθούν, ενισχύουν και εγκαθιδρύουν την εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες.
Η ΣΧΈΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΑΡΓΩ» ΜΕ ΤΟ ΚΊΝΗΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΒΟΉΘΕΙΑΣ
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» επιλέγει την κεντρική αρχή της αυτοβοήθειας και τα βασικά χαρακτηριστικά της. Η ύπαρξη ενός κοινού
προβλήματος, η αυτενέργεια και η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης, ο προσανατολισμός στην εμπειρική γνώση, η ύπαρξη ενός
συστήματος αξιών, η έμφαση στην προσωπική και την κοινωνική
αλλαγή αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για τη στάση και τη
φιλοσοφία που προσπαθεί να διαμορφώσει σήμερα το Πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ».
Η βασική διαφορά αφορά στην απουσία επαγγελματιών στις πρωτοβουλίες αυτοβοήθειας. Αντίθετα, στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» πλάι
στην εμπειρική γνώση, που καταθέτουν οι λεγόμενοι «ειδικοί θε-
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ραπευτές», πρώην χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, έρχεται να προστεθεί και η εξειδικευμένη γνώση από λειτουργούς ψυχικής υγείας
(ψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, γυμναστές κ.α.). Βασική αρχή που επιζητά να πετύχει το
Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι η ισοτιμία ανάμεσα στην ειδική και στην
εμπειρική γνώση. Η μια πορεύεται πλάι στην άλλη, δίπλα στην άλλη
και καμία δεν έχει θέση αρχής επί της άλλης. Μέσα στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» η εμπειρική και η θεωρητική γνώση αναπτύσσονται
παράλληλα και συνδέονται κυκλικά. Στόχος μας στο Πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ» είναι η καθημερινή μας λειτουργία, τόσο σε γνωστικό,
όσο και σε διοικητικό επίπεδο, να διέπεται από την κυκλικότητα της
γνώσης και την οριζόντια οργάνωση του προσωπικού και όχι από
την προερχόμενη εκ της γνώσης ιεραρχία. Η κυκλικότητα και η οριζόντια ανάπτυξη διασφαλίζουν την ισοτιμία των ειδικών γνώσεων
(θεωρητικής, εμπειρικής). Οι διαφορετικές γνώσεις είναι ισότιμες.
Δεν είναι όμως ισότιμη η γνώση με την άγνοια.
ΤΟ ΚΊΝΗΜΑ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ
Οι Θεραπευτικές Κοινότητες προσφέρουν ένα ελεύθερο ουσιών
περιβάλλον, στο οποίο άνθρωποι με προβλήματα εξάρτησης ζουν
μαζί με έναν δομημένο και οργανωμένο τρόπο. Το περιβάλλον
αυτό προωθεί την προσωπική αλλαγή και οδηγεί σε μια «καθαρή»,
ελεύθερη από ναρκωτικά, ζωή στην κοινωνία (Broekaert, 2001).
Βασικά χαρακτηριστικά των Θεραπευτικών Κοινοτήτων (Vanderplasschen et al., 2014) είναι:
• Αυτοβοήθεια
Αναφερθήκαμε εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο.
• Κοινότητα
Ο κύριος παράγοντας της θεραπευτικής αλλαγής και της κοινωνικής μάθησης στις Θεραπευτικές Κοινότητες θεωρείται η συνθήκη της κοινής διαβίωσης, το ζώντας μαζί σε μια ομάδα, που
προωθεί το αίσθημα του «ανήκειν».
• Αυστηρή, κάθετη ιεραρχία
Οι καθημερινές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε έναν κλειστό,
ελεγχόμενο, αυστηρά δομημένο περιβάλλον κάθετης ιεραρχίας.
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• Αντιπαράθεση
Η αντιπαραθετική διαδικασία αποτελεί το βασικό εργαλείο των
Θεραπευτικών Κοινοτήτων με στόχο την αντιμετώπιση των ζητημάτων παραβατικότητας μεταξύ των μελών μιας Θεραπευτικής
Κοινότητας. Μέσω της αντιπαραθετικής ομάδας (encounter
group) και άλλων συμπεριφορικού τύπου τεχνικών (π.χ. προνόμια, επισημάνσεις, διορισμοί, «κάνε σαν να») τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας κάνουν παρατηρήσεις, επισημάνσεις,
δίνουν feedback για τις στάσεις και τις συμπεριφορές των άλλων
μελών που συγκρούονται ή/και παραβιάζουν τους κανόνες, τις
αρχές και τη φιλοσοφία της Θεραπευτικής Κοινότητας. Συμπεριφορές και στάσεις που μέσα στο πλαίσιο της Θεραπευτικής Κοινότητας πρέπει να αλλάξουν.
Καθοριστικής σημασίας επιρροή στη γέννηση και εξέλιξη του κινήματος των Θεραπευτικών Κοινοτήτων παίζει το κίνημα της αυτοβοήθειας. Η ιστορία των Θεραπευτικών Κοινοτήτων ξεκινά από
τον πρώτο συγκροτημένο οργανισμό αυτοβοήθειας, το Synanon
(Yablonsky, 1965), που αποτελεί τον πρόδρομο των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, ο ιδρυτής του οποίου, ο Charles Diederich, υπήρξε μέλος των ΑΑ (Ζαφειρίδης Φοίβος, 2009). Μέλος του Synanon
υπήρξε ο David Deitch, ο οποίος ιδρύει το 1963 το Daytop, την
πρώτη θεραπευτική κοινότητα, στην οποία υπάρχει και συμμετοχή
επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο προσωπικό. Στηριζόμενος στο
μοντέλο του Daytop, το 1983, ο Φοίβος Ζαφειρίδης ιδρύει την Θεραπευτική Κοινότητα «ΙΘΑΚΗ» και το 1987 το Κέντρο Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων.
Η έννοια της κοινότητας αποτελεί την καθοριστική παρέμβαση του
κινήματος των Θεραπευτικών Κοινοτήτων στην αντιμετώπιση της
εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες. Με στόχο να αναδείξουμε αυτόν τον καθοριστικό παράγοντα απεξάρτησης, θα πρέπει να εστιάσουμε για άλλη μια φορά στις ομάδες αυτοβοήθειας των ΑΑ και
ΝΑ. Άλλωστε από την ιστορία προκύπτει πως η σχέση ανάμεσα στα
δύο αυτά κινήματα είναι άρρηκτη. Βασική δικλείδα ασφαλείας των
ομάδων ΑΑ και ΝΑ με στόχο να αποφύγουν εντάσεις, συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των μελών τους, σαφώς και λόγω
της απουσίας ειδικών, αποτελεί ο τρόπος υλοποίησης της ομάδας
των ΑΑ και ΝΑ, και κυρίως η χρήση και η διαχείριση του δικαιώματος λόγου μέσα στις ομάδες, το λεγόμενο «μοίρασμα». Στις ομά-
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δες αυτοβοήθειας των ΑΑ και ΝΑ το πρώτο μοίρασμα λαμβάνει το
παλιότερο μέλος της ομάδας, αυτός δηλαδή με τον περισσότερο
χρόνο καθαρότητας από τις ψυχοτρόπες ουσίες και ακολουθούν
«μοιράσματα» από μέλη με μικρότερο χρόνο καθαρότητας. Είναι
προφανές για τους λόγους που περιγράφηκαν παραπάνω πως σε
αυτή τη διαδικασία απουσιάζει ο διάλογος, η κρίση, η αντίθεση, η
αντιπαράθεση, η επαφή, η σχέση. Αυτήν ακριβώς την έλλειψη έρχεται να συμπληρώσει το κίνημα των θεραπευτικών κοινοτήτων με
την εισαγωγή της καθοριστικής σημασίας έννοιας της κοινότητας,
της ομάδας, της διάδρασης, της αλληλεπίδρασης, της σχέσης. Ο
Χρήστος Γιανναράς, το 1995, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ στο 2ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
Θεραπευτικών Κοινοτήτων στην εισήγησή του με τίτλο «Γιατί κοινότητα και όχι θεραπευτήριο: Η κοινωνική μας πρόταση» περιγράφει
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έννοια της κοινότητας, ως την
έμπρακτη ομαδική προσπάθεια κοινωνίας σχέσεων, που οδηγεί
από τον ατομοκεντρισμό στη χαρά της σχέσης.
Η ΣΧΈΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΑΡΓΩ» ΜΕ ΤΟ ΚΊΝΗΜΑ
ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΏΝ ΚΟΙΝΟΤΉΤΩΝ
Στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» δεχόμαστε και υιοθετούμε την έννοια της
κοινότητας που εισάγει το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων,
μιας κοινότητας προσώπων.
Αντί όμως μιας κλειστής κοινότητας, αποκομμένης από το κοινωνικό γίγνεσθαι επιλέγουμε μια ανοικτή κοινότητα, εξωτερικής παραμονής και μέσα στην κοινωνία, καθώς σε καμία περίπτωση η
κοινότητα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνία.
Αντί μιας κοινότητας με κάθετη και αυστηρή ιεραρχία για τα μέλη
της το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» προκρίνει μια κοινότητα μη ιεραρχική.
Μια κοινότητα με οριζόντια λειτουργία, όπου επιδιώκεται η ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας, τόσο στην ομάδα των μελών και του προσωπικού, όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις.
Αντί της αντιπαράθεσης και των τεχνικών συμπεριφορικού τύπου (π.χ.
προνόμια, επισημάνσεις, διορισμοί, «κάνε σαν να») επιλέγουμε τη δημιουργικότητα ως το μέσο για την προσωπική αλλαγή, έννοια η οποία
θα αναπτυχθεί εκτενώς στα επόμενα κεφάλαια του βιβλίου αυτού.
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Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να εστιάσουμε παραπάνω στην έννοια της αντιπαράθεσης, καθώς αυτή αποτέλεσε βασικό εργαλείο
των Θεραπευτικών Κοινοτήτων αλλά και σημαντικό πεδίο κριτικής
αυτού του μοντέλου. Στην Αγγλική γλώσσα η λέξη encounter, μπορεί να έχει δύο μεταφράσεις και να της αποδοθούν δύο έννοιες, η
πρώτη είναι αυτή της αντιπαράθεσης και η δεύτερη αυτή της συνάντησης (Stavropoulos & Stavropoulos, 2008).
Εξετάζοντας την αντιπαραθετική ομάδα (encounter group) στο πλαίσιο εφαρμογής της σε μια Θεραπευτική Κοινότητα, βλέπουμε ότι
έχει 3 βασικούς στόχους (De Leon, 1997):
• είναι η μοναδική στιγμή στην οποία καταλύεται η αυστηρή και ξεκάθαρη ιεραρχία της Θεραπευτικής Κοινότητας,
• είναι η μοναδική στιγμή στην οποία επιτρέπεται η συναισθηματική
εκφόρτιση και εκτόνωση,
• είναι η ομάδα η οποία αντιμετωπίζει τα ζητήματα παραβατικότητας και συγκρούσεων μεταξύ των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι οι Θεραπευτικές Κοινότητες
χρησιμοποιούν τον όρο encounter εστιάζοντας κυρίως στην έννοια
της αντιπαράθεσης.
Ανοίγοντας τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μπορούμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω: Το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων
συμπίπτει χρονικά και με την άνθιση της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας
που αποκαλείται και «τρίτο ρεύμα» στην Ψυχολογία, καθώς προσέφερε έναν εναλλακτικό δρόμο σε σχέση με τις ψυχοθεραπευτικές σχολές που επικρατούσαν μέχρι τη δεκαετία του 50, την ψυχανάλυση και
τη συμπεριφορική. Προνομιακό πεδίο εφαρμογών της Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας αποτελεί η ομαδική διεργασία, η ομαδική ψυχοθεραπεία και ένας από τους κύριους και σημαντικότερους εκφραστές
της υπήρξε ο Carl Rogers. Ο Carl Rogers επιλέγει τον όρο encounter
group για να περιγράψει την ομαδική διαδικασία ψυχοθεραπείας που
προτείνει. Στο βιβλίο του “On Encounter Groups” (Carl R. Rogers,
1970) περιγράφει αναλυτικά τα στάδια αλλαγής του προσώπου μέσα
στην ομαδική διαδικασία ψυχοθεραπείας. Σε αντίθεση με τις Θεραπευτικές Κοινότητες, ο Rogers χρησιμοποιεί τον όρο encounter εστιάζοντας στην έννοια της συνάντησης και όχι της αντιπαράθεσης.
Παρά την έλλειψη συστηματικής έρευνας, μελέτης και βιβλιογραφίας στο εν λόγω πεδίο, από τα παραπάνω είναι φανερό πως υπήρξε
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άμεση ή έμμεση επιρροή του ενός (Θεραπευτική Κοινότητα) προς
τον άλλον (Carl Rogers), καθώς τόσο η θεραπευτική διαδικασία,
όσο και τα στάδια που περιγράφονται και από τους δύο προσομοιάζουν αρκετά. Η βασική διαφορά έγκειται στην έμφαση που δίνουν
οι Θεραπευτικές Κοινότητες, στην έννοια της αντιπαράθεσης, στοιχείο αναγκαίο για σκληρούς χρήστες ναρκωτικών ουσιών της δεκαετίας του ’50 και ’60 και στην έμφαση που δίνει ο Carl Rogers
στην έννοια της συνάντησης, στοιχείο σημαντικό σε μια διαδικασία
ομαδικής ψυχοθεραπείας.
Επιστρέφοντας στη σχέση του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» με το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων οφείλουμε να τονίσουμε πως
και στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» υπάρχει και λειτουργεί ομάδα αντιπαράθεσης με βασικό στόχο της την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και των συγκρούσεων μεταξύ των μελών. Στο Πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ» όμως δεν υπάρχει καμία ιεραρχία για να καταλυθεί μέσα
σε αυτήν την ομάδα. Βασική επιδίωξη και επιλογή είναι να καλλιεργηθεί ένα κλίμα αντιπαράθεσης με ουσιαστικά επιχειρήματα, ένας
διάλογος, αντί του αντιλόγου, ένας διάλογος αντί της στείρας και
πολλές φορές αρκετά σκληρής συναισθηματικής αντιπαράθεσης
και εκφόρτισης των μελών. Για όλους τους παραπάνω λόγους στο
Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» η ομάδα αντιπαράθεσης έχει μετονομαστεί σε
ομάδα συζήτησης-επίλυσης προβλημάτων. Η λειτουργία της ομάδας αυτής επιδιώκεται να προσομοιάζει περισσότερο στις “Ομάδες Συνάντησης – Encounter Groups” του Carl Rogers παρά στις
ομάδες αντιπαράθεσης των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.
Κλείνοντας το κεφάλαιο της σχέσης του Προγράμματος «ΑΡΓΩ»
με το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων συνοψίζουμε την
σχέση αυτή στην παρακάτω θέση: Δεχόμαστε και υιοθετούμε την
έννοια της κοινότητας που εισάγει το κίνημα των Θεραπευτικών
Κοινοτήτων, μιας κοινότητας προσώπων. Στόχος μας όμως στο
Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι η επανανοηματοδότηση της έννοιας
της κοινότητας, ως μιας κοινότητας προσώπων και συντονισμού
πράξεων και όχι μιας κοινότητας πεφωτισμένων ηγεσιών που προκύπτουν από και βασίζονται σε αυστηρές, κάθετες ιεραρχίες και σε
κλειστά και αυστηρώς ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Στόχος μας στο
Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι η ανάπτυξη μιας κοινότητας που να αποτελεί τον χώρο μάθησης των σχέσεων ισότητας και της ελευθερίας
του προσώπου.
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Η ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ
Εξετάζοντας την προσέγγιση της ψυχοθεραπείας για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες θα αναφερθούμε εν
συντομία στις προσπάθειες θεωρητικής ερμηνείας και θεραπείας
του προβλήματος της εξάρτησης και θα εστιάσουμε περισσότερο
στις επιρροές που είχαν ψυχοθεραπευτικές σχολές και μέθοδοι σε
πρωτοβουλίες απεξάρτησης.
Κάθε σχολή ψυχοθεραπείας αναπτύσσει μια θεωρία για την εμφάνιση του φαινομένου της εξάρτησης. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική και τον Freud η χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι μια πράξη υποκατάστασης της σεξουαλικής ικανοποίησης. Ο χρήστης έχει μια
καθήλωση στο στοματικό στάδιο ή στο πρωκτικό στάδιο ή μερική
καθήλωση και στα τρία στάδια, (στοματικό, πρωκτικό, φαλλικό) με
αδύναμη ανάπτυξη του Εγώ και ταυτόχρονη ανάπτυξη ελλειμματικού Υπερεγώ (Παπαγεωργίου, 1990). Μια επιρροή της ψυχοδυναμικής ψυχοθεραπείας σε πρωτοβουλίες απεξάρτησης υπήρξε η
ψυχοθεραπεία Bonding του Dan Casriel, που βρήκε εφαρμογή με
επιτυχία από τον ίδιο τον Casriel στην κοινότητα Daytop (Kooyman,
1993).
Κατά τη συμπεριφορική προσέγγιση, εμπειρίες που οδηγούν σε
συναισθήματα ικανοποίησης ή επιτυχίας επαναλαμβάνονται ευκολότερα από εκείνες που οδηγούν σε συναισθήματα δυσαρέσκειας
ή αποτυχίας. Η εξάρτηση είναι σύμπτωμα που προήλθε μέσα από
μια διαδικασία μάθησης. Στη θεραπεία, στόχος είναι μέσα από μια
άλλη διαδικασία μάθησης, η εξαρτημένη συμπεριφορά να «ξεμαθευτεί» και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί κάποιος άλλος τρόπος
αντιμετώπισης των πραγμάτων (Simon Onken, Blaine, & Boren,
1993). Τεχνικές της θεραπείας συμπεριφοράς (π.χ. προνόμια, επισημάνσεις, διορισμοί, «κάνε σαν να») βρήκαν εφαρμογή σε αρκετές πτυχές της ζωής των Θεραπευτικών Κοινοτήτων, όπως είδαμε
και στο παραπάνω κεφάλαιο (Sugarman Barry, 1990).
Κατά τη συστημική θεωρία, η εξάρτηση είναι το αποτέλεσμα μιας
παθολογικής ισορροπίας σε μια σχέση ή σε ένα σύστημα οικογένειας. Σε ένα οικογενειακό σύστημα το εξαρτημένο πρόσωπο διατηρεί την ενότητα των μελών της οικογένειας καθώς γίνεται το
ίδιο πηγή εστίασης της προσοχής. Οι Stanton & Todd περιέγραψαν
με αξιοπρόσεκτη ακρίβεια τη δομή της εξαρτημένης οικογένειας
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και την παθολογική της ομοιόσταση, γεγονός που οδήγησε τα προγράμματα απεξάρτησης στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων πέραν του εξαρτημένου προσώπου και για το σύνολο της
οικογένειάς του (Stanton, Todd, & And Associaties, 1982).
Κατά την ανθρωπιστική προσέγγιση ο άνθρωπος θεωρείται συναισθηματικά ευαίσθητος και ανώριμος, γεγονός που μπορεί να τον
οδηγήσει στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά με ισχυρή δυναμική για θετική αλλαγή (C.R. Rogers, 1961). Όπως είδαμε ήδη και
στο κεφάλαιο του κινήματος των Θεραπευτικών Κοινοτήτων υπάρχει μια ταυτόχρονη εμφάνιση και ανάπτυξη της Ανθρωπιστικής
Ψυχολογίας/Ψυχοθεραπείας του κινήματος των Θεραπευτικών
Κοινοτήτων και σημαντική επιρροή του ενός κινήματος στο άλλο.
Κάποιοι από τους κοινούς τόπους των δύο αυτών κινημάτων είναι
η έννοια της «προσωπικής ανάπτυξης και ωρίμανσης», η πίστη πως
ο άνθρωπος έχει απεριόριστες πηγές για αλλαγή και αυτοκατευθυνόμενη συμπεριφορά, η τάση για την αυτοπραγμάτωση σε ένα
κατάλληλο περιβάλλον (Carl R. Rogers, 1980).
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε πως όλες οι παραπάνω
ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι και τεχνικές υπήρξαν χρήσιμες μέσα
σε συγκεκριμένο πλαίσιο πρωτοβουλιών απεξάρτησης. Η προσπάθεια εφαρμογής τους εκτός του πλαισίου αυτού, πχ σε ατομικές
ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με τα ποσοστά επιτυχούς απεξάρτησης να παραμένουν
από μηδαμινά έως ελάχιστα.
Ένα άλλο σημαντικό σημείο ενδιαφέροντος είναι η ύπαρξη και η
εφαρμογή του μοντέλου των Θεραπευτικών Κοινοτήτων για άλλα
προβλήματα πλην της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες, πρωτοβουλίες που ονομάζονται δημοκρατικού τύπου Θεραπευτικές
Κοινότητες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Θεραπευτική
Κοινότητα για Ψυχικά Πάσχοντες που ίδρυσε ο Maxwell Jones στη
Βρετανία μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, Παιδαγωγικές Κοινότητες για «προβληματικά» στην προσαγωγή παιδιά, Παιδαγωγικές
Κοινότητες συνδεόμενες με το «κίνημα της νέας αγωγής» (ανανεωτικοί παιδαγωγοί Célestin Freinet, Edouard Claparède), Κοινότητες βασισμένες στη θεραπεία περιβάλλοντος (planned environment therapy Marjorie Franklin, David Wills).
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των Θεραπευτικών Κοινοτήτων
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είναι η ανεκτικότητα, ο εκδημοκρατισμός, ο κοινοτισμός και η δοκιμασία της πραγματικότητας (Vanderplasschen et al., 2014).
Τέλος, σημαντική αναφορά στο συγκεκριμένο κεφάλαιο οφείλει
να γίνει στο ρόλο της τέχνης, “art therapy”, στις ψυχοθεραπευτικές
προσεγγίσεις απεξάρτησης. Στις λεγόμενες διαμεσοποιημένες
θεραπείες, εκείνες δηλαδή τις μορφές ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιούν ως εργαλείο τους το θέατρο, τη ζωγραφική, το χορό,
την ποίηση, τις τέχνες. Καθοριστικής σημασίας είναι το έργο της
Κατερίνας Μάτσα στο Πρόγραμμα 18 ΑΝΩ στο εν λόγω πεδίο.
Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Στο Πρόγραμμα 18 ΑΝΩ χρησιμοποιείται ο όρος «τέχνη – θεραπεία» και όχι ο όρος «θεραπεία μέσω
τέχνης» για να υποδηλώσει τη διαλεκτική σύνθεση τέχνης και θεραπείας, που πραγματοποιείται μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο της
απεξάρτησης, με την αλληλοδιείσδυση, την αλληλομετατροπή της
μιας στην άλλη και τη γέννηση μιας καινούργιας ενότητας. Στην
καινούργια αυτή ενότητα, η τέχνη γίνεται θεραπεία και η θεραπεία
τέχνη» (Μάτσα Κατερίνα, 2008).
Η ενεργητική συμμετοχή του θεραπευόμενου μέσα στην πράξη
της δημιουργίας, ατομικής ή ομαδικής, με τη συμμετοχή του σε
ομάδες και δραστηριότητες που χρησιμοποιούν την τέχνη, του επιτρέπει να γίνει ο ίδιος παρατηρητής του έργου του, ικανός να το
αναλύσει και να το ερμηνεύσει. Γιατί μέσα στο έργο του, το σκίτσο,
το ελεύθερο σχέδιο, τη μάσκα, τον πίνακα, προβάλλονται εσωτερικές συγκρούσεις, φαντασιώσεις, αρχαϊκοί φόβοι, που δεν μπορούν να εκφραστούν με το λόγο. Με τη βοήθεια των «καλλιτεχνών
– θεραπευτών», που συγκροτούν την ομάδα τέχνης, ο θεραπευόμενος θα μπορέσει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει όλα αυτά, να
εκφράσει ανοιχτά τις ιδέες και τα συναισθήματα που του δημιουργούνται από το έργο του και να τα μοιραστεί με τα μέλη της ομάδας
του (Μάτσα Κατερίνα, 2001). Τέλος, η «τέχνη – θεραπεία» μέσα
στο πλαίσιο της απεξάρτησης δεν έχει μόνο ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα, αλλά και ψυχο-παιδαγωγικό, ψυχοεκπαιδευτικό. Σκοπός
της είναι να κάνει ικανά τα μέλη των ομάδων που χρησιμοποιούν
την τέχνη, να διαμορφώσουν καινούργια αισθητικά κριτήρια, να
κάνουν καινούργιες αισθητικές επιλογές, να αποβάλλουν την κυρίαρχη αισθητική του κιτς, της καθημερινής, τηλεοπτικής και άλλης
χυδαιότητας (Μάτσα Κατερίνα, 2008).
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Από όλα τα παραπάνω είναι φανερό πως η προσέγγιση της ψυχοθεραπείας εισάγει στις πρωτοβουλίες απεξάρτησης, που βασίζονταν κυρίαρχα και έδιναν περισσότερο έμφαση στη συλλογικότητα
και την ομαδικότητα, μια σημαντική, αλλά πολλές φορές παρειλημμένη έννοια στην απεξάρτηση, την έννοια του προσώπου.
Η ΣΧΈΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ «ΑΡΓΩ»
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΊΑΣ
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι ένα πρόγραμμα απεξάρτησης που
όπως είδαμε λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ψυχιατρικού νοσοκομείου. Είναι λογικό μέσα στο πλαίσιο αυτής της σχέσης και επαφής να
δεχόμαστε επιρροές από διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις.
Στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» λοιπόν αναγνωρίζουμε ότι με το πέρασμα
των χρόνων δεχόμαστε επιρροή και εμπνεόμαστε από διάφορες
ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, ιδιαιτέρως από την ανθρωπιστική και τη συστημική προσέγγιση. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για αυτά
τα δύο παραδείγματα επιρροής.
Συγκεκριμένα από την ανθρωπιστική προσέγγιση υιοθετούμε την έννοια του προσώπου και της προσωπικής ανάπτυξης (C.R. Rogers,
1961). Επιπρόσθετα, στην καθημερινή πράξη του συντονισμού των
ομάδων δεχόμαστε επιρροή από την μέθοδο της “Παρεμβαίνουσας Μη Κατευθυντικότητας – Non Directive Intervention” (Lobrot,
1974) που εισήγαγε ο Michel Lobrot, καθηγητής στο University Paris
VIII. Ο Lobrot εξελίσσοντας την μη κατευθυντικότητα του Lewin και
του Rogers διαφοροποιεί τις έννοιες της επιβολής και της επιρροής, εισάγοντας την έννοια της παρέμβασης. Η επιβολή από τον δάσκαλο, σύμβουλο, ψυχοθεραπευτή συνδέεται με τη συρρίκνωση
του ψυχικού κόσμου, την ανάπτυξη υπεραμυντικών μηχανισμών,
την επιθετική καταστροφικότητα, την παθητικοποίηση και την υποταγή. Αντίθετα η επιρροή του δασκάλου, συμβούλου, ψυχοθεραπευτή, μέσω της παρέμβασης, που σέβεται πλήρως την οπτική και
τις προσδοκίες του εκπαιδευόμενου, θεραπευόμενου, συνδέεται
με τη γνώση, τη μάθηση και την ανάπτυξη. (Lobrot, 2017).
Από τη συστημική θεώρηση υιοθετούμε στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» τις
έννοιες της σχέσης και της επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα εμπνεόμαστε από την Μέθοδο του «Ανοικτού Διαλόγου» (Open Dialogue)
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που εισήγαγε ο Jaakko Seikkula, University of Jyväskylä, Finland,
που εστιάζει στην κινητοποίηση των ανθρώπων με ψυχικά προβλήματα να ενεργοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν το δικό τους «θεραπευτικό» δυναμικό με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων
τους (Seikkula, 2011).
Με μια πιο προσεκτική μελέτη των δύο παραπάνω ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων και πιο συγκεκριμένα του έργου του Michel
Lobrot και του Jaakko Seikkula μπορούμε να αντιληφθούμε ότι και
οι δύο τοποθετούν στο κέντρο τον άνθρωπο, δίνοντας έμφαση στις
ανάγκες και τα λεγόμενά του, τις επιθυμίες και τα προβλήματά του
και επιφυλάσσουν για τον ειδικό έναν ρόλο συνοδοιπόρου, συνοδού, βοηθού της πορείας ανάπτυξης του ανθρώπου που αιτείται
υποστήριξης. Μια στάση κριτική στην παντοδυναμία της γνώσης
και της απόλυτης αλήθειας του ειδικού, στάση που συνάδει με τη
λογική της αυτοβοήθειας που στοχεύει στην ενεργοποίηση του
προσώπου για την αντιμετώπιση της εξάρτησης.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η θέση μας και η στάση μας στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι κριτική ακόμη και στις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις από τις οποίες δεχόμαστε επιρροή,
προκρίνοντας την μερική και κριτική ένταξη ψυχοθεραπευτικών μεθόδων και πρακτικών στην καθημερινότητά μας. Στο Πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ» προτιμούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο Κοινότητα, σαν
τον όρο που περιγράφει την καθημερινή μας λειτουργία, αντί του
όρου ψυχοθεραπεία. Ο όρος Κοινότητα για εμάς εμπεριέχει και
εμπερικλείει πολλές από τις ψυχοθεραπευτικες διαστάσεις που περιγράψαμε παραπάνω. Επιδιώκουμε λοιπόν την ύπαρξη μιας κοινότητας προσώπων με έμφαση στη σχέση και στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της, στην καλλιέργεια ενός τρόπου και μιας στάσης
ζωής. Επιδιώκουμε μία κοινότητα χώρο μαθητείας των σχέσεων
ελευθερίας, στην οποία η συλλογικότητα θα συνδιαλέγεται και θα
σχετίζεται με τα πρόσωπα που την απαρτίζουν με όρους αμοιβαίου
σεβασμού και όχι κυριαρχίας και η οποία θα στηρίζεται στη δημιουργικότητα, η οποία νοείται σαν τη δυνατότητα του προσώπου να
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προκύπτουν στην καθημερινότητά του. Η εμπειρία και η βίωση αυτής της κοινότητας πιστεύουμε
ότι είναι θεραπευτική, όχι μόνο για τα πρόσωπα σε απεξάρτηση,
όσο και για όλους όσοι γευτούν αυτό το βίωμα, αυτήν την εμπειρία.
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ΣΎΝΟΨΗ
Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όλες οι σκέψεις που διατυπώθηκαν παραπάνω δεν είχαν την γραμμική εξέλιξη σύμφωνα με την
οποία παρουσιάστηκαν για την καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη.
Αντίθετα, αποτέλεσαν και αποτελούν για όλους εμάς τους ανθρώπους του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» πεδίο διαρκούς συζήτησης, μελέτης και ζυμώσεων, γόνιμου προβληματισμού και τριβών μέσα στα
20 χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος. Αποτελούν επίσης πεδίο
διαρκούς συζήτησης, μελέτης και ζυμώσεων, γόνιμου προβληματισμού και τριβών που βάθυνε και αναπτύχθηκε περισσότερο με την
καθοριστική παρουσία και συμβολή της δωδεκαετούς πια εξωτερικής, αμισθί εποπτείας από τον πανεπιστημιακό Δημήτρη Κωτσάκη.
Από την εκτενή αναφορά των παραπάνω στοιχείων για τις προσεγγίσεις/κινήματα απεξάρτησης, την προσέγγιση της υποκατάστασης,
το κίνημα της αυτοβοήθειας, το κίνημα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και την προσέγγιση της ψυχοθεραπείας γίνεται κατανοητό
πως το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» βρίσκεται σε μια διαρκή συζήτηση,
σχέση και κριτική στάση με τις περισσότερες από αυτές τις προσεγγίσεις. Στόχος μας είναι να επιλέγουμε από κάθε προσέγγιση τα
στοιχεία εκείνα που θεωρούμε χρήσιμα και σημαντικά στη διαμόρφωση της δικής μας θεραπευτικής ιδεολογίας, φιλοσοφίας, προσέγγισης. Θεραπευτικής ιδεολογίας, φιλοσοφίας και προσέγγισης, που
εν συντομία μπορεί να αποδοθεί στην παρακάτω πρόταση: “Επιδίωξη
του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» είναι να προσφέρει σε κάθε μέλος του
προγράμματος το βίωμα της συλλογικότητας, που διαμέσου της δημιουργικότητας, θα οδηγήσει στον τελικό στόχο της ελευθερίας του
προσώπου, της τελικής ελευθερίας από κάθε είδους εξαρτητική σχέση”. Θεραπευτικής ιδεολογίας, φιλοσοφίας και προσέγγισης, που
θα αναπτυχθεί αναλυτικά στα επόμενα κεφάλαια αυτού του βιβλίου.
Εν κατακλείδι η πρότασή μας για την απεξάρτηση στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» μπορεί να περιγραφεί καλύτερα ως μια πορεία. Μια
πορεία που η ακριβής εξέλιξη και κατάληξή της δεν είναι προδιαγεγραμμένη, όχι γιατί δε θα μπορούσε, αλλά γιατί δεν οφείλει να είναι τέτοια. Μια πορεία όμως που βασίζεται στις αρχές, στη γνώση,
στην εμπειρία και στην αναζήτηση. Μια πορεία στην οποία πιστεύουμε και για αυτό μια πορεία την οποία είμαστε αποφασισμένοι να
συνεχίζουμε να χαράσσουμε.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η προσέγγιση της Αναστοχαστικής Πράξης (πραξιακή προσέγγιση), ως βάση της εποπτείας μου στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ», είναι
αποτέλεσμα επεξεργασίας της προσωπικής μου εμπειρίας, μιας
πολυετούς εμπειρίας που αρχίζει τη δεκαετία του 1980, από τη
συμμετοχή μου σε ομάδες ανθρώπων που συνενώνονται στον κοινωνικό τους χώρο για να αλλάξουν τις συνθήκες της ζωής και της
εργασίας τους.
Καθοριστικές για την ανάπτυξη της πραξιακής προσέγγισης είναι: η
Ομάδα της Αναστοχαστικής Πράξης για τον Αποκλεισμό στο σχολείο, που λειτούργησε από το 1996 μέχρι το 2010 και η εργασία
της οποίας εκδόθηκε στον συλλογικό τόμο «Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο» από τις Εκδόσεις Νήσος το 2010·
και οι παράλληλα αναπτυσσόμενες, από το 2010 έως σήμερα, δύο
ομάδες: η Ομάδα Έρευνας στη Θεραπευτική Αναστοχαστική Πράξη και Ομάδα Εποπτείας στο Πρόγραμμα Απεξάρτησης «ΑΡΓΩ».
Θεμέλιο της προσέγγισης είναι οι αρχές μιας Θεωρίας της Πράξης
που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της πραξιακής κριτικής στη μαρξιστική Σχολή της Φρανκφούρτης, τη σχολή που με τη θεωρητική
«συγκατοίκηση» Μαρξ και Φρόυντ επιδίωξε το αναγκαίο για την
ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων πέρασμα από τη μακρο- στη
μικρο-ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων και αντίστροφα. Η κατά
την πραξιακή προσέγγιση λύση του προβλήματος της ολοκληρωμένης θεώρησης των κοινωνικών σχέσεων του προβλήματος της
σύνθεσης των μικρο- και μακρο-θεωρήσεων δεν στηρίζεται στην
ψυχαναλυτική θεωρία αλλά στη θεωρία της επικοινωνίας.
Η συνάντησή μου με την ευρύτερη συστημική εκδοχή της θεωρίας
της επικοινωνίας έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 κατά τη
μεταπτυχιακή μου μελέτη του κοινωνικού χώρου στην τότε School
of Environmental Studies του UCL στο Λονδίνο, και αναπτύχθηκε έκτοτε μέσα από την πανεπιστημιακή μου διδασκαλία, (από το
1975 έως το 2013), με κεντρικό θέμα την ανθρώπινη επικοινωνία
και τον χώρο –τον ψυχο-κοινωνικό και φυσικό χώρο– βασισμένη
στην πραξιακή κριτική της συστημικής θεωρίας της επικοινωνίας.
Η πραξιακή προσέγγιση ως ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων με
σκοπό την αλλαγή τους, δεν είναι κριτική μόνο στην ψυχαναλυτική
λύση του προβλήματος της διάσπασης της ανάλυσης των ανθρώ-
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πινων σχέσεων σε μικρο- («ψυχολογική») και μακρο- («κοινωνιολογική») ανάλυση, αλλά και στη συστημική του λύση.
Η πραξιακή προσέγγιση των σχέσεων είναι κριτική στον αναγωγικό
χαρακτήρα της συστημικής προσέγγισης: την αναγωγή των κοινωνικών σχέσεων, που είναι σχέσεις προσώπων, στις σχέσεις
επικοινωνίας, που είναι σχέσεις πράξεων· και, σε συνέχεια, την
αναγωγή των σχέσεων επικοινωνίας σε διαδράσεις (αναγωγή της
πράξης στη δράση). Η αναγωγή θέτει εκτός συζήτησης τις δύο
κεντρικές θέσεις της πραξιακής προσέγγισης: τη συγκρότηση της
δράσης σε πράξη, και τη συγκρότηση του κοινωνικού υποκειμένου σε πρόσωπο. Οι δύο αυτές έννοιες, η πράξη και το πρόσωπο, είναι στο κέντρο της πραξιακής προσέγγισης.

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Το κείμενο που παρουσιάζεται εδώ έχει τέσσερις ενότητες που
εντάσσονται σε δύο μέρη. Οι τρείς πρώτες, οι ενότητες του πρώτου μέρους, αναφέρονται στις αρχές και τη μέθοδο της απεξάρτησης και είναι η καταγραφή της εισήγησής μου στην ημερίδα του
προγράμματος τον Οκτώβριο του 2018. Η τέταρτη ενότητα, η ενότητα του δεύτερου μέρους, αναφέρεται στον τόπο της κοινωνικής
ζωής, ως χώρο βίωσης και αλλαγής των κοινωνικών σχέσεων

ΜΕΡΟΣ I
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΩ»
Tο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» παρουσιάζει σήμερα μια εναλλακτική μέθοδο απεξάρτησης, με κέντρο μια ανοιχτή κοινότητα. Τα δύο αυτά,
η εναλλακτικότητα της μεθόδου και το ανοιχτό της κοινότητας,
αποτελούν μία ενότητα. Η εισήγησή μου στην ημερίδα αναφέρεται
στο πρώτο μέρος της ενότητας: την εναλλακτική μέθοδο. Επικεντρώνεται σε τρία θέματα: 1ο Τι είναι η χρήση, η εξάρτηση και η
απεξάρτηση. 2ο Ποιές είναι οι εναλλακτικές αρχές της απεξάρτησης.
3ο Με βάση τις αρχές αυτές, ποια είναι η μέθοδος της απεξάρτησης.
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Α. ΧΡΗΣΗ, ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
Η εναλλακτικότητα της μεθόδου θεμελιώνεται στην απόρριψη
του ιατροκεντρικού σχήματος ασθένεια – ασθενής – θεραπεία.
Σε αντιπαράθεση, τη θέση του σχήματος αυτού παίρνει το σχήμα
εξάρτηση – εξαρτημένος – απεξάρτηση, όπου: η εξάρτηση δεν
είναι ασθένεια, ο εξαρτημένος δεν είναι ασθενής και η απεξάρτηση δεν είναι θεραπεία. Στο σχήμα αυτό υπάρχει η ακόλουθη νοηματική σχέση ασθένειας και νόσου. Νόσος είναι μια ψυχοσωματική διαταραχή με ιατρική διάγνωση· ασθένεια είναι μια νόσος
στην ψυχοκοινωνική της ανάπτυξη. Με αυτή την έννοια του όρου,
η εξάρτηση δεν είναι ασθένεια.
Αλλά η εξάρτηση δεν είναι ούτε ιδιότητα του εξαρτημένου· καθορίζεται από τον κοινωνικό χώρο του εξαρτημένου, ο οποίος περιέχει
στο σύνολό τους, αφενός, τις κοινωνικές του σχέσεις και, αφετέρου, τις υποκειμενικές του ικανότητες πραγμάτωσης των σχέσεων και τις προσφερόμενες σε αυτόν αντικειμενικές δυνατότητες
ενεργοποίησης των ικανοτήτων του. Σε αυτή την βάση θα δούμε
τώρα, σε συνέχεια μεταξύ τους, το τι είναι η χρήση, η εξάρτηση και
η απεξάρτηση
1. Χρήση
Με μία έννοιά της στον κοινό λόγο, χρήση είναι μια απολαυστική
πράξη, «πίνω», «καπνίζω» και ό,τι άλλο, που, ως «επιβλαβής χρήση», κατά έναν επιστημονικό λόγο, «προκαλεί βλάβη στην υγεία»,
«σωματική» ή «ψυχική». Βάζουμε σε παρένθεση αυτήν την έννοια
της χρήσης. Σε ό,τι λέγεται εδώ, η χρήση συνδέεται άμεσα με την
ικανοποίηση μιας επιθυμίας σε μια συγκεκριμένη κοινωνική σχέση.
Οι δύο αυτοί όροι, η επιθυμία και η κοινωνική σχέση, η πραγμάτωση της οποίας γεννάει την επιθυμία, ορίζουν τη μια πλευρά της
χρήσης, τη βασική της πλευρά. Την άλλη πλευρά, την καθοριστική για το αντικείμενο της χρήσης, ορίζει η ελλειμματικότητα των
υποκειμενικών ικανοτήτων ικανοποίησης της επιθυμίας ενός
προσώπου, δηλαδή η ανεπάρκεια ή η απουσία τους κατά την πραγμάτωση των συγκεκριμένων σχέσεών του.
Φτάνουμε έτσι στον ακόλουθο ορισμό της χρήσης.
– Χρήση είναι η υποκατάσταση ελλειμματικών υποκειμενικών ικανοτήτων πραγμάτωσης των σχέσεων με αντικειμενικές δυνατότητες.
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Διακρίνουμε δύο είδη αντικειμένων που προσφέρουν τα υποκατάστατα των ελλειμματικών ικανοτήτων: τις ουσίες, όπως για παράδειγμα η κοκαΐνη, και τις δραστηριότητες, όπως το διαδίκτυο.
Μένουμε στις ουσίες. Για να κατανοήσουμε τις εξαρτησιογόνες
ουσίες με βάση τον παραπάνω ορισμό της χρήσης, είναι μεθοδολογικά σκόπιμο να εντάξουμε τη χρήση των ουσιών σε δύο κατηγορίες σχέσεων: τις σχέσεις του προσώπου στον κόσμο και τις
σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Ας μείνουμε σε πέντε σημαντικά
παραδείγματα ουσιών. Δεν θα τα αναπτύξω, αυτό θα το κάνει αμέσως μετά η ομάδα προσωπικού που θα παρουσιάσει τις αρχές του
Προγράμματος. Θα συνοψίσω τα κύρια χαρακτηριστικά της χρήσης, δηλαδή σε τι κυρίως χρησιμεύει η κάθε ουσία.
(α) Το πρόσωπο στον κόσμο
1. Κοκαΐνη
Χρησιμεύει στην απόκτηση δύναμης στις σχέσεις με τους άλλους
στον κοινωνικό χώρο των συγκεκριμένων σχέσεων.
2. Ηρωίνη
Συνδεόμενη με την ενδοβολή του κόσμου, χρησιμεύει στην κάλυψη των κενών και την υπέρβαση των αντιθέσεων.
3. Παραισθησιογόνα
Συνδεόμενα με την προβολή στον κόσμο, χρησιμεύουν στη
δημιουργία μιας άλλης αισθητής και νοητής πραγματικότητας.
(β) Σχέσεις πρόσωπο με πρόσωπο
4. Κάνναβη
Χρησιμεύει στην απόκτηση ικανοτήτων επαφής με τους άλλους.
(γ) Σύνθεση
5. Αλκοόλ
Κατά την απλή χρήση του, το αλκοόλ συνθέτει χαρακτηριστικά από
τις δύο πρώτες κατηγορίες σχέσεων, απόκτηση δύναμης και ενδοβολή στον κόσμο, και, παράλληλα, από την τέταρτη κατηγορία, απόκτηση ικανοτήτων επαφής. Ενώ, σε κατάσταση μέθης,
προσθέτει τα χαρακτηριστικά της τρίτης κατηγορίας, δημιουργία
μιας άλλης αισθητής πραγματικότητας.
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2. Εξάρτηση
Θεωρώντας ότι η εξάρτηση δεν είναι ασθένεια, δηλαδή δεν την βλέπουμε ως ένα «σύνδρομο» κάποιων ιατρικά διαγνωσμένων «ψυχικών
διαταραχών και διαταραχών της συμπεριφοράς», στην εναλλακτική
μέθοδο απεξάρτησης βλέπουμε την εξάρτηση με τον ακόλουθο τρόπο.
– Εξάρτηση είναι η καταναγκαστική επανάληψη της χρήσης σε
έναν κοινωνικό χώρο.

Το καθοριστικό σε αυτόν τον ορισμό της εξάρτησης είναι ο καταναγκασμός της επανάληψης και οι σχέσεις που τον καθορίζουν στον
συγκεκριμένο χώρο. Η επανάληψη γίνεται καταναγκαστική, καθώς
ενώ ο χρήστης αναγνωρίζει ότι η χρήση του κάνει κακό, δεν μπορεί
να τη διακόψει, γιατί τη χρειάζεται προκειμένου να πραγματώσει τις
σχέσεις του στον κοινωνικό του χώρο. Το βασικό εδώ είναι οι σχέσεις εξουσίας στον κοινωνικό χώρο του εξαρτημένου, που ορίζουν
τον καταναγκασμό. Μια διευκρίνηση. Η σχέση εξουσίας για την οποία
γίνεται λόγος δεν είναι μια δυαδική σχέση Εγώ – Άλλος, αλλά μια τριαδική σχέση Εγώ – Εαυτός – Άλλος, που περιέχει τρεις διακεκριμένες δυαδικές σχέσεις, εν προκειμένω σχέσεις εξουσίας: του Άλλου
προς το Εγώ, του Άλλου προς τον Εαυτό και, σε συνέχεια, του Εαυτού προς το Εγώ. Με την κρίσιμη παρατήρηση ότι ο Εαυτός δεν είναι
ενιαίος· είναι, ως προς το Εγώ, μια κοινότητα εσωτερικών Άλλων.
3. Απεξάρτηση
Δεδομένου ότι η απεξάρτηση δεν είναι θεραπεία, ως συνέπεια του
ότι η εξάρτηση δεν είναι ασθένεια, και με βάση όλα όσα έχουν ειπωθεί ως εδώ, έχουμε τον ακόλουθο ορισμό.
– Απεξάρτηση είναι η ανατροπή των σχέσεων εξουσίας που
ορίζουν την καταναγκαστική επανάληψη της χρήσης.

Και ποιές είναι οι αλλαγές στον κοινωνικό χώρο που οδηγούν στην
ανατροπή των εξαρτησιογόνων σχέσεων εξουσίας των σχέσεων που
οδηγούν στην καταναγκαστική επανάληψη της χρήσης; Οι αλλαγές οφείλουν να καλύπτουν τον τρόπο επικοινωνίας στον συνολικό κοινωνικό χώρο του εξαρτημένου, με την έννοια του κοινωνικού
χώρου που θα δούμε μιλώντας για τον τόπο ως χώρο βίωσης και
αλλαγής των σχέσεων, στο δεύτερο μέρος. Συγκεκριμένα: οι αλλαγές οφείλουν να καλύπτουν (α) τις κοινωνικές σχέσεις του εξαρτημένου, (β) τις υποκειμενικές του ικανότητες πραγμάτωσης των
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σχέσεων και (γ) τις αντικειμενικές δυνατότητες ενεργοποίησης των
ικανοτήτων, οι οποίες διακρίνονται σε (γ1) κοινωνικές δυνατότητες
και (γ2) φυσικές δυνατότητες. Οι τελευταίες, στο σύνολό τους, συνιστούν τον φυσικό χώρο της εξάρτησης. Δηλαδή η απεξάρτηση,
για να είναι αποτελεσματική, απαιτεί αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας της ολότητας του φυσικού-κοινωνικού χώρου του εξαρτημένου.
Από την οπτική της αλλαγής των σχέσεων, των σχέσεων γενικά
και όχι μόνο των εξαρτησιογόνων σχέσεων, είναι σημαντικός ο
κοινωνικός καταμερισμός των σχέσεων. Οι κοινωνικές σχέσεις,
ως σχέσεις προσώπων, συγκροτούν στον κοινωνικό χώρο ένα
σύστημα αποτελούμενο από μια ενότητα υποσυστημάτων. Τα υποσυστήματα των κοινωνικών σχέσεων διαφέρουν μεταξύ τους ως
προς τις μέσα σε αυτά αναπτυσσόμενες σχέσεις επικοινωνίας ως
σχέσεις πράξεων. Σε αυτή τη βάση, διακρίνουμε τα ακόλουθα συστήματα κοινωνικών σχέσεων.
Κοινωνικές σχέσεις
(α) Προσωπικές σχέσεις
- Σχέσεις οικογενειακές, φιλικές, ερωτικές.
(β) Συλλογικές σχέσεις
- Διαπροσωπικές κυρίως σχέσεις, διακρινόμενες σε
(β1) σχέσεις εργασίας,
(β2) σχέσεις αναψυχής.
(γ) Ιδεολογικές-πολιτικές σχέσεις
- Σχέσεις ένταξης του προσώπου στον κόσμο.
Στο ιδεολογικό υποσύστημα των κοινωνικών σχέσεων εντάσσονται και οι θρησκευτικές σχέσεις. Αλλά όχι μόνο σ’ αυτό, οι θρησκευτικές σχέσεις εκτείνονται χωρίς διακριτά όρια στο σύνολο των
κοινωνικών σχέσεων· είναι, κυρίως, σχέσεις ιδεολογικές αλλά, επίσης, είναι σχέσεις προσωπικές, συλλογικές και πολιτικές.
Ως προς την επικοινωνιακή αυτή ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων,
η απαιτούμενη για την απεξάρτηση αλλαγή των σχέσεων διατρέχει
τον κοινωνικό χώρο στην ολότητά του. Όχι βέβαια καλύπτοντάς τον
συνολικά, αλλά, και αυτό είναι το σημαντικό, διαπερνώντας όλα τα
υποσυστήματά του. Αν κάποιο μέρος του κοινωνικού χώρου μείνει
ανέγγιχτο κατά την απεξάρτηση, η υποτροπή, αν δεν είναι βέβαιη,
είναι αναμενόμενη.
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Β. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Θα δούμε τις αρχές της απεξάρτησης κατά την εσωτερική λογική
τους δομή: (1) ο στόχος της απεξάρτησης (2) η προϋπόθεση για
την επίτευξη του στόχου, η αναγκαία συνθήκη (3) το μέσο επίτευξης
του στόχου, η ικανή συνθήκη. Δεδομένου ότι κάθε μία από τις εναλλακτικές αρχές της απεξάρτησης περιέχει διαλεκτικά αυτό που
οδηγεί στην αναίρεσή της, θα τις δούμε και από τις δύο όψεις τους.
1. Ελευθερία του προσώπου
– όχι εγωισμός.
Η ελευθερία του προσώπου είναι ο στόχος της απεξάρτησης. Η
αναφορά εδώ είναι στην ελευθερία του προσώπου, του ανθρώπου ως Εγώ μαζί με τον Άλλο· όχι στην ατομική ελευθερία, την
ελευθερία του ιδιοτελούς, εγωιστικού ατόμου. Αναδυόμενη μέσα
από τη σχέση με τον Άλλο, η ελευθερία του προσώπου αναπτύσσεται μέσα από τον σεβασμό της ελευθερίας του Άλλου.
2. Συλλογικότητα
– όχι ολοκληρωτισμός.
Όπως προκύπτει από όσα μόλις ειπώθηκαν για την ελευθερία του
προσώπου, η συλλογικότητα είναι η προϋπόθεση της ελευθερίας
του προσώπου· αλλά όχι κάθε συλλογικότητα. Απέναντι στην συλλογικότητα της ελευθερίας είναι η ολοκληρωτική συλλογικότητα,
η οποία αποσυγκροτεί το πρόσωπο τρέποντάς το από ελεύθερο πρόσωπο σε υποταγμένο άτομο. Στο πνεύμα της ελευθερίας του προσώπου, η συλλογικότητα είναι μία συλλογικότητα εμπιστοσύνης,
ελπίδας και φιλίας. Ας δούμε τους τρεις αυτούς όρους αναλυτικά.
2.1 Εμπιστοσύνη
Η εμπιστοσύνη στον Άλλο είναι το θεμέλιο της κοινής πορείας προς ό,τι θεωρείται καλό για το κάθε μέλος της συλλογικότητας, με έναν δίκαιο τρόπο και με βάση την κατανόηση που
προκύπτει από τη συζήτηση των όσων έχουν συμβεί, συμβαίνουν και αναμένονται.
2.2 Ελπίδα
Η εμπιστοσύνη γεννάει την ελπίδα ως προσδοκία αυτού που
θεωρείται καλό. Στο πνεύμα της συλλογικότητας που διασφα-

60

Αναζητώντας
μια Σύγχρονη Πρόταση
για την Απεξάρτηση

λίζει την ελευθερία του προσώπου, η ελπίδα είναι προϊόν της
συλλογικής εμπιστοσύνης και όχι μιας πίστης υπερβατικής ως
προς τη συλλογικότητα, μιας πίστης επιστημονικής, θρησκευτικής ή άλλης.
2.3 Φιλία
Η φιλία, σε όσα λέγονται εδώ, είναι η σχέση που συνθέτει την
εμπιστοσύνη με την ελπίδα. Είναι, ακριβώς, η σχέση στην
οποία η εμπιστοσύνη στον Άλλο, αυτή η ίδια, γεννάει την ελπίδα· και η ελπίδα έχει την εμπιστοσύνη ως θεμελιώδη αρχή.
Μένουμε με τον ακόλουθο ορισμό: φιλία είναι η υποδοχή του
Άλλου, όταν εκφράζεται με την εμπιστοσύνη σε αυτόν, που
γεννάει την ελπίδα.
Μια σχέση απλής υποδοχή του Άλλου δεν είναι φιλική, με την
έννοια που έχει εδώ ο όρος. Μπορεί να είναι σχέση «αγάπης»,
σύμφωνα με το «Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης»
(Σταματάκου)· αλλά όχι, ακόμα, σχέση φιλίας. Φιλία, σε ό,τι
λέμε εδώ, είναι η σχέση υποδοχής του Άλλου, που εκφράζεται
μέσω της εμπιστοσύνης σε αυτόν και της συνδεόμενης με την
εμπιστοσύνη ελπίδας.
3. Δημιουργικότητα
– όχι προσωπική εξουσία.
Η δημιουργικότητα είναι το μέσο της ελευθερίας του προσώπου
στον κοινωνικό του χώρο. Είναι η δημιουργία των όρων της ελεύθερης κοινωνικής ζωής στην ολότητα των κοινωνικών σχέσεων.
Στη βάση της ελευθερίας του προσώπου, οι δημιουργικές πράξεις
ενός μέλους της συλλογικότητας δεν επιβάλλονται στους άλλους
με την άσκηση προσωπικής εξουσίας. Σε μια ελεύθερη συλλογικότητα, οι δημιουργικές πράξεις του ενός συντονίζονται με τις δημιουργικές πράξεις των άλλων.
Συνοψίζω τις αρχές της απεξάρτησης με τον ακόλουθο επιγραμματικό τρόπο.
– Στο πνεύμα της ελευθερίας του προσώπου, η συλλογικότητα
της εμπιστοσύνης, ελπίδας και φιλίας είναι μία ελεύθερη δημιουργική συλλογικότητα, στην οποία η εξουσία προσώπων
αντικαθίσταται από τον συντονισμό πράξεων.
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Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι οι τρεις αρχές, ελευθερία του προσώπου, συλλογικότητα, δημιουργικότητα, δεν αναπτύχθηκαν κατά
την εποπτεία μου στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ». Είναι οι θεμελιώδεις
αρχές της πολυετούς – αρχίζοντας από τη δεκαετία του ’80 – συμμετοχής μου στις ομάδες που συνενώνονται στον κοινωνικό τους
χώρο για να αλλάξουν τις συνθήκες ζωής και εργασίας τους, όπως
το διατύπωσα στην εισαγωγή των όσων λέω εδώ. Το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο των αρχών αναπτύσσεται στο βιβλίο μου «Η Δυναμική του Κοινού» (Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις των Ξένων. 2016).
Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Είδαμε ότι η απεξάρτηση είναι αλλαγή κοινωνικών σχέσεων, υποκειμενικών ικανοτήτων και αντικειμενικών δυνατοτήτων. Από μεθοδολογική άποψη, στο κέντρο των αλλαγών αυτών είναι η αλλαγή
των κοινωνικών σχέσεων. Αλλά η αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων προϋποθέτει μεθοδολογικά τη βίωσή τους. Μένουμε στα δύο
αυτά θέματα με τη μεθοδολογική τους σειρά: τη βίωση των σχέσεων και την αλλαγή των σχέσεων.
Ι. ΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αρχίζουμε με τις δύο κινήσεις βίωσης των σχέσεων: πρώτα, την
ανάδυση της κοινωνικής σχέσης από τις σχέσεις επικοινωνίας και
την πραγμάτωσή της σε αυτές· και, σε αυτή τη βάση, τη διαλογική
ανάπτυξη της κοινωνικής σχέσης
Ι.1 ΑΝΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ:
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΩΝ
Οι κοινωνικές σχέσεις, ως σχέσεις προσώπων, αναδύονται από
τις σχέσεις επικοινωνίας, ως σχέσεις πράξεων, και πραγματώνονται σε αυτές με την ακόλουθη σειρά καθοριστικών πράξεων.
(α) Παρουσία ενώπιον του Άλλου
Με την παρουσία του στους άλλους στις σχέσεις ενός κοινωνικού
χώρου,
– ο άνθρωπος τρέπεται σε κοινωνικό υποκείμενο
(β) Αναγνώριση του παρουσιαζόμενου: αποδοχή ή απόρριψη της
παρουσίας του, σε αντιδιαστολή με την ακύρωση («δεν είσαι εσύ
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που παρουσιάζεσαι με αυτόν τον τρόπο, αλλά ένας άλλος πίσω
από εσένα»)
Με την αναγνώρισή του από αυτούς στους οποίους παρουσιάζεται,
– το κοινωνικό υποκείμενο συγκροτείται σε πρόσωπο
(γ) Κοινή προσδοκία σχέσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο της αναγνωρισμένης παρουσίας.
Με τη δημιουργία μιας κοινής προσδοκίας
– η κοινωνική σχέση αναδύεται από τις σχέσεις επικοινωνίας
ως σχέση προσώπων

(δ) Προσδοκώμενη παρουσία
Ηράκλειτος. Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτό μένειν:
– πραγμάτωση της κοινωνικής σχέσης = αλλαγή της σχέσης

Η ταυτότητα πραγμάτωσης και αλλαγής της σχέσης, το ότι «δεν
μπορείς να μπεις δυο φορές στο ίδιο ποτάμι», οδηγεί σε δύο
αντίθετα είδη πραγμάτωσης της σχέσης:
(δ1) Συντήρηση μιας επιθυμητής σχέσης
(δ2) Ανατροπή μιας ανεπιθύμητης σχέσης.
Το παραπάνω σχήμα της αλλαγής της κοινωνικής σχέσης δεν
είναι γραμμικό. Η συντήρηση και η ανατροπή της σχέσης συνδέονται με έναν διαλεκτικό τρόπο
Ι.2 ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Κατά την ανάδυση και πραγμάτωση της, η κοινωνική σχέση τρέπεται αναστοχαστικά σε σχέση-αντικείμενο διαλόγου του Εγώ με τον
Εαυτό και τους Άλλους.
(ε) Διαλογικός αναστοχασμός
Ο διαλογικός αναστοχασμός οδηγεί στην
– ανάπτυξη του νοήματος της κοινωνικής σχέσης
Το κρίσιμο στον διαλογικό αναστοχασμό είναι ότι το νόημα ενός
αντικειμένου δεν είναι μια απλή ιδέα για το νοητό αντικείμενο καθαυτό. Νόημα είναι μια ιδέα για το νοητό αντικείμενο που συνοδεύεται από μια συγκίνηση για τη σχέση του με το υποκείμενο. Το
καθένα από τα δύο μέρη του νοήματος οδηγεί στο άλλο κατά έναν
αδιαχώριστο τρόπο: η ιδέα «δεν κάνει νόημα» χωρίς μια συγκίνηση, όπως και η συγκίνηση «δεν κάνει νόημα» χωρίς μια ιδέα. Καθώς κάθε (συνδεόμενο με την ιδέα) αντικείμενο υπάρχει ως προς
ένα (συνδεόμενο με τη συγκίνηση) υποκείμενο. Θεμελιώδης αρχή
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των όσων λέγονται εδώ είναι ότι δεν υπάρχει απόλυτο αντικείμενο,
αντικείμενο χωρίς αντικείμενο· ή απόλυτο υποκείμενο, υποκείμενο
χωρίς αντικείμενο.
ΙΙ. ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Προχωρούμε σε δύο κινήσεις αλλαγής των σχέσεων, σε συνέχεια των κινήσεων βίωσής τους: αφενός, τις στίξεις στον κύκλο
των καθορισμών κατά την ανάδυση και πραγμάτωση των σχέσεων· αφετέρου, τον διαλογικό αναστοχασμό κατά την διαλογική
ανάπτυξη των σχέσεων
ΙΙ.1 ΣΤΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΩΝ
Είδαμε ότι οι πράξεις που καθορίζουν την ανάδυση και την πραγμάτωση της κοινωνικής σχέσης αναπτύσσονται σε μία κυκλική σχέση
μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, όπως διατυπώθηκαν: η ανάδυση της
κοινωνικής σχέσης αρχίζει με την παρουσία του καθενός των υποκειμένων της στο κάθε άλλο· ακολουθεί η αναγνώριση του κάθε
παρουσιαζόμενου από τα άλλα υποκείμενά της σχέσης, πράξη
που ολοκληρώνει την παρουσία σε αναγνωρισμένη παρουσία, με
την οποία τα κοινωνικά υποκείμενα τρέπονται σε πρόσωπα· στην
αναγνωρισμένη παρουσία των προσώπων θεμελιώνεται μια κοινή προσδοκία των πράξεών τους, μέσω της οποίας αναδύεται
η σχέση· ο κύκλος κλείνει με την προσδοκώμενη παρουσία, ως
συνέχεια της κοινής προσδοκίας, με την οποία πραγματώνεται
η σχέση. Με δεδομένο αυτόν τον κύκλο των καθορισμών ανάδυσης-πραγμάτωσης της σχέσης, από την απλή παρουσία στην προσδοκώμενη παρουσία, η πρώτη κίνηση αλλαγής των σχέσεων είναι
μία στίξη στον κύκλο των καθορισμών.
Μια παρατήρηση πριν δούμε τις στίξεις. Από την κυκλικότητα των
καθορισμών απορρέει η διαφορά ανάμεσα στην παρουσία και
την εμφάνιση. Ο παρουσιαζόμενος σε έναν άλλο άνθρωπο, δεν
εμφανίζεται απλά μπροστά του, εμφανίζεται θετικά ή αρνητικά ως
προς μία κοινή προσδοκία που ορίζει μία σχέση μαζί του. Αλλά, αν
έτσι έχουν τα πράγματα, τι γίνεται με την παρουσία σε έναν εντελώς άγνωστο, σε μια χωρίς προηγούμενο συνάντηση μαζί του; Σε
αυτή την περίπτωση, αν πρόκειται για παρουσία και όχι εμφάνιση,
η κοινή προσδοκία συγκροτείται πολιτισμικά, ως αυτό που καθορίζει μια κοινωνικά αποδεκτή σχέση συνάντησης αγνώστων.
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Συνεχίζουμε με τις στίξεις στον κύκλο των καθορισμών.
(α) Αλλαγή της παρουσίας
(α1) στον Άλλο
(α2) Του Άλλου
(β) Αλλαγή της αναγνώρισης
(β1) από τον Άλλο
(β2) του Άλλου
(γ) Αλλαγή της κοινής προσδοκίας
Η ανάλυση αυτή των στίξεων είναι καθαρά λογική. Δεν ορίζει τη διαδικασία της αλλαγής των σχέσεων. Οι στίξεις της αλλαγής μπορεί
να είναι οποιεσδήποτε, σε οποιαδήποτε σειρά· και μπορεί να είναι
επαναλαμβανόμενες με οποιονδήποτε τρόπο ή μη επαναλαμβανόμενες. Όπως έχει δείξει η εμπειρία:
– οριακά, μία και μόνο στίξη αρκεί για την αλλαγή των σχέσεων.
ΙΙ.2 ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ
Ο διαλογικός αναστοχασμός, μέσω του οποίου οι σχέσεις αναπτύσσονται αποκτώντας νόημα ως αντικείμενο διαλόγου, είναι η
δεύτερη κίνηση αλλαγής των σχέσεων, σε συνέχεια με τις στίξεις
στον κύκλο των καθορισμών, μέσω του οποίου οι σχέσεις αναδύονται και πραγματώνονται. Είδαμε ότι το νόημα είναι αδιαίρετη ενότητα ιδέας και συγκίνησης. Έχουμε έτσι, σε συνέχεια με τις τρεις
πρώτες κινήσεις αλλαγής των σχέσεων, τις στίξεις στον κύκλο των
καθορισμών, και μία τέταρτη κίνηση: την αλλαγή του νοήματος της
σχέσης.
(δ) Αλλαγή του νοήματος της σχέσης
με έναν διάλογο ανάμεσα στο Εγώ, τον Εαυτό και τον Άλλο.
(δ1) Εννοιολογικός διάλογος. Αλλαγή της ιδέας για τη σχέση
(δ2) Συναισθηματικός διάλογος. Αλλαγή της συγκίνησης στη
σχέση
Η διάκριση του διαλογικού αναστοχασμού σε εννοιολογικό και συναισθηματικό συνδέεται και με το ότι στην ανάπτυξη του νοήματος
μιας σχέσης είναι δυνατή η εμμονή σε μια από τις δύο διαστάσεις
του: η εμμονή σε μια ιδέα για το τι είναι η σχέση καθαυτή, ή η εμμονή σε μια συγκίνηση κατά την —με οποιοδήποτε τρόπο, φανταστικό,
πραγματικό ή συμβολικό— ένταξη στη σχέση. Τα δύο διαφορετικά
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είδη του διαλογικού αναστοχασμού είναι και δύο συμπληρωματικοί
τρόποι άρσης της εμμονής. Ο εννοιολογικός διάλογος, σε μία κατάσταση εμμονής στη συγκίνηση, είναι ένας τρόπος αλλαγής της
ιδέας που καθιστά εντέλει δυνατή την αλλαγή της συγκίνησης.
Ενώ, συμμετρικά, ο συναισθηματικός διάλογος, σε μία κατάσταση εμμονής στην ιδέα, είναι ένας τρόπος αλλαγής της συγκίνησης,
που καθιστά εντέλει δυνατή την αλλαγή της ιδέας.
Να τονίσω, κλείνοντας, ότι η εναλλακτική μέθοδος απεξάρτησης
που παρουσίασα εδώ από την οπτική της εποπτείας στο πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ», ως μέθοδος βίωσης και αλλαγής των σχέσεων σε έναν
κοινωνικό χώρο αναφέρεται στον κοινωνικό χώρο γενικά, όχι
ειδικά στον χώρο των εξαρτησιογόνων σχέσεων. Αλλά, βέβαια, μια
μέθοδος αλλαγής των σχέσεων δεν μπορεί να είναι ίδια για κάθε διαφορετικό σύστημα σχέσεων. Η διαφορά της μεθόδου όμως δεν βρίσκεται στον τρόπο της βίωσης και αλλαγής των σχέσεων· βρίσκεται
στον ορισμό των σχέσεων και τη σύνταξη των αρχών της αλλαγής
τους, όπως χαρακτηριστικά φάνηκε στα δύο πρώτα θέματα της ομιλίας: τι είναι χρήση, εξάρτηση και απεξάρτηση και ποιες είναι οι αρχές
της απεξάρτησης. Κάθε σχέση γενικά, πέρα από το τι είναι αυτή η
ίδια και οι αρχές της αλλαγής της, βιώνεται και αλλάζει μέσα από τις
πράξεις της παρουσίας, αναγνώρισης, κοινής προσδοκίας και προσδοκώμενης παρουσίας, καθώς και μέσα από τον εννοιολογικό και
συναισθηματικό διάλογο ως προς αυτές τις πράξεις ανάμεσα στα
συγκροτημένα σε πρόσωπα υποκείμενα των σχέσεων· των προς αλλαγή σχέσεων ή των συνδεόμενων με την αλλαγή άλλων σχέσεων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
Κεντρικό θέμα εδώ είναι ο τόπος της κοινωνικής ζωής στη συνέχεια των κοινωνικών σχέσεων, προσωπικών, συλλογικών και
ιδεολογικοπολιτικών, όπως τις είδαμε στα προηγούμενα. Οι σχετικές με τον τόπο της κοινωνικής ζωής θέσεις έχουν συζητηθεί
στις συναντήσεις της εποπτείας με την ολότητα του προσωπικού
του προγράμματος· αλλά όχι αναλυτικά, όπως θα τις αναπτύξω στη
συνέχεια. Το θέμα θα παρουσιαστεί με βάση την ομιλία μου στη
διημερίδα της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), τον
Νοέμβριο του 2018, με τίτλο «Αναστοχαστική θεραπευτική πράξη
και χώρος: φυσικός και κοινωνικός».
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Δ. ΤΟΠΟΣ. Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ο τόπος δεν είναι απλά ένας φυσικός χώρος· είναι ένας φυσικός χώρος βιωμένος από τα υποκείμενα ενός κοινωνικού χώρου
κατά τον ορισμένο στον κοινωνικό αυτό χώρο τρόπο επικοινωνίας.
Ας δούμε το θέμα διαγραμματικά σε τρεις ενότητες: (α) χώρος
κοινωνικός και φυσικός· (β) σύστημα επικοινωνίας των υποκειμένων του κοινωνικού χώρου· (γ) τόπος.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Κοινωνικός χώρος
– Μια ολότητα κοινωνικών υποκειμένων και ο τρόπος
επικοινωνίας τους.
1. Κοινωνικά υποκείμενα (1)
2. Τρόπος επικοινωνίας
2.1 Κοινωνικές σχέσεις (2)
2.2 Κοινωνικές δυνάμεις ύπαρξης και συσχετισμού των υποκειμένων
2.2.1 Υποκειμενικές ικανότητες (3)
2.2.2 Αντικειμενικές δυνατότητες
2.2.2.1 Κοινωνικές δυνατότητες (4)
Φυσικός χώρος = 2.2.2.2 Φυσικές δυνατότητες
– Η ολότητα των φυσικών δυνατοτήτων του κοινωνικού χώρου
1. Ενέργεια (5)
2. Πεδίο
2.1 Έκταση (6)
2.2 Χρόνος (7)
Παρατήρηση.
Στην οπτική της πραξιακής προσέγγισης, δεν υπάρχει φυσικός χώρος ανεξάρτητος από τον κοινωνικό. Ο φυσικός χώρος, με την
έννοια που έχει εδώ ο όρος, δεν είναι ένα προϋπάρχον δοχείο του
κοινωνικού χώρου, είναι μια μέσα σε αυτόν υπάρχουσα δύναμη:
η φυσική διάσταση των αντικειμενικών του δυνατοτήτων.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
– Ένα σύστημα σχέσεων επικοινωνίας στο πλαίσιο του τρόπου

επικοινωνίας ενός κοινωνικού χώρου

Είδαμε ότι οι σχέσεις επικοινωνίας, ως σχέσεις πράξεων, είναι οι
σχέσεις από τις οποίες αναδύονται και στις οποίες πραγματώνονται
οι κοινωνικές σχέσεις, ως σχέσεις προσώπων. Θα δούμε τώρα,
ότι οι σχέσεις επικοινωνίας αναπτύσσονται ως ενδοϋποκειμενικές
και διϋποκειμενικές σχέσεις πράξεων στον κοινωνικό χώρο του
τρόπου επικοινωνίας στον οποίο αναφέρονται.
1. Ενδοϋποκειμενικές σχέσεις επικοινωνίας
Ενδοϋποκειμενικές είναι οι σχέσεις του Εγώ με τον Εαυτό. Μια
σημείωση για την έννοια του Εαυτού είναι αναγκαία εδώ για την
κατανόηση της σχέσης του με το Εγώ. Κατά την πραξιακή τους
προσέγγιση, το Εγώ είναι το ενσυνείδητο μέρος του συγκροτημένου σε πρόσωπο υποκειμένου και ο Εαυτός είναι το ασυνείδητο
συμπλήρωμα του Εγώ. Αλλά αυτό δεν είναι όλο. Ο Εαυτός περιέχει, και αυτό είναι καθοριστικό στη σχέση Εγώ-Εαυτός-Άλλος, την
κοινότητα των εσωτερικών στο υποκείμενο Άλλων: μία κοινότητα
εσωτερικευμένων άλλων και δημιουργημένων από αυτούς εσωτερικών Άλλων, συνειδητών και ασυνείδητων: η «μητέρα» μέσα,
ο «πατέρας» μέσα· και με τον ίδιο τρόπο ο «φίλος», ο «ηγέτης», ο
«υποτακτικός», ο «επαναστάτης» και όλοι οι άλλοι μέσα. Με αυτή
την έννοια, καθοριστικές για τη σχέση του Εγώ με τον Εαυτό είναι οι
ενδοϋποκειμενικές σχέσεις του Εγώ με τους εσωτερικούς Άλλους.
2. Διϋποκειμενικές σχέσεις επικοινωνίας
Για την κατανόηση των διϋποκειμενικών σχέσεων είναι αναγκαία η
αναφορά στην αδιαίρετη ενότητα του Εγώ με τον Εαυτό, που αποδίδεται εδώ με τον όρο Εμένα. Με την παρατήρηση ότι το Εμένα
—όπως, κατά έναν ιδιαίτερα χρήσιμο τρόπο ορίζεται στην ελληνική
γλώσσα, είναι μια παθητική ενότητα Εγώ και Εαυτού. Θα επανέλθουμε αμέσως στο θέμα.
Σε αυτή τη βάση, οι διϋποκειμενικές σχέσεις ανήκουν σε δύο συμμετρικά αναπτυσσόμενες κατηγορίες:
2.1 Ταυτιζόμενες, διαφοροποιούμενες και οριακά αντιφατικές μεταξύ τους σχέσεις του Εγώ και του Εαυτού με τον κάθε εξωτερικό
Άλλο

2.2 Ενιαίες σχέσεις του κάθε εξωτερικού Άλλου με το Εμένα.
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3. Η τριγωνική σχέση του Εγώ με τον Εαυτό και τον Άλλο
Οι ενδοϋποκειμενικές σχέσεις του Εγώ με τον Εαυτό και οι διϋποκειμενικές σχέσεις τους με τον Άλλο, δεν είναι διακριτές· είναι δύο διαστάσεις μιας ενιαίας σχέσης. Στο ακόλουθο διάγραμμα, βλέπουμε τη σχέση αυτή ως ενιαία τριγωνική σχέση του Εγώ με τον Εαυτό και τον Άλλο.
Εγώ
εσωτερικές θέσεις-Εγώ (

Άλλος

) και θέσεις-Εαυτού (

)

Εμένα

Εαυτός

Το Εγώ και ο Εαυτός προς τον Άλλο.
Το Εγώ και ο Εαυτός στρέφονται προς τον Άλλο με διττό τρόπο: ως
συγκεκριμένο ή αφηρημένο Άλλο.
– Συγκεκριμένος Άλλος είναι ο κάθε Άλλος προσωπικά.
– Αφηρημένος Άλλος είναι η προσωποποίηση μιας κατηγορίας
άλλων, όπως ο «άντρας», η «γυναίκα» ο «ξένος» κ.α.
4. Σύγκρουση
Εστιάζουμε σε δύο θέματα: τις εσωτερικές αντιθέσεις και τα βήματα της σύγκρουσης στην οποία καταλήγουν οι αντιθέσεις.
Οι εσωτερικές αντιθέσεις.
Οι όροι της τριγωνικής σχέσης, το Εγώ, ο Εαυτός, το Εμένα και
ο Άλλος (ο συγκεκριμένος Άλλος) δεν είναι πραξιακά ισότιμοι. Το
Εμένα διακρίνεται από τους άλλους τρεις όρους –τους θεμελιώδεις όρους– κατά τον τρόπο που είδαμε: Το Εγώ, ο Εαυτός και
ο Άλλος είναι τόσο ενεργητικοί όσο και παθητικοί· ενώ το Εμένα
είναι αποκλειστικά παθητικό: Εγώ κάνω ή παθαίνω κάτι, όπως και
ο εαυτός μου και ο άλλος. Αλλά σ’ εμένα μόνο συμβαίνουν πράγματα. Αν γίνεται κάτι στον άλλο, το κάνω εγώ ή και ο εαυτός μου
χωριστά, δεν το κάνει το Εμένα.
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Η σημασία της παθητικότητας του Εμένα στη βίωση και την αλλαγή των σχέσεων, σε αντιδιαστολή με την ενεργητικότητα του
Εγώ και του Εαυτού, μπορεί να διατυπωθεί ως εξής. Καθώς ό,τι
γίνεται από εμένα σε έναν άλλο το κάνω εγώ και ο εαυτός μου,
δηλαδή αυτό που γίνεται έχει διπλή προέλευση, γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο, αυτό που κάνω μπορεί είτε να είναι συνεπές (εγώ και ο
εαυτός μου κάνουμε το ίδιο) είτε ασυνεπές. Και αν είναι ασυνεπές
(δεν κάνουμε το ίδιο) μπορεί να οδηγείται στην αντίθεση και, μέσω
αυτής, στη σύγκρουση.
Τα πέντε βήματα της σύγκρουσης
Δυο λόγια για την καθοριστική, τόσο στις διϋποκειμενικές όσο και
στις ενδοϋποκειμενικές σχέσεις, έννοια της σύγκρουσης δύο προσώπων: αφενός, του Εγώ με κάποιο πρόσωπο του Εαυτού, αφετέρου, του Εγώ ή του Εαυτού με κάποιον Άλλο. Μένουμε επιγραμματικά σε ό,τι αναφέρουμε ως πέντε βήματα της σύγκρουσης
βήματα της συγκρουσιακής ανάπτυξης των θέσεων δύο προσώπων στη σχέση τους.
1. Διαφορά. Οι δύο θέσεις διαφέρουν αλλά δεν διακρίνονται, έχουν
κάτι κοινό.
2. Διάκριση. Οι θέσεις δεν έχουν μεν κάτι κοινό, αλλά δεν αντιτίθενται, συνυπάρχουν.
3. Αντίθεση. Οι θέσεις δεν συνυπάρχουν, δεν συμπίπτουν στο
φυσικό πεδίο του κοινωνικού τους χώρου. Παράδειγμα: το Εγώ
εδώ-τώρα θέλει, ο Εαυτός εδώ-τότε ή εκεί-τώρα δεν θέλει.
4. Αντίφαση. Η χωροχρονική σύμπτωση των αντιθέτων. Παράδειγμα:
Το Εμένα εδώ-τώρα θέλει και δεν θέλει (Το Εγώ θέλει, ο Εαυτός
δεν θέλει)
5. Σύγκρουση. Η τυπική λύση της αντίφασης: εντέλει, θα υπάρξει
ή μόνο μία από τις δύο αντιτιθέμενες θέσεις ή καμία από αυτές.
ΤΟΠΟΣ
– Ο βιωμένος φυσικός χώρος
Από την πραξιακή του οπτική, ως βιωμένος φυσικός χώρος, ο τόπος αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες στοιχείων:
α. ένας φυσικός χώρος, βιωμένος από
β. μια ολότητα προσώπων, στο πλαίσιο που ορίζουν
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γ. οι κοινωνικές σχέσεις ανάμεσά τους, καθώς αυτές αναδύονται
από τις σχέσεις επικοινωνίας και πραγματώνονται σε αυτές, με
τον τρόπο που ορίζουν
δ. οι κοινωνικές δυνάμεις που συντίθενται από τις υποκειμενικές
ικανότητες και τις συνδεόμενες με αυτές αντικειμενικές δυνατότητες.
Σε αυτές τις 4 κατηγορίες των στοιχείων του τόπου περιέχονται
και τα 7 στοιχεία του κοινωνικού και φυσικού χώρου όπως τα
είδαμε πριν: (1) κοινωνικά υποκείμενα (2) κοινωνικές σχέσεις (3)
υποκειμενικές ικανότητες (4) αντικειμενικές κοινωνικές δυνατότητες και οι συνδεόμενες με αυτές φυσικές δυνατότητες ως (5)
φυσική ενέργεια, (6) έκταση και (7) χρόνος.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι κατηγορίες στοιχείων ενός τόπου·
προστίθεται ακόμα μία
ε. το σύστημα επικοινωνίας με το οποίο ο φυσικός χώρος του τόπου συγκροτείται σε κοινωνικό χώρο· για παράδειγμα, η κατοικία
(φυσικός χώρος) γίνεται σπίτι (κοινωνικός χώρος) και ο οικισμός
(φυσικός χώρος) στον οποίο εντάσσεται η κατοικία γίνεται πόλη
(κοινωνικός χώρος).
Τα στοιχεία που ορίζουν το σύστημα επικοινωνίας, που ολοκληρώνει τον κοινωνικό και φυσικό χώρο σε τόπο, είναι: (8) οι
πράξεις των κοινωνικών υποκειμένων μέσω των οποίων αναδύονται και πραγματώνονται οι κοινωνικές σχέσεις του χώρου και
(9) οι σχέσεις επικοινωνίας, ως σχέσεις των πράξεων ανάδυσης-πραγμάτωσης των κοινωνικών σχέσεων.
Παράδειγμα. «Ποιος κρατάει το κλειδί».
Τι είδους τόπος είναι ο φυσικός χώρος, όπως ορίζεται από τον
εσωτερικό χώρο ενός κτίσματος με μια πόρτα με κλειδαριά, που
οδηγεί, αυτή και μόνο, σε έναν εκτός του κτίσματος ανοιχτό δημόσιο χώρο της πόλης;
Δύο είναι οι παράγοντες: πρώτο και κύριο, ποιος κρατάει το κλειδί· δεύτερο, τι ικανότητες έχει και τι δυνατότητες του δίνονται στον
κοινωνικό του χώρο. Αν κρατάει το κλειδί αυτός που είναι μέσα,
το δωμάτιο είναι ένα καταφύγιο· αν το κρατάει κάποιος έξω, είναι
φυλακή· με την προϋπόθεση βέβαια ότι όποιος κρατάει το κλειδί
έχει τις υποκειμενικές ικανότητες πραγμάτωσης των απαιτούμενων
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σχέσεων και ο κοινωνικός χώρος του προσφέρει τις αναγκαίες κοινωνικές και φυσικές αντικειμενικές δυνατότητες, στη συγκεκριμένη θέση και τον συγκεκριμένο χρόνο.
Κλείνω επιστρέφοντας στην ημερίδα του προγράμματος τον Οκτώβριο του 2018. Όσα ειπώθηκαν από την οπτική της εποπτείας για
τις αρχές και τη μέθοδο της απεξάρτησης στο πρόγραμμα «ΑΡΓΩ»
αναπτύχθηκαν στη συνέχεια από τις σημειώσεις μελών του προσωπικού που συμμετείχαν στις συναντήσεις της εποπτείας. Θα
κλείσουμε με μια αναφορά στις σημειώσεις αυτές ως προς την
έννοια του τόπου.
«Μιλώντας στο «ΑΡΓΩ» για έναν τόπο συνάντησης ως αναγκαίο
συστατικό των σχέσεων, είναι ανάγκη αρχικά να περιγράψουμε
το πως αντιλαμβανόμαστε την έννοια του τόπου συνολικά. Όταν
λέμε τόπο στο «ΑΡΓΩ» εννοούμε καταρχήν τον κοινωνικό χώρο,
δηλαδή μια κοινότητα ανθρώπων, τις κοινωνικές τους σχέσεις και
τον τρόπο που επικοινωνούν με βάση τις σχέσεις αυτές. Οι σχέσεις
μπορεί να είναι προσωπικές (οικογενειακές, φιλικές, ερωτικές),
συλλογικές (σχέσεις εργασίας και σχέσεις αναψυχής) και ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις (ιδεολογικές και πολιτικές). Εκτός όμως
από τον τρόπο της επικοινωνίας υπάρχουν και οι σχέσεις της επικοινωνίας, δηλαδή το τι λέμε και τι δε λέμε, το τι κάνουμε και τι δεν
κάνουμε και πως σχετίζονται όλα αυτά, έτσι ώστε να υπάρχουν οι
κοινωνικές σχέσεις. Τα παραπάνω συνιστούν τον κοινωνικό χώρο
και το σύστημα της επικοινωνίας μέσα σε αυτόν. Στο κέντρο όμως
του κοινωνικού χώρου, βρίσκεται ο φυσικός χώρος, με τον οποίον
ολοκληρώνεται η έννοια του τόπου. Ο φυσικός χώρος είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην απεξάρτηση. Ξεκινώντας από το σώμα και
ό,τι το περιβάλλει και φτάνοντας μέχρι τα κτίσματα, την πόλη, τη
φύση, ο φυσικός χώρος, με την έκταση, την ενέργεια και την χρονική του διάρκεια, καθορίζει την πορεία της απεξάρτησης . Για το
λόγο αυτό, αφενός, μπορεί να διαφωνούμε με την ένταξη της Κοινότητας μέσα στο τόπο του «Ψυχιατρείου»· αφ’ ετέρου, στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» οι χώροι έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων γενικά και άρα
της απεξάρτησης. Πυρήνας του τόπου, που μόλις περιγράψαμε,
είναι ο προσωπικός χώρος, δηλαδή ο χώρος των προσωπικών σχέσεων. Ο προσωπικός χώρος είναι ο χώρος στον οποίον ο άνθρωπος
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σχετίζεται με τον εαυτό του και τον άλλο. Εν κατακλείδι έχουμε
τον τόπο, που είναι ο κοινωνικός χώρος, με κέντρο τον φυσικό
χώρο, και το σύστημα επικοινωνίας σε αυτόν τον κοινωνικό
χώρο. Στον πυρήνα αυτού του τόπου βρίσκεται ο προσωπικός
χώρος».
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«Πόσο μακριά σε πήγες και ξεχάστηκες; Τι κούραση!
Πόσο γελασμένος;
Πόσο μακριά νόμιζες ότι ταξιδεύεις.»

Γ

μέρος

Αρχές, οργάνωση και
λειτουργία του «ΑΡΓΩ»
Χριστίνα Βασιλείου
Στέλιος Γκιουζέπας
Δημήτρης Κωτσάκης
Απόστολος Μπαλάσης
Αντιγόνη Μπάρμπα
Κατερίνα Παπαγεωργίου
Θεανώ Χατζούδη

Αναζητώντας
μια Σύγχρονη Πρόταση
για την Απεξάρτηση

Γ.1. ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΡΓΩ»
➤ Γ.1.1. Ορισμοί και Παραδείγματα
ΕΞΑΡΤΗΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ
Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
«ΑΡΓΩ» θεωρεί την εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες ως ένα
κοινωνικό πρόβλημα με αιτίες οικογενειακές, οικονομικές, πολιτισμικές, ψυχολογικές, ιστορικές, άρρηκτα συνδεδεμένη με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας του
κόσμου μας.
Στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» δεν αναγνωρίζουμε την εξάρτηση ως
ασθένεια, αλλά ούτε και ως μια ατομική ιδιότητα. Σε αντιπαραβολή
του άξονα αρρώστια-ασθενής-θεραπεία που θέτει η ιατροκεντρική
προσέγγιση, το «ΑΡΓΩ» αποδέχεται τον άξονα εξάρτηση - εξαρτημένος - απεξάρτηση. Η χρήση συνδέεται άμεσα με την ικανοποίηση
της επιθυμίας, κατά την οποία η έλλειψη προσωπικών, υποκειμενικών ικανοτήτων αντικαθίσταται από μια ουσία ή δραστηριότητα. Η
καταναγκαστική επανάληψη της χρήσης είναι η εξάρτηση.
Η εξάρτηση χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ως προς τις σχέσεις του
με τον εαυτό και τους άλλους σε έναν κοινωνικό χώρο και δεν
αποτελεί ένα ατομικό χαρακτηριστικό ή γνώρισμα. Είναι η σχέση
που αναπτύσσεται μεταξύ του ίδιου και μίας ουσίας ή μίας δραστηριότητας. Σε αυτό το επίπεδο, η εξάρτηση ως όρος έρχεται να
περιγράψει την καταναγκαστική χρήση κάποιων φυσικών αντικειμενικών δυνατοτήτων (αλκοόλ, χασίς, όπιο, διαδίκτυο, τζόγος κλπ)
ως υποκατάστατο ελλειμματικών ψυχικών, συναισθηματικών, προσωπικών ικανοτήτων για την επίτευξη στέρεων και ικανοποιητικών
σχέσεων. Η χρήση αυτή γίνεται καταναγκαστική, καθώς, ενώ το
πρόσωπο αναγνωρίζει ότι του κάνει κακό, δεν μπορεί να την διακόψει και υποτάσσεται στον εξαρτησιογόνο παράγοντα. Στο πλαίσιο
αυτής της προσέγγισης, η εξάρτηση φαίνεται ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια δυσλειτουργία.
Η εξάρτηση υπάρχει στον κοινωνικό χώρο του εξαρτημένου, που
αποτελείται από τους ανθρώπους και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε αυτόν. Ο κοινωνικός χώρος ή χώρος αναφοράς μπορεί να αναλυθεί σε:
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• χώρο προσωπικών σχέσεων (οικογένεια, έρωτας, φιλία),
• χώρο συλλογικών σχέσεων (εργασία, αναψυχή),
• χώρο ιδεολογικών - πολιτικών σχέσεων.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως κάθε ουσία ή κατηγορία
ουσιών λειτουργεί και παρέχει διαφορετικές δυνατότητες ως υποκατάστατο των ελλειμματικών ικανοτήτων του εξαρτημένου. Ας
εξετάσουμε αναλυτικά κάθε κατηγορία ουσιών.
ΟΥΣΙΕΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΟΥΣΙΏΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΧΈΣΕΙΣ)
Κοκαΐνη: η κοκαΐνη δημιουργεί την ψευδαίσθηση της δύναμης,
της κυριαρχίας, της επιβολής, της εξουσίας πάνω στους άλλους,
πάνω σε πράγματα και καταστάσεις. Στοιχείο απαραίτητο στο πρόσωπο που την επιλέγει, καθώς νιώθει ότι στερείται των συγκεκριμένων ικανοτήτων για να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του και
τις απαιτήσεις της.
Για παράδειγμα, ο Νίκος ζει σε ένα περιβάλλον απαιτητικό, όπου
πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο πιο δυνατός και ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις καταστάσεις. Στην πραγματικότητα όμως ο
Νίκος είναι άνθρωπος χωρίς αυτοπεποίθηση και χωρίς εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Χρησιμοποιεί την κοκαΐνη και έτσι αποκτά
ένα προφίλ δυναμικό με αυτοπεποίθηση, χωρίς αναστολές, γίνεται
εξωστρεφής, το επίκεντρο της παρέας και έχει την ψευδαίσθηση
ότι είναι πάνω από όλα και από όλους, πιστεύοντας ότι μπορεί να
καταφέρει τα πάντα (απόκτηση ισχύος στις σχέσεις με τους άλλους
– εγώ είμαι ο κόσμος).
Ηρωίνη: η ηρωίνη έρχεται να καλύψει εσωτερικά κενά, να βοηθήσει τον εξαρτημένο να αντέξει τις συγκρούσεις μέσα του, δηλαδή
τον εαυτό του. Μέσω αυτής εξομαλύνονται οι αντιθέσεις, μπορεί
να είναι μαζί με τους άλλους γύρω του και με τον εαυτό του, χωρίς
να απειλείται από την παρουσία τους.
Για παράδειγμα, η Στέλλα βιώνει αφόρητη εσωτερική σύγκρουση.
Είναι υιοθετημένη, έχει δεχτεί την απόρριψη από τη βιολογική μητέρα, και την ίδια στιγμή η ίδια απορρίπτει τη θετή της μητέρα. Συγκρούσεις, καβγάδες, διαφωνίες με τη θετή μητέρα αλλά και τον
θετό πατέρα και αδερφό οδηγούν τη Στέλλα σε φυγή. Ζει στο δρόμο, επιλέγει ανθρώπους παραβατικούς που την εκμεταλλεύονται
και χρησιμοποιεί τη βία για να επιβιώσει. Επιλέγει τη χρήση ηρωίνης
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και έτσι νιώθει ότι αντιμετωπίζει τις εσωτερικές της συγκρούσεις.
Νιώθει ότι ξεπερνάει τις δυσκολίες της, αισθάνεται μία ασφάλεια
και μία αδιαφορία ως προς αυτά που συμβαίνουν γύρω της (εξομαλύνονται οι αντιθέσεις, αντέχει τις συγκρούσεις μέσα της και γύρω
της, αντέχει δηλαδή τον εαυτό της ο κόσμος μέσα μου).
Παραισθησιογόνα: η χρήση των παραισθησιογόνων υπαγορεύεται από την ανάγκη του προσώπου να βιώσει ένα διαφορετικό κόσμο από αυτόν που ζει. Κάνει για παράδειγμα χρήση LSD γιατί επιθυμεί να ζει σε ένα κόσμο με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά
από τα δικά του. Δεν τον ικανοποιεί η μετατροπή των στοιχείων του
κόσμου που ζει, αλλά θέλει να δημιουργήσει έναν διαφορετικό κόσμο. Δεν θέλει να αποβάλει, όπως για παράδειγμα ο ηρωινομανής
τα δυσάρεστα συναισθήματα για να τον αντέξει. Αντίθετα θέλει να
ζήσει μια άλλη πραγματικότητα.
Για παράδειγμα, η Σοφία στην εφηβεία δεν αντέχει να ζει σε ένα
περιβάλλον βίαιο, αυστηρό, απορριπτικό. Έχει έναν πατέρα βίαιο,
που συνέχεια φωνάζει, χτυπάει, απατάει τη γυναίκα του, νοιάζεται περισσότερο για τη δουλειά του και όχι για την οικογένεια και
ταυτόχρονα μία μητέρα που ανέχεται αυτή την κατάσταση. Βρίσκει
διέξοδο στο χώρο των πάρτι και στη συνέχεια ανακαλύπτει τις παραισθησιογόνες ουσίες έκσταση, LSD κλπ, δημιουργώντας έναν
κόσμο διαφορετικό, υποφερτό, όμως φανταστικό. Δημιουργεί
έναν διαφορετικό κόσμο, όπου νιώθει καλά σε αυτόν, ζώντας μία
άλλη πραγματικότητα (δημιουργώ τον δικό μου κόσμο).
Κάνναβη: o άνθρωπος που αδυνατεί να διαμορφώσει στέρεες και
ικανοποιητικές σχέσεις, επιλέγει τη χρήση της κάνναβης, η οποία
δίνει την αίσθηση του μαζί, της παρέας, της οικειότητας, κάτι που ο
ίδιος φαίνεται να έχει ανάγκη. Στην πραγματικότητα όμως, συνδέοντας την καθημερινή του λειτουργία και την έννοια του σχετίζεσθαι
με την ουσία, οδηγείται σταδιακά στην απομόνωση. Σταδιακά οδηγείται στο να κάνει χρήση μόνος του και αποξενωμένος με κύριο
μέλημα του την εύρεση της ουσίας.
Για παράδειγμα, ο Δημήτρης βιώνει έντονα τη μοναξιά από μικρό
παιδί. Ο πατέρας του και ο αδερφός του έκαναν χρήση ηρωίνης
(τους έχασε και τους δύο από υπερβολική δόση). Η μητέρα του
δούλευε τη νύχτα και έκανε χρήση κάνναβης και αλκοόλ. Η οικογένεια για αυτόν ήταν ανύπαρκτη. Επιλέγει να κάνει χρήση κάν-
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ναβης από πολύ μικρή ηλικία και με αυτό τον τρόπο αποκτά την
αίσθηση του «μαζί», της παρέας, της οικειότητας, κάτι που ο ίδιος
φαίνεται να έχει ανάγκη και δεν το βρίσκει από την οικογένειά του
(απόκτηση ικανοτήτων επαφής με τους άλλους).
Αλκοόλ: το αλκοόλ συνθέτει τα χαρακτηριστικά, τη δράση και τα
αποτελέσματα των 3 κατηγοριών ουσιών (κοκαΐνη, ηρωίνη, κάνναβη)
και στη φάση της μέθης τα χαρακτηριστικά, τη δράση και τα αποτελέσματα της 4ης κατηγορίας ουσιών (παραισθησιογόνα – ενθεογόνα).
Πολύ συχνά τα απεξαρτώμενα μέλη κάνουν αντικατάσταση των
ουσιών με υπερβολική χρήση αλκοόλ, μέσω του οποίου δίνονται,
όπως περιγράψαμε παραπάνω, οι ιδιότητες όλων των ουσιών. Το
βασικό πρόβλημα είναι πως το αλκοόλ είναι μία ουσία κοινωνικά
αποδεκτή και νόμιμη στη χώρα μας και έτσι το «ΑΡΓΩ» αντί να την
απαγορεύσει δουλεύει με επιμονή και με πολύ κόπο πάνω στην έννοια της κοινωνικής χρήσης. Το αλκοόλ είναι συνυφασμένο με κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως να βρεθεί κάποιος σε ένα οικογενειακό
τραπέζι ή σε μία κοινωνική εκδήλωση με φίλους. Για παράδειγμα,
κάποιος πηγαίνει σε ένα γάμο. Μόλις πιει ένα ποτήρι κρασί, νιώθει
ενοχές, στη σκέψη και μόνο ότι παραβιάζει την πλήρη αποχή χρήσης ουσιών που συνήθως προτείνουν τα θεραπευτικά προγράμματα. Έτσι, λέει μέσα του: «εφόσον άνοιξα την πόρτα και μπήκα στη
χρήση ουσιών ας συνεχίσω». Μπαίνοντας σε αυτή τη λογική, το
«συνεχίζω» αφορά στην κατάχρηση αλκοόλ και στο τέλος της διαδρομής στη χρήση της προτιμώμενης εκ μέρους του παράνομης
ουσίας. Εμείς στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» του ξεκαθαρίζουμε ότι με
ένα ποτήρι κρασί, σε μια κοινωνική εκδήλωση, δεν μπήκε πουθενά.
Εάν όμως συνεχίσει να πίνει, φτάνοντας στην κατάχρηση, τότε ναι,
μπήκε ξανά στη λογική της χρήσης.
Συνοψίζοντας:
• η χρήση σχετίζεται με την επιθυμία,
• η εξάρτηση είναι η καταναγκαστική επανάληψη της χρήσης, στην
πραγματικότητα μια σχέση εξουσιαστική,
• ο χώρος αναφοράς της εξάρτησης ορίζεται από τους ανθρώπους
και τον τρόπο επικοινωνίας τους,
• και τέλος, κάθε ουσία λειτουργεί και παρέχει διαφορετικές δυνατότητες ως υποκατάστατο των ελλειμματικών ικανοτήτων του
εξαρτημένου.
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ΓΡΆΜΜΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΜΟΥ
Μικρή μου,
σου γράφω αυτό το γράμμα γιατί πέρασε καιρός που ανταμώσαμε
και μου έχεις λείψει. Σε περιμένω εδώ που με άφησες. Όπως η Πηνελόπη τον Οδυσσέα. Ο άνεμος σχεδόν ποτέ δεν είναι ούριος κι όλο
αναβάλλεις το ταξίδι επιστροφής. Είναι και αυτές οι σειρήνες που βρίσκουν τελικά τον τρόπο να σε παρασύρουν και άθελα σου πάντα τις
ακολουθείς. Παλεύεις μέσα από φουρτούνες να φτάσεις στο τίποτα.
Γύρνα πίσω ψυχή μου, φοβάμαι μη ξεχάσω τη μορφή σου.
Πάει λοιπόν καιρός από την τελευταία μας συνάντηση, ήταν τότε που
νόμιζα πως ήξερα ποια είμαι. Νόμιζα πως μια ταυτότητα είναι αρκετή.
Ετών 20, τσαμπουκάς με ανεκμετάλλευτα ταλέντα. Νόμιζα πως μόνο
αυτά είμαι και με αυτά ερχόμουν να σε βρω. Είχα και αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπο να σε μπερδεύει και να σου κρύβει την αλήθεια.
Είχες όμως την ικανότητα να βλέπεις πίσω από κάθε μάσκα μου.
Κατάλαβες πως η αλήθεια μου ήταν ένα σακί γεμάτο πόνο κι αμέσως
έβαλες πλώρη να βρεις τα αντίδοτο. Μα όσο εσύ άνοιγες τον ασκό
της πονεμένης μου ψυχής, τόσο πιο μακριά μου έφευγες. Κι όσο εσύ
έφευγες εγώ χανόμουν. Σώμα εδώ, ψυχή εκεί.
Γύρνα πίσω ψυχή μου, έλα να σου θυμίσω ότι εγώ και συ μαζί θα
πει ζωή. Δε θα σου κρύψω ούτε το δάκρυ μου, ούτε την κούραση
μου. Δε θα σου πω ούτε ένα ψέμα.
Θυμήσου. Θυμήσου ό,τι σε κράτησε ζωντανή μέχρι τώρα. Θυμήσου
τις νίκες σου, τους φίλους σου, τα ταλέντα σου, το θάρρος σου, την
ειλικρίνειά σου, τους στόχους σου, τα όνειρά σου. Θυμήσου τότε που
ήσουν σημαιοφόρος, τις κοπάνες που έκανες για να δεις το αγόρι σου,
τα ταξίδια που έκανες, τους πίνακες που ζωγράφισες, την αγκαλιά της
μαμάς σου. Πόσο ζεστή αυτή η αγκαλιά, θυμάσαι;
Γύρνα πίσω ψυχή μου. Έχεις τόσα πολλά ακόμα να ζήσεις.
Αφροδίτη
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ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ
Η απεξάρτηση είναι η αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων εξάρτησης
που αφορούν τον εαυτό και τους άλλους. Δεν είναι μόνο η διακοπή της χρήσης, αλλά και η αλλαγή στάσης και προσανατολισμών
στη ζωή. Η απεξάρτηση συνιστά και προτείνει αλλαγές στον τρόπο
της επικοινωνίας, οι οποίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μία νέα
συνθήκη κοινωνικών σχέσεων, που ανατρέπουν τις προηγούμενες
σχέσεις εξάρτησης. Επομένως, η απεξάρτηση εμπεριέχει θεραπευτικές, ως προς τη γνώση και το ήθος, προεκτάσεις. Είναι όμως
πάνω και πέρα από αυτές.
Η απεξάρτηση στοχεύει στην απομάκρυνση από την ανελευθερία
της εξάρτησης, στην απελευθέρωση της συναισθηματικής έκφρασης, το μοίρασμα της σκέψης και της κριτικής ικανότητας. Για την
έναρξη της διαδικασίας απεξάρτησης απαιτούνται 3 βασικές κινήσεις - βηματισμοί από τον εξαρτημένο:
1) η αρχική ελάχιστη αναγκαία αλλαγή του κοινωνικού του χώρου
(έξοδος από την πιάτσα, είσοδος στο πρόγραμμα απεξάρτησης)
2) η αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας στο χώρο αναφοράς του εξαρτημένου που ορίζεται από:
• τις προσωπικές σχέσεις
• τις συλλογικές σχέσεις
• και τις ιδεολογικο-πολιτικές σχέσεις
3) η ολοκλήρωση των αλλαγών στον κοινωνικό του χώρο:
αφορά κυρίαρχα στην αλλαγή των σχέσεων μέσα στον κοινωνικό χώρο όπου ο εξαρτημένος ανήκει. Αυτό προϋποθέτει την
ανάπτυξη των ελλειμματικών ικανοτήτων για έκφραση και επικοινωνία, ώστε να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες για τη διαμόρφωση των σχέσεων εκείνων που θα τον μετατρέψουν σε ένα
ελεύθερο πρόσωπο.
Η απεξάρτηση ορίζεται και επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες αρχές:
• Της ελευθερίας του προσώπου που αναδύεται μέσα από τις σχέσεις, διεκδικείται μέσα σε αυτές και αναγνωρίζεται με τον αμοιβαίο
σεβασμό της ελευθερίας του άλλου. Η έννοια αυτή διαφοροποιείται από αυτήν της ατομικής ελευθερίας, που ερμηνεύεται ως το
δικαίωμα της διαμόρφωσης συνθηκών ατομικής ικανοποίησης.
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• Της συλλογικότητας, της ένταξης σε ένα σύνολο, όπου θα μπορούν να δημιουργηθούν σχέσεις ελευθερίας, και
• Της δημιουργικότητας που αφορά στην προσπάθεια του ανθρώπου να ανταποκριθεί στην αναγκαιότητα της ζωής ως ελεύθερος
άνθρωπος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ελευθερία του προσώπου είναι ο τελικός στόχος, η συλλογικότητα η προϋπόθεση και η δημιουργικότητα το μέσο για την πραγμάτωση της ελευθερίας.
Συνοψίζοντας η απεξάρτηση ως αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας
είναι:
• Η αλλαγή των σχέσεων στον κοινωνικό χώρο του εξαρτημένου
που ορίζεται από τις προσωπικές, συλλογικές και τις ιδεολογικοπολιτικές σχέσεις.
• Η αλλαγή των υποκειμενικών ικανοτήτων και των αντικειμενικών
δυνατοτήτων πραγμάτωσης των σχέσεων στον κοινωνικό χώρο.
Είναι σημαντικό να τονιστεί πως η αλλαγή των σχέσεων, των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων, συμβαίνει με τρόπο κυκλικό και όχι
γραμμικό. Στόχος της απεξάρτησης είναι η παράλληλη και ισόρροπη ανάπτυξη, τόσο των προσωπικών ικανοτήτων όσο και των αντικειμενικών δυνατοτήτων του προσώπου.

➤ Γ.1.2. Αρχές Απεξάρτησης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ ΣΥΛΛΟΓΙΚΌΤΗΤΑ
Συλλογικότητα
Βασική αρχή της κοινότητας είναι η συλλογικότητα. Με τη συλλογικότητα εννοούμε την προσπάθεια της κοινότητας να αποτελεί μια
ελεύθερη ομάδα συνάντησης προσώπων, χωρίς να είναι ολοκληρωτική και ιεραρχική, αλλά να παρέχει συνθήκες ελευθερίας (του
προσώπου) σε κάθε μέλος της. Η κοινότητα είναι ένας τόπος όπου
με βάση την αρχή της συλλογικότητας προκύπτει μία σύνθεση του
εγώ με το εμείς. Όμως δεν αφορά ούτε την υποταγή του εγώ στο
εμείς (ολοκληρωτισμός), ούτε του εμείς στο εγώ (αυταρχισμός).
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Παρατηρείται ότι η ομάδα, ως εμείς, πολλές φορές προσπαθεί να
επιβάλλει σε ένα μέλος της να κάνει/πει κάτι (πχ μίλα στην μητέρα
σου, χώρισε με τον/την σύντροφό σου) ή να μην κάνει/πει κάτι (πχ
μην μιλάς, μην πίνεις αλκοόλ). Σε αντίθεση η ομάδα στο πλαίσιο
της συλλογικότητας (όλοι μαζί ως ελεύθεροι άνθρωποι) οφείλει να
ακούει, να συναισθάνεται, να προτείνει, να φωτίζει την κατάσταση
του προσώπου μέσω ερωτήσεων και διαλόγου, δηλαδή να μην
αποφασίζει αυτή για το πρόσωπο τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνει/
πει. Να μην επικαλείται τις αρχές της κοινότητας και τον κανονισμό
για να αποφασίζει για χάρη του άλλου (υποταγή του εγώ στο εμείς,
δηλαδή ολοκληρωτισμός). Αντίθετα, η ομάδα οφείλει να στέκεται
δίπλα στο μέλος, να ακούει, να αποδέχεται, προσπαθώντας να το
βοηθήσει να κατανοήσει την κατάστασή του και να σταθεί δίπλα
στις αλλαγές που το ίδιο το μέλος αποφασίζει να κάνει ή στα πράγματα που θέλει να πει.
Από την άλλη πλευρά παρατηρείται πολλές φορές ότι το πρόσωπο
(εγώ) με την ιδιότητα του παλιού μέλους ή ο συντονιστής/θεραπευτής ως ειδικός, επιβάλλει στην ομάδα (εμείς) να κάνει/πει κάτι (πχ
πρέπει να σηκώσεις το χέρι σου για να πάρεις το λόγο, μίλα για τα
συναισθήματά σου) ή να μην κάνει/πει κάτι (πχ μην κάθεσαι έτσι, μη
μιλάς έτσι). Σε αυτήν την περίπτωση, λοιπόν με βάση τις αρχές και
τον κανονισμό της κοινότητας, το πρόσωπο (εγώ) επιβάλλει στην
ομάδα (εμείς) ή σε ένα μέλος της ομάδας αυτό που προβλέπει ο
κανονισμός (υποταγή του εμείς στο εγώ, δηλαδή αυταρχισμός).
Σε αντίθεση, το ζητούμενο στην κοινότητα με βάση την αρχή της
συλλογικότητας είναι να επικαλούμαστε τον κανόνα όχι για επιβολή
ή διαταγή, αλλά για συζήτηση και προβληματισμό με στόχο το μέλος
να οδηγηθεί στην κατανόηση της πράξης του και όχι κάποιος άλλος
(μέλος/συντονιστής) να του επιβάλλει ή να του απαγορεύσει κάτι.
Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Όταν ο Σταύρος ήρθε στην κοινότητα για δικαστικούς λόγους, και όχι με τη θέλησή του, προερχόταν
από μια ολοκληρωτική, ιεραρχική «συλλογικότητα», όντας μέλος
μιας συμμορίας που ασκούσε βία με έντονα παραβατική συμπεριφορά. Εδώ μιλάμε για ολοκληρωτική συλλογικότητα (ολοκληρωτισμό). Ο Σταύρος είχε μάθει να εμπιστεύεται μόνο και τυφλά αυτόν
στον οποίο υποτάσσονταν και επιπλέον, όποιος δεν ανήκε στο δικό
του «εμείς», πάθαινε ζημιά.
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Ερχόμενος στο πρόγραμμα, βρίσκει ένα περιβάλλον που τον αποδέχεται χωρίς να τον κρίνει. Αρχικά, δεν εμπιστεύεται κανέναν και
διαχωρίζει τον εαυτό του, πχ εγώ δεν είμαι σαν εσάς, δεν πίνω την
ουσία σας (ηρωίνη), ελέγχω την χρήση μου (κοκαΐνη). Διακατέχεται
από ένα αίσθημα υπεροχής και ανωτερότητας έναντι των άλλων
μελών. Προς έκπληξή του δεν εισπράττει την απόρριψη των άλλων.
Απεναντίας, βρίσκεται μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων τόσο διαφορετικών μεταξύ τους, που ο καθένας όμως από τη μεριά του,
δείχνει σεβασμό και αποδοχή ως προς το πρόσωπό του Σταύρου
στο «εδώ και τώρα», όχι για αυτό που ήταν και έκανε στο παρελθόν.
Η αποδοχή της ομάδας στον Σταύρο, στο εδώ και τώρα, οι παρεμβάσεις και οι ερωτήσεις της προς αυτόν για τις συνθήκες χρήσης
και βίας και η συνοδεία της ομάδας στο δύσκολο μοίρασμα και
στα συναισθήματα τύψης και ενοχής που προέκυψαν βοηθούν τον
Σταύρο να καταλάβει, να συνειδητοποιήσει ο ίδιος την χρήση και
τη βία που είχε μέχρι πρότινος στη ζωή του. Έτσι, γεννιέται στο πρόσωπο του Σταύρου η εμπιστοσύνη προς τους άλλους (σε αναγνωρίζω σαν άνθρωπο, δεν θα μου την φέρεις, δεν θα πεις κακό για
μένα) και μέσα από την εμπιστοσύνη στους άλλους δημιουργείται
η ελπίδα ως προς το πρόσωπο του «άλλου» (δεν είμαι μόνος, δεν
τα παρατάω) που στέκεται απέναντί του σαν «φίλος» και τον στηρίζει στην προσπάθεια του για απεξάρτηση και αλλαγή (φίλος είναι
αυτός που εμπιστεύομαι και μοιράζομαι μαζί του μια κοινή ελπίδα).
Παραπάνω σας δώσαμε ένα παράδειγμα, το παράδειγμα του
Σταύρου, ένα παράδειγμα μιας «φιλίας» που γεννήθηκε μέσα από
μια «ελπίδα» με βασική προϋπόθεση την «εμπιστοσύνη». Αυτή είναι
η συλλογικότητα που επιδιώκει η κοινότητα του «ΑΡΓΩ». Υπάρχουν τόσα είδη ελπίδας όσα και φιλίας, δηλαδή η μοναδικότητα
και διαφορετικότητα του κάθε προσώπου μπορούν να οδηγήσουν
στη βίωση πολλών και διαφορετικών σχέσεων ελπίδας και φιλίας,
με κοινή προσδοκία την αλλαγή και την απεξάρτηση.
Ο ίδιος άνθρωπος που αρχικά δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για
τίποτα, σταδιακά αρχίζει να συμμετέχει ενεργητικά σε δραστηριότητες και δράσεις του προγράμματος, αναλαμβάνοντας ευθύνες
και ολοκληρώνοντάς τες (δημιουργικότητα). Το πιο σημαντικό
όμως από όλα είναι πως ξεκινά να «βλέπει» τον εαυτό του στο σήμερα και στο αύριο (ελευθερία του προσώπου).
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Τους τελευταίους μήνες στην κοινότητα, η εικόνα του Σταύρου
και η στάση του δεν είχε καμία σχέση με την αρχική του παρουσία.
Επήλθαν μεγάλες αλλαγές στην συμπεριφορά του. Αφήνει πίσω
του το κομμάτι της βίας, βοηθά τον εαυτό του και τους άλλους, εκφράζεται με ειλικρίνεια ως προς αυτό που αισθάνεται χωρίς φόβο
και εμπνέεται από τις αρχές που του προτείνει το πρόγραμμα. Ο
Σταύρος δείχνει ευαισθησία και με την στάση του εμπνέει νεότερα
μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμά του για αλλαγή.
Δημιουργικότητα
Πολλές φορές η δημιουργικότητα συγχέεται μόνο με τις καλές τέχνες (θέατρο, ζωγραφική, μουσική κλπ). Επιπρόσθετα, η δημιουργικότητα συνδέεται με τη γνώση και την εμπειρία ενός «Δημιουργού», που κάποιες φορές μπορεί να λειτουργήσει πιο εξουσιαστικά
και κατευθυντικά ως προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες της
δημιουργικής διαδικασίας, περιορίζοντας τον αυθορμητισμό και
την ελεύθερη έκφραση τους.
Στην Κοινότητα του «ΑΡΓΩ» ως δημιουργικότητα εννοούμε τη
δυνατότητα του προσώπου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που
προκύπτουν στην καθημερινότητά του. Ο καθένας μας μπορεί να
είναι δημιουργός. Αρκεί να μπορεί να έρχεται σε επαφή με τις επιθυμίες του, να είναι σε θέση να τις αναγνωρίσει, να τις εκφράσει
και αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις ικανότητές του να μπορέσει να αναπτύξει όλο το δυναμικό του. Επιπρόσθετα, σε μια ελεύθερη συλλογικότητα, οι δημιουργικές πράξεις του ενός συντονίζονται
με τις δημιουργικές πράξεις των άλλων. Δημιουργώ τη ζωή μου,
συμβάλλοντας στο να δημιουργούν τη ζωή τους και οι άλλοι. Είμαστε δημιουργοί και εγώ είμαι ένας από εμάς.
Ας φέρουμε ένα παράδειγμα. Ο Ντίνος μέσα στην κοινότητα επαναφέρει μία επιθυμία του, που λόγω της χρήσης δεν κατάφερε να
την ικανοποιήσει. Η επιθυμία του Ντίνου είναι να ασχοληθεί με την
μελισσοκομία. Αρχικά μοιράζεται την ιδέα του με την ομάδα του
και τους συντονιστές, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη
για την υλοποίησή της. Η ομάδα τον άκουσε, τον παρότρυνε και
τον ενίσχυσε στην υλοποίηση της επιθυμίας του. Ο ίδιος μετά την
αποδοχή που ένοιωσε στην ομάδα, βρήκε το θάρρος να απευθυνθεί σε έναν καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μίλησε με τον καθηγητή, του εκδήλωσε την επιθυμία του
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και το ενδιαφέρον του με αποτέλεσμα να καταφέρει να πείσει τον
καθηγητή να δημιουργηθεί ένα δωρεάν πρόγραμμα κατάρτισης
στην μελισσοκομία, για τον ίδιο και για τα υπόλοιπα 18 μέλη του
Προγράμματος «ΑΡΓΩ». Άνοιξε λοιπόν ένα δρόμο, ώστε αυτός και
άλλα μέλη της κοινότητας να αποκτήσουν στο σήμερα μία εργασία
που τους ικανοποιεί. Λόγω του Ντίνου μπορούν ακόμη και σήμερα
μέλη του «ΑΡΓΩ» και άλλων προγραμμάτων απεξάρτησης να παρακολουθούν μαθήματα μελισσοκομίας.
Ελευθερία του προσώπου
Στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» με προϋπόθεση τη συλλογικότητα και μέσο
τη δημιουργικότητα ο τελικός στόχος είναι η ελευθερία του προσώπου.
Οι εξαρτημένοι προέρχονται από ένα περιβάλλον, όπου κυριαρχούν σχέσεις εξουσίας, σχέσεις εγωισμού, είτε ενεργητικού (όταν
δεν γίνεται το δικό μου επιτίθεμαι), είτε παθητικού (αποχωρώ, όταν
δεν γίνεται το δικό μου). Η σχέση με την ουσία είναι απόλυτα εξουσιαστική με αποτέλεσμα ο εκάστοτε εξαρτημένος να καθίσταται
ένα υποταγμένο κοινωνικά υποκείμενο. Στο πνεύμα της ελευθερίας του προσώπου, όπως την εννοούμε στο «ΑΡΓΩ», οφείλω στον
εαυτό μου να αφήσω πίσω μου την εγωιστική-ατομική μου ελευθερία που βασίζεται σε σχέσεις εξουσίας και να αναπτύξω την
ελευθερία στο πλαίσιο της δημιουργικής συλλογικότητας. Δηλαδή
πρώτον την ελευθερία που υπάρχει όταν ο ένας είναι μαζί με τον
άλλον (είσαι πρόσωπο μόνο όταν είσαι σε σχέση με τον άλλον και
αναγνωρίζεσαι από αυτόν) και δεύτερον την ελευθερία που αναπτύσσεται με την αμοιβαία εμπιστοσύνη που γεννάει την ελπίδα. Η
δημιουργική συλλογικότητα οδηγεί το πρόσωπο στο να γίνει δημιουργός της ζωής του και όντας ανάμεσα σε άλλους να οδηγηθεί
σταδιακά στην ελευθερία.
Για παράδειγμα ο Κώστας είναι ένα πρόσωπο υποταγμένο σε σχέσεις εξουσίας (χρήση οικογένεια, φίλοι κ.α.). Αυτές οι εξουσιαστικές σχέσεις κυριαρχίας είχαν 2 χαρακτηριστικά: ήταν είτε απορριπτικές (ο Κώστας δεν έκανε αυτό που ήθελαν οι άλλοι και οι άλλοι
τον απέρριπταν, «δε δουλεύεις όπως θέλω εγώ στο χωράφι, είσαι
άχρηστος») είτε ακυρωτικές (δεν έβλεπαν τον Κώστα μέσα από τις
πράξεις του, («δεν φταις εσύ, φταίνε οι φίλοι σου, φταίει η χρήση»).
Δουλεύοντας στα χωράφια για πολλές ώρες, ντρέπεται να ζητήσει
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από τους γονείς του χρήματα, έστω και για ένα πακέτο τσιγάρα,
περιμένοντας αυτοί να σκεφτούν πότε πρέπει να του τα δώσουν.
Όντας χωρισμένος, παραιτείται από το δικαίωμα να βλέπει το παιδί του, νιώθοντας πως δεν είναι αρκετός, εφόσον δεν προσφέρει
αυτά που η γυναίκα του απαιτεί από τον ίδιο. Ο ίδιος επίσης απορρίπτει (εγώ φταίω για όλα) και ακυρώνει τον εαυτό του (η χρήση
με κάνει έτσι – δεν κάνω εγώ τίποτα καλό ή κακό). Η χρήση και
η εξάρτηση είναι μονόδρομος για αυτόν. Έρχεται στην κοινότητα
αναπαράγοντας την γνωστή στον ίδιο λειτουργία, αυτή του «υποταγμένου». Αρχικά, προσπαθεί να υποταχθεί στην ομάδα, στο ισχυρότερο μέλος ή στο συντονιστή, περιμένοντας από τους άλλους να
του πουν τι να κάνει/να μην κάνει. Για παράδειγμα μέσα στην ομάδα
δεν παίρνει την πρωτοβουλία, χωρίς να του δοθεί ο λόγος, να μιλήσει
για τον εαυτό του. Επιπλέον, με μεγάλη δυσκολία εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, φοβούμενος τη σύγκρουση και ότι αυτή επιφέρει.
Η ομάδα, ως δημιουργική συλλογικότητα του «ΑΡΓΩ», σταδιακά
του ανέδειξε τον τρόπο που ο ίδιος σχετίζεται. Ως αποτέλεσμα,
αρχίζει να συνειδητοποιεί τις συμπεριφορές του και εκεί που στο
παρελθόν βίωνε απόρριψη (τόσο από τους άλλους, όσο και από
τον εαυτό του) στο σήμερα, για πρώτη φορά στη ζωή του, αρχίζει
να βιώνει την αποδοχή της ομάδας και σταδιακά να αναπτύσσει
την αυτοεκτίμησή του. Την ίδια στιγμή, οι άλλοι αρχίζουν να αναγνωρίζουν αυτό που είναι ο Κώστας χωρίς να τον ακυρώνουν και
ο Κώστας να αναγνωρίζει κομμάτια του εαυτού του, πράγματα που
κάνει/λέει και που δεν κάνει/λέει χωρίς και ο ίδιος να ακυρώνει τον
εαυτό του. Αρχίζει λοιπόν να γίνεται ο ίδιος δημιουργός της ζωής
του σύμφωνα με τις επιθυμίες του και τις ικανότητες του και ταυτόχρονα αξιοποιεί τις δυνατότητες που του δίνει το περιβάλλον. Αναλαμβάνει δηλαδή την ευθύνη της δικής του ζωής.
Στο σήμερα ο Κώστας έχει τον δικό του ξεχωριστό λόγο, τη δική
του ξεχωριστή άποψη μέσα στην ομάδα και διεκδικεί τη δυνατότητα
έκφρασής της. Εκτός της Κοινότητας του «ΑΡΓΩ», αποφασίζει να
εγκαταλείψει το χωριό και τη δουλειά με τους γονείς του, διεκδικεί
και αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που του παρέχει το πρόγραμμα
(συναντήσεις οικογενειακής θεραπείας, ξενώνας φιλοξενίας, γραφείο προώθησης στην αγορά εργασίας). Τέλος, βάζει νέες βάσεις
στη σχέση του με τον γιό του και την πρώην σύζυγό του.
Σε αυτό το παράδειγμα περιγράφεται αυτό που το «ΑΡΓΩ» ονομάζει
ελευθερία του προσώπου.
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➤ Γ.1.3. Μέθοδος Απεξάρτησης
ΣΤΌΧΟΣ
Το «ΑΡΓΩ» στοχεύει στη δημιουργία ενός τόπου συνάντησης μιας
ανοιχτής κοινότητας ανθρώπων με στόχο τη δημιουργία νέων κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για την απεξάρτηση.
Σε αυτόν τον τόπο οι άνθρωποι μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει η κοινότητα για προσωπικές συναντήσεις και
συμμετοχή σε ομάδες, ώστε να αποκτήσουν προσωπικές ικανότητες που ανοίγουν τον δρόμο για τη βίωση των σχέσεων, την αλλαγή
των σχέσεων και την ένταξη στην κοινωνία.
Ως προς τη βίωση των σχέσεων η ανοικτή κοινότητα του «ΑΡΓΩ»
προσφέρει στα μέλη της τη δυνατότητα να αποκτήσουν λόγο, ώστε
να κατανοήσουν τις σχέσεις τους και να μοιραστούν με τους άλλους τις ιδέες και τις συγκινήσεις που αυτές προκαλούν.
Ως προς την αλλαγή των σχέσεων η ανοικτή κοινότητα του «ΑΡΓΩ»
προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα μέλος α) να αλλάξει την επικοινωνία του με τους άλλους, δηλαδή τι λέει και τι δε λέει, τι κάνει και τι
δεν κάνει και β) μέσα από αυτή τη διαδικασία να αλλάξει τον τρόπο
που σχετίζεται στις κοινωνικές του σχέσεις , δηλαδή τις προσωπικές (οικογενειακές, ερωτικές, φιλικές), τις συλλογικές (εργασίας,
αναψυχής) και τις ιδεολογικές – πολιτικές του σχέσεις.
Ως προς την ένταξη στην κοινωνία η ανοικτή κοινότητα «ΑΡΓΩ»
προσφέρει τη δυνατότητα σχολικής, επαγγελματικής και ευρύτερα
κοινωνικής παιδείας, μέσα από αθλητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες, με στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματος και την χρήση και αξιοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων στις
ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις.
Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη δυνατότητα βίωσης και αλλαγής των
σχέσεων και ένταξης στην κοινωνία. Αλλά για να γίνουν πραγματικότητα οι σχέσεις αυτές, δηλαδή να πραγματωθούν, πρέπει να
αναπτυχθούν οι προσωπικές ικανότητες και παράλληλα η δημιουργικότητα.
Λέγοντας προσωπικές ικανότητες εννοούμε το μέλος να είναι καλά
με τον εαυτό του, να παρουσιάζεται στον κόσμο, να έρχεται σε επαφή
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και να κάνει σχέση με άλλους, να έχει τη δύναμη να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της καθημερινότητάς του και να αγωνίζεται. Κατ’
επέκταση, στη βάση όλων των παραπάνω ικανοτήτων να μπορεί το
μέλος να είναι δημιουργικό.
ΤΌΠΟΣ
Μιλώντας στο «ΑΡΓΩ» για έναν τόπο συνάντησης ως αναγκαίο
συστατικό των σχέσεων, είναι ανάγκη αρχικά να περιγράψουμε το
πως αντιλαμβανόμαστε την έννοια του τόπου συνολικά.
Όταν λέμε τόπο στο «ΑΡΓΩ» εννοούμε καταρχήν τον κοινωνικό
χώρο, δηλαδή μια κοινότητα ανθρώπων, τις σχέσεις τους και τον
τρόπο που επικοινωνούν με βάση τις σχέσεις αυτές. Οι σχέσεις
μπορεί να είναι προσωπικές (οικογενειακές, φιλικές, ερωτικές),
συλλογικές (σχέσεις εργασίας και σχέσεις αναψυχής) και ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις (ιδεολογικές και πολιτικές).
Εκτός όμως από τον τρόπο της επικοινωνίας σε έναν κοινωνικό
χώρο υπάρχει και το σύστημα επικοινωνίας, δηλαδή το τι λέμε και
τι δε λέμε, το τι κάνουμε και τι δεν κάνουμε και πως σχετίζονται όλα
αυτά, έτσι ώστε να υπάρχουν οι κοινωνικές σχέσεις. Τα παραπάνω
συνιστούν τον κοινωνικό χώρο και τον χώρο επικοινωνίας.
Στο κέντρο όμως του κοινωνικού χώρου, βρίσκεται ο φυσικός χώρος, με τον οποίο ολοκληρώνεται η έννοια του τόπου. Ο φυσικός
χώρος είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην απεξάρτηση. Ξεκινώντας
από το σώμα και ό,τι το περιβάλλει (πχ τα ρούχα, από τον γυμνισμό έως τη μπούργκα) και φτάνοντας μέχρι τα κτίσματα, την πόλη,
τη φύση, ο φυσικός χώρος, με την έκταση, την ενέργεια και την
χρονική του διάρκεια καθορίζει και επηρεάζει την πορεία της απεξάρτησης. Για το λόγο αυτό, αφενός μπορεί να διαφωνούμε με την
χωροταξία της Κοινότητας μέσα στον τόπο του «Ψυχιατρείου» αφ’
ετέρου στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» οι χώροι έχουν διαμορφωθεί έτσι
ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων και
άρα της απεξάρτησης.
Πυρήνας του τόπου, που μόλις περιγράψαμε, είναι ο προσωπικός
χώρος, δηλαδή ο χώρος των προσωπικών σχέσεων. Ο προσωπικός χώρος είναι ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος σχετίζεται/συνδέεται με τον εαυτό του και τον άλλο.

90

Αναζητώντας
μια Σύγχρονη Πρόταση
για την Απεξάρτηση

Εν κατακλείδι έχουμε τον τόπο, που είναι ο κοινωνικός χώρος, με
κέντρο τον φυσικό χώρο, και το σύστημα επικοινωνίας με τον τρόπο επικοινωνίας σε αυτόν τον κοινωνικό χώρο. Στον πυρήνα αυτού
του τόπου βρίσκεται ο προσωπικός χώρος.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΣΧΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΈΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
(ανάδυση και πραγμάτωση των κοινωνικών σχέσεων)
Από τις σχέσεις επικοινωνίας, δηλαδή από τις σχέσεις των πράξεων (τι λέμε ή δε λέμε, τι κάνουμε ή δεν κάνουμε) αναδύονται οι κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή οι σχέσεις των προσώπων σε ένα τόπο.
Οι κοινωνικές σχέσεις πραγματώνονται στις σχέσεις επικοινωνίας.
Αναλυτικότερα, η ανάδυση των κοινωνικών σχέσεων συμβαίνει με
τον παρακάτω τρόπο:
• οι άνθρωποι μαθαίνουν να παρουσιάζονται ο ένας στον άλλο
• να αναγνωρίζονται με τρόπο θετικό (αποδοχή) ή αρνητικό (απόρριψη) και
• με βάση την αναγνωρισμένη παρουσία τους να διαμορφώνουν
μια κοινή προσδοκία για τις σχέσεις επικοινωνίας τους.
Έτσι λοιπόν αναδύεται η κοινωνική σχέση: από την σχέση των πράξεων σε σχέση των προσώπων.
Η ανάδυση των κοινωνικών σχέσεων ολοκληρώνεται με την πραγμάτωσή τους. Για παράδειγμα, σε μια φιλική σχέση δημιουργούμε
την κοινή προσδοκία να είμαστε ειλικρινείς. Αν δεν εκφράζουμε
την αλήθεια ή αν λέμε ψέματα, τότε δεν εκπληρώνεται η κοινή μας
προσδοκία (που είναι η ειλικρίνεια μεταξύ μας), άρα δεν πραγματώνεται η σχέση. Τότε έχουμε μεν τη σχέση αλλά όχι την πραγμάτωσή
της. Αντίθετα, η σχέση πραγματώνεται, όταν έχω την ελευθερία να
σκεφτώ την κοινή μας προσδοκία και να την κάνω πράξη μέσα στο
συγκεκριμένο τόπο που υπάρχει η κοινωνική σχέση (πχ. να είμαστε ειλικρινείς στις σχέσεις μας μέσα στην Ανοικτή Κοινότητα του
«ΑΡΓΩ»).
Σύμφωνα με τα παραπάνω κάθε κοινωνική σχέση είναι ιδιαίτερη
και μοναδική όταν εκδηλώνεται σε έναν συγκεκριμένο τόπο με
τους συγκεκριμένους ανθρώπους και τον τρόπο που αυτοί επικοινωνούν.
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Η ΑΛΛΑΓΉ ΤΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Η αλλαγή των σχέσεων στον κοινωνικό χώρο του Προγράμματος
«ΑΡΓΩ» αρχικά προϋποθέτει την ενίσχυση της επιθυμίας (ιδέα και
συγκίνηση) του εξαρτημένου να σταματήσει να «χρησιμοποιεί» την
ουσία. Η επιθυμία όμως θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη της θέλησής του να απεξαρτηθεί συνολικά.
Δηλαδή να αποκτήσει τις ελλειμματικές ικανότητες που τον οδήγησαν στη χρήση και επιπλέον να αξιοποιήσει δυνατότητες που δεν
είχε χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα.
Το πρώτο πράγμα λοιπόν που καλείται να παρέχει το Πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ» στα μέλη του είναι ένας κοινωνικός χώρος διαφορετικός
από αυτόν της εξάρτησης, που θα επεκτείνεται και στην προσωπική ζωή του υπό απεξάρτηση προσώπου, δηλαδή στις οικογενειακές, φιλικές, ερωτικές σχέσεις, στις επαγγελματικές σχέσεις, στην
αναψυχή (αθλητισμός, τέχνες, διάφορες δραστηριότητες) και σε
άλλες πτυχές της καθημερινότητάς του (πολιτική, θρησκεία).
Από τη στιγμή που η εξάρτηση θεωρείται πρωταρχικά ζήτημα δυσλειτουργίας των σχέσεων, η απεξάρτηση προϋποθέτει την ανατροπή της εξαρτησιογόνου καθημερινότητας.
Προτείνεται λοιπόν στο μέλος να αναπτύξει σχέσεις επικοινωνίας,
κοινωνικές σχέσεις, ίσως πολύ διαφορετικές από αυτές που ο ίδιος
είχε συναντήσει στο παρελθόν, είτε μέσα στη οικογένειά του, είτε
στον κοινωνικό χώρο της χρήσης. Καλείται λοιπόν να αναπτύξει τις
(υποκειμενικές) ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να λειτουργεί
και να πράττει με τρόπο που θα του επιτρέψει να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να πραγματώνει τις κοινωνικές του σχέσεις.
Οι σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα (μελών σε
απεξάρτηση, μελών του προσωπικού) αναπτύσσονται ως σχέσεις
αμοιβαίας αποδοχής, σεβασμού, εμπιστοσύνης, ελπίδας ως προς
την θετική έκβαση και διαχείρισης των συναισθηματικών συγκρούσεων.
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Γ.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΡΓΩ»
➤ Γ.2.1. Οργανωτικές αρχές
Με βάση τις αρχές και τη μέθοδο απεξάρτησης προκύπτουν τρεις
βασικές αρχές οργάνωσης.
Πρώτη αρχή είναι η αυτοτέλεια, η δυνατότητα δηλαδή που έχει κάθε
μέλος ελεύθερα να έρχεται, να εντάσσεται ή να αποχωρεί από το
πρόγραμμα.
Δεύτερη αρχή είναι η αυτονομία, η δυνατότητα δηλαδή του προγράμματος να διαμορφώνει τον εσωτερικό κανόνα λειτουργίας
του, ως προς τις αρχές και τη μέθοδο της απεξάρτησης, αποτελώντας ταυτόχρονα ένα τμήμα ενός δημόσιου φορέα υγείας, εφαρμόζοντας τους κανόνες διοίκησης του συγκεκριμένου φορέα.
Τρίτη αρχή οργάνωσης είναι τo ομαδοκεντρικό σύστημα οριζόντιας ανάπτυξης, κατά το οποίο:
• Το ομαδοκεντρικό σύστημα, προκύπτει από την αρχή της συλλογικότητας. Όλες οι λειτουργίες του προγράμματος πραγματοποιούνται μέσα στις ομάδες μελών και προσωπικού. Η ομάδα
είναι το βασικό εργαλείο του προγράμματος.
• Η οριζόντια ανάπτυξη είναι η λειτουργία του προγράμματος
σύμφωνα με την οποία η ομάδα του προσωπικού αποφασίζει και
διαμορφώνει τις αρχές και τις κατευθύνσεις της απεξάρτησης
ομόφωνα ή πλειοψηφικά, χωρίς να υπάρχουν ιεραρχικές διακρίσεις. Η οριζόντια ανάπτυξη διασφαλίζει την ισοτιμία των ειδικών γνώσεων. Οι διαφορετικές γνώσεις είναι ισότιμες. Δεν είναι
όμως ισότιμη η γνώση με την άγνοια.

➤ Γ.2.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΓΩ»
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζεται σύντομα η διάρθρωση
των βασικών θεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχει το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ», ξεκινώντας από το βασικό πυρήνα κοινωνικοποίησης,
που είναι η οικογένεια, καθώς μέσα σε αυτή διαμορφώνονται καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά
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τα μέλη της. Ακολουθεί η περιγραφή της θεραπευτικής διαδικασίας, με την παρουσίαση των 3 κεντρικών φάσεων συμμετοχής στο
Πρόγραμμα, της εισόδου στο Πρόγραμμα, της κύριας θεραπευτικής φάσης και τέλος της διαδικασία εξόδου από το Πρόγραμμα
και επανένταξης στον κοινωνικό ιστό.
Γ.2.2.1 ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΊ «ΆΛΛΟΙ»
Το πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» απευθύνεται και υποστηρίζει εξίσου την
οικογένεια των εξαρτημένων και τα σημαντικά πρόσωπα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με ψυχοτρόπες ουσίες. Η
οικογένεια και οι σημαντικοί «άλλοι» αυτών των προσώπων λαμβάνουν βοήθεια είτε το εξαρτημένο πρόσωπο έχει ενταχθεί στη θεραπευτική διαδικασία είτε όχι. Το πρόγραμμα συνεργάζεται με την
οικογένεια και τους σημαντικούς «άλλους» σε τρία επίπεδα:
α. Ομάδα Σημαντικών Προσώπων / Ατομικές συναντήσεις συμβουλευτικής και υποστηρικτικής φύσης, ανεξάρτητα από το εάν το
εξαρτημένο πρόσωπο έχει ενταχθεί ή όχι στη θεραπευτική διαδικασία.
β. Ομάδες Γονέων που βασικό στόχο έχουν τη σύνδεση της εξάρτησης με τις οικογενειακές σχέσεις. Η συνάντηση αυτή των ανθρώπων που σχετίζονται με εξαρτημένα πρόσωπα και η ανταλλαγή κοινών
βιωμάτων βοηθά τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν, να απαλύνουν και να αντιμετωπίσουν αυτό που τους συμβαίνει. Βασική
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις ομάδες γονέων είναι η ένταξη
του εξαρτημένου προσώπου στη θεραπευτική διαδικασία έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η παράλληλη κίνηση (δράση) προς την αλλαγή.
γ. Συναντήσεις Οικογενειακής Θεραπείας με στόχο την επαναδιαπραγμάτευση σχέσεων των μελών της οικογένειας και τον επαναπροσδιορισμό της θέσης του απεξαρτώμενου μέλους σε αυτήν.
Γ.2.2.2 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ
Είσοδος
Πύλη εισόδου στο πρόγραμμα αποτελεί ο Σταθμός Συμβουλευτικής
Στήριξης και Ενημέρωσης. Βασική προϋπόθεση ένταξης αποτελεί
η εθελούσια προσέλευση και η πρώτη επαφή πραγματοποιείται
μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την πρώτη επικοινωνία. Βασικός στόχος είναι η αποχή από τις ουσίες, η σταθεροποίηση και η
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προετοιμασία για την επόμενη κύρια φάση της θεραπευτικής διαδικασίας. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η σταδιακή μείωση
της χρήσης και η οριστική διακοπή της, πραγματοποιείται από το
ίδιο το μέλος με την υποστήριξη του προσωπικού. Η παραμονή του
ωφελούμενου διαρκεί από δύο έως έξι μήνες, ανάλογα με την πορεία της απεξάρτησής του. Στη συνέχεια σύμφωνα με το αίτημα,
τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του περνάει σε μία από τις τρεις
προτάσεις απεξάρτησης που το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» διαθέτει στην
κύρια φάση της θεραπευτικής διαδικασίας (Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα, Μονάδα Διπλής Διάγνωσης, Πρόγραμμα Εργαζομένων). Παράλληλα, διερευνάται και το αν το μέλος έχει ανάγκη
υποστήριξης σε εκπαιδευτικά ζητήματα. Αν ναι, παραπέμπεται στη
Σχολική Μονάδα Απεξαρτώμενων Ατόμων που λειτουργεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
Κύρια Φάση Θεραπευτικής Διαδικασίας
Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα

Η συμμετοχή των μελών στην Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα
αποτελεί την κεντρική φάση της θεραπευτικής του διαδικασίας
και διαρκεί δώδεκα μήνες. Στόχος είναι να βοηθήσει τα μέλη να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και
στους άλλους, να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες και στρεσογόνες
συνθήκες με έναν εποικοδομητικό τρόπο και να ανακαλύψουν τις
ικανότητες τους. Η πλειοψηφία των θεραπευτικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται σε ομαδικές διαδικασίες και η προσέλευση
είναι καθημερινή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Παρέχεται μια
πληθώρα θεραπευτικών ομάδων και υπηρεσιών που δίνει έμφαση
τόσο στη λεκτική όσο και στη μη λεκτική επικοινωνία.
Μονάδα Διπλής Διάγνωσης

Στη Μονάδα Διπλής Διάγνωσης εντάσσονται και δέχονται υποστήριξη άτομα που είναι εξαρτημένα από ψυχοτρόπες ουσίες με ταυτόχρονη παρουσία ενός σοβαρού ζητήματος ψυχικής υγείας. Ο
τρόπος υποστήριξης της ομάδας Διπλής Διάγνωσης γίνεται μέσω
ομαδικών συναντήσεων και ατομικών συνεδριών. H προσπάθεια
αντιμετώπισης του διττού αυτού προβλήματος εστιάζει, πέραν των
ομαδικών θεραπευτικών δραστηριοτήτων, στην εξατομικευμένη (που
αφορά το μέλος προσωπικά) προσέγγιση και θεραπευτικό σχεδιασμό.
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Πρόγραμμα Εργαζομένων

Η αδυναμία ενός σημαντικού αριθμού χρηστών να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της Ανοιχτής Θεραπευτικής Κοινότητας λόγω
αυξημένης χρονικά εργασιακής δέσμευσης, οδήγησε στη δημιουργία του Προγράμματος Εργαζομένων. Σ’ αυτό εντάσσονται
εκείνοι οι οποίοι παρά την εξάρτησή τους καταφέρνουν να διατηρούν υψηλή λειτουργικότητα σε ένα σημαντικό τομέα κοινωνικών
σχέσεων, των συλλογικών σχέσεων εργασίας.
Έξοδος- Επανένταξη
Σ’ αυτή την τελευταία φάση εντάσσονται όλα τα μέλη που ολοκληρώνουν με επιτυχία μία από τις προαναφερθείσες τρεις κύριες
φάσεις της θεραπευτικής διαδικασίας (Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα, Μονάδα Διπλής Διάγνωσης, Πρόγραμμα Εργαζομένων).
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της επιστροφής στον κοινωνικό
ιστό από τον οποίο τις περισσότερες φορές αποσπάστηκαν βίαια,
λόγω της χρήσης και της εξάρτησης, επιχειρείται η στήριξη των μελών σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Βασικός στόχος σε αυτή τη φάση είναι κάθε μέλος να
λειτουργεί και να δρα σαν ισότιμο μέλος της κοινωνίας.
Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος δουλειάς και
οι ομάδες που πραγματοποιούνται στην Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα.
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➤ Γ.2.3. Άξονες λειτουργίας της Ανοιχτής Κοινότητας
του Προγράμματος «ΑΡΓΩ»
Με βάση τις αρχές απεξάρτησης του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» προκύπτουν τρεις βασικοί άξονες λειτουργίας. Αυτοί οι άξονες περιλαμβάνουν ομάδες και δραστηριότητες που υλοποιούν τη μέθοδο
απεξάρτησης που εφαρμόζει η Ανοικτή Κοινότητα, σύμφωνα με
όσα έχουν ειπωθεί παραπάνω.
ΠΡΏΤΟΣ ΆΞΟΝΑΣ: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΕΞΆΡΤΗΣΗ
Ο πρώτος άξονας αφορά στην απεξάρτηση, τον τρόπο δηλαδή με
τον οποίο η Ανοιχτή Κοινότητα προσεγγίζει την αλλαγή των σχέσεων
και την ολοκλήρωση της αλλαγής τους στον κοινωνικό χώρο του
απεξαρτώμενου. Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Κάθε κατηγορία
περιλαμβάνει ένα σύνολο ομάδων όπως καταγράφονται παρακάτω:
Βίωση και αλλαγή των σχέσεων:

• Ομάδα σωματικής έκφρασης και επικοινωνίας
(λεκτικής ή εξωλεκτικής)
• Ομάδα έκφρασης και διαχείρισης των βιωμάτων
• Αναδόμηση συμπεριφοράς
• Ομάδα επικοινωνίας
• Ομάδα ψυχοδράματος
• Ομάδα φωτογράμματος
• Ανασκόπηση και προετοιμασία 24ωρου και Σαββατοκύριακου
• Ομάδες τέχνης*
Ένταξη στην κοινωνία

• Ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων
• Ομάδες επαγγελματικών δεξιοτήτων: αγρόκτημα, ξυλουργείο,
ανακύκλωση
• Ψηφιακή ενδυνάμωση
• Ατομική άσκηση και ομαδική άθληση
• Ομάδες τέχνης *
*Ομάδες τέχνης: εικαστική θεραπεία, φωτογραφία, υποκριτική, μαύρο θέατρο,
έκφραση μέσω του ρυθμού, ραδιοφωνική έκφραση και επικοινωνία.
Οι ομάδες τέχνης λειτουργούν και ως προς τη βίωση και αλλαγή των σχέσεων και
ως προς την ένταξη στην κοινωνία.
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Ενθάρρυνση και αλληλοβοήθεια

• Ατομικές συναντήσεις με τα πρόσωπα αναφοράς
• Ομάδα αλληλοβοήθειας και ενθάρρυνσης μελών
ΔΕΎΤΕΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΓΆΝΩΣΗ
Ο δεύτερος άξονας αφορά στην οργάνωση της Ανοικτής Κοινότητας, δηλαδή τον τρόπο που αυτή λειτουργεί, ώστε να διασφαλίζει
τις βασικές αρχές της ελευθερίας του προσώπου, της συλλογικότητας και της δημιουργικότητας. Περιλαμβάνει :
• Οργανωτική ομάδα μελών της κοινότητας
• Οργανωτική ομάδα προσωπικού του προγράμματος
• Τακτική κοινή ομάδα μελών και προσωπικού της κοινότητας
• Ομάδα συντονιστών του προγράμματος
• Ομάδα εποπτείας του προγράμματος
• Ομάδα συζήτησης για τα μέλη του προγράμματος
ΤΡΊΤΟΣ ΆΞΟΝΑΣ: ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΊΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Ο τρίτος άξονας αφορά στη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων
που εμφανίζονται στην καθημερινότητα της Ανοικτής Κοινότητας
του «ΑΡΓΩ», με στόχο α) την ομαλή συμβίωση και β) την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, σύμφωνα με τις αρχές του προγράμματος. Περιλαμβάνει:
• Τακτική ομάδα συζήτησης προβλημάτων
• Έκτακτη ομάδα συζήτησης προβλημάτων

➤ Γ.2.4. Κανόνας λειτουργίας της Ανοιχτής Κοινότητας
του Προγράμματος «ΑΡΓΩ»
Η λειτουργία της Ανοικτής Κοινότητας του Προγράμματος «ΑΡΓΩ»
διέπεται από την επιθυμία οικειοθελούς ένταξης, τις ισότιμες σχέσεις, τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Δίνει το δικαίωμα στα μέλη της να είναι ελεύθερα
να πετύχουν τους στόχους τους, ισορροπώντας ανάμεσα στο εγώ
και το εμείς, χωρίς να φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη για τις
επιλογές τους.
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Συγκροτείται λοιπόν μια σειρά από κανόνες, οι οποίοι χωρίζονται
σε δύο βασικούς άξονες.
Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τις βασικές απαγορεύσεις των θεραπευτικών προγραμμάτων και των θεραπευτικών κοινοτήτων και
είναι:
• Χρήση απαγορευμένων ουσιών και εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες εντός και εκτός προγράμματος.
• Βία, είτε στο χώρο εντός του προγράμματος, είτε στο χώρο της
προσωπικής ζωής. Ως βία μπορεί να οριστεί η επιθετικότητα που
εκδηλώνεται με: Προσβολή (προσωπική – ηθική μείωση) - Άσκηση
σωματικής βίας - Απειλή (εκφοβισμός).
Όσον αφορά στις νόμιμες ουσίες και δραστηριότητες, όπως το αλκοόλ, ο τζόγος το διαδίκτυο, χρήση αναβολικών κ.τ.λ, το «ΑΡΓΩ»
ως ανοιχτό πρόγραμμα, στοχεύει στην κοινωνική χρήση, με βασικό
κανόνα τη μη μετατροπή τους σε εξάρτηση.
Όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις μεταξύ των μελών, το πρόγραμμα «ΑΡΓΩ», σε αντίθεση με άλλες θεραπευτικές κοινότητες
δεν τις απαγορεύει. Αναγνωρίζοντας όμως, ότι αυτές μπορεί να
αποτελέσουν μια επιπρόσθετη δυσκολία στη διαδικασία της απεξάρτησης δεν τις ενθαρρύνει.
Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες συμβίωσης. Οι κανόνες αυτοί αφορούν στη συνέπεια, την ώρα προσέλευσης, την προκλητική συμπεριφορά και εμφάνιση, την παρακώλυση ομάδας, την άρνηση συμμετοχής κλπ. Αποτελούν δε πεδίο
πρακτικής εφαρμογής των αρχών του Προγράμματος, δηλαδή της
συλλογικότητας και όχι του ολοκληρωτισμού, της ελευθερίας του
προσώπου και όχι του εγωισμού.

➤ Γ.2.5. Επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση
της παραβατικότητας
Διακρίνονται δύο επίπεδα αντιμετώπισης ζητημάτων που προκύπτουν
στην κύρια φάση απεξάρτησης του προγράμματος.
Το 1ο επίπεδο αφορά στην επίλυση προβληματικών συμπεριφορών, ατομικών ή ομαδικών (χρήση αλκοόλ, ασυνέπεια, προκλητική
συμπεριφορά και εμφάνιση, άρνηση συμμετοχής σε δραστηριότητες του προγράμματος, παρακώληση ομάδας κ.ά.).Τα παραπάνω
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ζητήματα αντιμετωπίζονται στις θεματικές ομάδες, στα πρόσωπα
αναφοράς και στην τακτική ομάδα συζήτησης προβλημάτων, δηλαδή στην καθημερινότητα του προγράμματος.
Το 2ο επίπεδο αφορά στην παραβατικότητα και αναφέρεται στη
χρήση παράνομων ουσιών και την κατάχρηση αλκοόλ, στην εξαρτητική σχέση με τυχερά παιχνίδια και διαδίκτυο και στην υπέρβαση
του ορίου της βίας.
Τα παραπάνω ζητήματα αντιμετωπίζονται στην έκτακτη ομάδα συζήτησης προβλημάτων.
Αν κάποιο από τα ζητήματα του 1ου επιπέδου δε λυθεί με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον κανονισμό και το μέλος εξακολουθεί
να λειτουργεί με τρόπο δυσλειτουργικό, τόσο για τον ίδιο, όσο και
για τη λειτουργία του προγράμματος, τότε μπορεί να μεταφερθεί
στο 2ο επίπεδο. Η ομάδα, τα μέλη και το προσωπικό, καλείται να
αποφασίσει αν το συγκεκριμένο ζήτημα αγγίζει τα όρια της παραβατικότητας, ως προς τη λειτουργία του προγράμματος. Η συγκεκριμένη ομάδα μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις που κυμαίνονται από:
α) απλή παρατήρηση
β) παραπομπή σε προηγούμενη φάση του προγράμματος
γ) απομάκρυνση από το πρόγραμμα
Στόχος των κυρώσεων είναι, αφ ενός η αναγνώριση από τον ίδιο
της προβληματικής-παραβατικής συμπεριφοράς, ώστε να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη και αφετέρου η διαφύλαξη των υπολοίπων μελών της ομάδας.
Εκτός από την αποδεδειγμένη χρήση παράνομων ουσιών (μέσω
ουροληψίας ή παραδοχής του μέλους), που οδηγεί στην άμεση
επιστροφή στο Συμβουλευτικό Σταθμό, για όλα τα άλλα ζητήματα
παραβατικότητας, έστω και ένα μέλος της ομάδας ή του προσωπικού μπορεί να ζητήσει σύγκληση έκτακτης ομάδας συζήτησης
προβλημάτων. Το αν θα συγκληθεί ή όχι η έκτακτη ομάδα αποφασίζεται πλειοψηφικά από το σύνολο της ομάδας των μελών και
του προσωπικού. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν ισότιμα όλο το
προσωπικό της βάρδιας και όλα τα μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Όλες οι ψήφοι είναι ίσοι.
Στη διαδικασία που περιγράφεται οι μόνοι που δεν έχουν δικαίωμα
ψήφου είναι τα μέλη που βρίσκονται στον πρώτο μήνα της απεξαρτητικής τους προσπάθειας.
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➤ Γ.2.6. Ομάδες της Ανοιχτής Κοινότητας
του Προγράμματος «ΑΡΓΩ»
ΠΡΩΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ως προς την απεξάρτηση
Βίωση και αλλαγή των σχέσεων

■ Ομάδα σωματικής έκφρασης και επικοινωνίας: Πρόκειται για
ομάδα, που χρησιμοποιεί τη μη λεκτική διάσταση της επικοινωνίας
για να ενεργοποιήσει και να συνδέσει τη σωματική, τη συναισθηματική-νοητική και την κοινωνική λειτουργία του μέλους. Στοχεύει
στην κινητοποίηση και επαναγνωριμία των απεξαρτώμενων προσώπων με το σώμα τους, ώστε να καταστούν ικανοί να το χρησιμοποποιήσουν ως μέσο δημιουργικής έκφρασης, ιδεών και συγκινήσεων.
■ Ομάδα έκφρασης και διαχείρισης των βιωμάτων: Μέσα από
την έκφραση των βιωμάτων, των συναισθημάτων και των αναμνήσεων του μέλους, επιδιώκεται η απομυθοποίηση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών και των σχέσεων που συνδέονται με αυτήν. Βασικός πυρήνας η πληροφόρηση για τις ψυχοτρόπες ουσίες και τον
τρόπο δράσης τους και η ανάδειξη των στρεβλών σκέψεων, πεποιθήσεων και αντιλήψεων σε σχέση με τη χρήση και την εξάρτηση
■ Ομάδα αναδόμησης συμπεριφοράς: Μέσα από ένα οδοιπορικό διατύπωσης σκέψεων, συναισθημάτων, δράσεων το μέλος
καλείται να επιλέξει μία νέα προσωπική και κοινωνική συμπεριφορά αναζητώντας, μαζί με την ομάδα, πρακτικές λύσεις στα προβλήματά του. Απεξάρτηση σημαίνει αλλαγή στάσης ζωής και όχι
απλά διακοπή της χρήσης. Επιδιώκεται η αναδόμηση της συμπεριφοράς του μέλους, μέσω της εκτόνωσης των αρνητικών συναισθημάτων που συνδέονται με τη χρήση και στη συνέχεια μιας διαδικασίας εκπαίδευσης σε μια στάση συναισθηματικής κατάστασης
στο σήμερα.
■ Ομάδα επικοινωνίας: Πρόκειται για την ομάδα στη διάρκεια της
οποίας υπάρχει μια αμφίδρομη επικοινωνία των μελών της Ανοικτής Κοινότητας του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» με τον Επιστημονικά
Υπεύθυνο του Προγράμματος. Παρέχει τον χώρο και τον τόπο στον
οποίον μπορούν να εκφραστούν αγωνίες, ερωτήσεις, απορίες, ενστάσεις ή/και αντιρρήσεις από την πλευρά των μελών που προκύπτουν από την καθημερινότητα του προγράμματος. Επιπρόσθετα,
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παρέχει τον χώρο και τον τόπο για διεξοδική συζήτηση και ανάλυση
της φιλοσοφίας του προγράμματος, των αρχών λειτουργίας του
και της μεθόδου απεξάρτησης.
■ Ομάδα ψυχοδράματος: Πρόκειται για μία μέθοδο διερεύνησης
του ψυχισμού των μελών, στην οποία οι συμμετέχοντες δραματοποιούν, δηλαδή αναπαριστούν με εργαλείο τη θεατρική πράξη,
τωρινά, παρελθοντικά, ακόμη και μελλοντικά γεγονότα από τη
ζωή τους, αντί να μιλούν απλώς γι’ αυτά. Αυτό που πρέπει να δραματοποιηθεί από τους συμμετέχοντες δεν είναι μόνο η βιωμένη
εμπειρία τους, αλλά και οι ψυχολογικές εκφάνσεις που τη συνοδεύουν, όπως σκέψεις και συναισθήματα ή τρόποι αντιμετώπισης
ενός προβλήματος. Στόχος είναι η αναγνώριση και η αλλαγή των
δυσλειτουργικών συμπεριφορών.
■ Ομάδα Φωτογράμματος: Το κάθε μέλος επιλέγει οικογενειακές
φωτογραφίες με βάση τη σημαντικότητα που το ίδιο προσδίδει σε
αυτές. Μέσα από αυτές, προβαίνει σε μία εξιστόρηση της ζωής
του, εκφράζοντας λειτουργίες και συνήθειες της καθημερινότητάς
του στο παρελθόν καθώς και οικογενειακά βιώματα, τα οποία συνδέονται με το σύμπτωμα της χρήσης και εξάρτησης. Στόχος είναι
η αποκωδικοποίηση του νοήματος της εξάρτησης σε σχέση με τη
δυναμική της οικογένειας.
■ Ανασκόπηση και προετοιμασία 24ωρου και Σαββατοκύριακου: Τα μέλη καλούνται να καταθέσουν τα βιώματα της προηγούμενης ημέρας και να δηλώσουν τις προσδοκίες τους για το τρέχον
24ωρο. Στην ανασκόπηση του Σαββατοκύριακου δηλώνουν τις
επιθυμίες τους, τους στόχους και τις προσδοκίες τους για το διήμερο
ή τοποθετούνται σχετικά με το αν αυτά πραγματοποιήθηκαν και τι
αισθάνθηκαν από την επιτυχία ή όχι του προσδοκώμενου στόχου.
Ομάδες Τέχνης

■ Εικαστική Θεραπεία: Πρόκειται για προσέγγιση ψυχοθεραπείας που χρησιμοποιεί την τέχνη και ειδικά την ζωγραφική για την διευκόλυνση της έκφρασης του ψυχοσυναισθηματικού κόσμου του
μέλους. Η γέννηση του εικαστικού δημιουργήματος με την μορφή
της εικόνας αποτελεί το μέσο επικοινωνίας μεταξύ θεραπευτή και
θεραπευόμενου. Η θεραπευτική συνάντηση συμβαίνει πάνω στο
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τρίγωνο επικοινωνίας: θεραπευτή – θεραπευόμενου – εικαστικού
δημιουργήματος. Η προσέγγιση αυτή βοηθά κυρίως πρόσωπα που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη λεκτική έκφραση, καθώς η συζήτηση πραγματοποιείται πάνω στο εικαστικό δημιούργημα.
■ Ομάδα Φωτογραφίας: Στόχος της είναι να φέρει τα μέλη του
προγράμματος κοντά στην τέχνη της φωτογραφίας, μέσα από την
κατανόηση των βασικών αρχών και των τεχνικών φωτογράφισης.
Μέσα από τη φωτογραφική αποτύπωση, τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν να εντοπίζουν και να συνθέτουν εικόνες και να εκφράζουν
μέσα από αυτές τα συναισθήματά τους και τις ξεχωριστές τους
προσωπικότητες.
■ Εργαστήρι υποκριτικής τέχνης: Μέσα από την διαδικασία του
παιχνιδιού και του αυτοσχεδιασμού, τα μέλη της ομάδας προσπαθούν να ανακαλύψουν την δυνατότητα να ελέγχουν και να χρησιμοποιούν, ο καθένας τους ξεχωριστά, το σώμα του στο μεγαλύτερο
επιθυμητό εύρος του. Εξερευνούν το σώμα τους και διευρύνουν
τους πνευματικούς τους ορίζοντες και την φαντασία τους.
■ Ομάδα Μαύρου Θεάτρου: Μέσα από μια συγκεκριμένη μορφή θεατρικής έκφρασης αξιοποιούνται η φαντασία και η δημιουργικότητα. Η προβολή μέσω της κούκλας/αντικειμένου ως χαρακτηριστικό του μαύρου θεάτρου επιτρέπει την ανακάλυψη ή την
συναλλαγή συναισθημάτων και ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των
μελών, στη συνολική ετοιμασία και παρουσία της παράστασης.
■ Ομάδα έκφρασης μέσω του ρυθμού: με τη χρησιμοποίηση
κρουστών τα οποία αποτελούν εύπλαστα μουσικά όργανα, ο ρυθμός
χρησιμοποιείται ως «διαφορετική» μορφή επικοινωνίας που οδηγεί
στην έκφραση συναισθημάτων απαλλαγμένης από τη λογοκρισία
της λογικής.
■ Ομάδα ραδιοφωνικής έκφρασης και επικοινωνίας: Τα μέλη
διαμορφώνουν το περιεχόμενο και τη μορφή της ραδιοφωνικής
εκπομπής που μέσα από έναν τοπικό σταθμό φέρνει σε επαφή το
Πρόγραμμα με τον κοινωνικό ιστό.
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Ένταξη στην κοινωνία:

■ Πρωϊνή εργοθεραπευτική ζώνη: με στόχο την προεπαγγελματική κατάρτιση-εκπαίδευση στις παρακάτω δραστηριότητες:
- Ανακύκλωση
- Αγρόκτημα
- Ξυλουργείο
■ Ομάδα κοινωνικών δεξιοτήτων: η ομάδα επιδιώκει την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μελών της, οι οποίες λόγω
της μακρόχρονης σχέσης με τους εξαρτησιογόνους παράγοντες
έχουν εξασθενίσει.
■ Ψηφιακή Ενδυνάμωση: παρέχει μια δημιουργική προσέγγιση
για τη διδασκαλία των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας
και αποτελεί μια αποτελεσματική πύλη εισόδου για τα μέλη της, τα
οποία είτε έχουν αποδεσμευτεί από τη μαθησιακή διαδικασία, είτε
στερούνται αυτοπεποίθησης με τις νέες τεχνολογίες. Η ομάδα βοηθά να αναπτυχθούν δεξιότητες επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας
δημιουργικά εργαλεία και τεχνικές ενημέρωσης, εστιάζοντας πάντα στην ίδια τη ζωή των ανθρώπων, μέσα από ιστορίες, τη φωτογραφία, τη μουσική, το βίντεο και την αφήγηση.
■ Ομάδες τέχνης (Όπως έχουν περιγραφεί παραπάνω.)
■ Ατομική άσκηση και ομαδική άθληση: Στόχος των συγκεκριμένων αθλητικών δραστηριοτήτων – ομάδων είναι η εμπέδωση
υγιούς ενασχόλησης με το σώμα και η αποκατάσταση της σχέσης
σεβασμού του μέλους με αυτό. Στόχοι της ατομικής άθλησης αποτελούν η αναγνώριση της σημασίας της ατομικής προσπάθειας, ο
ορισμός προσωπικών στόχων και η προσπάθεια επίτευξής τους και
η υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Στόχοι της ομαδικής άθλησης αποτελούν η αναγνώριση της σημασίας της ομαδικής προσπάθειας, η συλλογικότητα και η συνεργασία.
Ενθάρρυνση και αλληλοβοήθεια:

■ Ατομικές συναντήσεις με τα πρόσωπα αναφοράς: Για κάθε
μέλος ορίζεται ένα πρόσωπο αναφοράς από την ομάδα προσωπικού. Οι συναντήσεις με το πρόσωπο αναφοράς γίνονται ανά
δεκαπενθήμερο σε μέρα και ώρα που αποφασίζονται μετά από
συνεννόηση. Τα πρόσωπα αναφοράς δεν ασκούν ατομική θερα-
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πεία, αλλά συζητούν με τα μέλη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν,
εντός ή εκτός της Κοινότητας, ώστε αυτά να ιεραρχηθούν και να
συζητηθούν στις αντίστοιχες ομάδες.
■ Ομάδα αλληλοβοήθειας και ενθάρρυνσης μελών: Ομάδα
αυτοδιαχειριζόμενη από τα ίδια τα μέλη χωρίς την παρουσία συντονιστή. Σ’ αυτήν αναγνωρίζεται, ενισχύεται και επιβραβεύεται η
οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή και επίτευξη στόχου.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ως προς την οργάνωση
■ Οργανωτική ομάδα μελών: Τα μέλη, χωρίς την παρουσία συντονιστή, συζητούν, οργανώνουν και προτείνουν θέματα σχετικά με
την λειτουργία του προγράμματος.
■ Οργανωτική ομάδα προσωπικού: Το προσωπικό οργανώνει,
συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του προγράμματος.
■ Τακτική κοινή ομάδα μελών/προσωπικού: Μέλη και προσωπικό από κοινού συζητούν για θέματα που αφορούν στη λειτουργία
του προγράμματος.
■ Ομάδα συντονιστών: οι συντονιστές επικοινωνούν δυσκολίες,
ιδιαιτερότητες και προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία τους
με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των ομάδων και την επαφή με τα
μέλη, ανταλλάσοντας γνώσεις, εμπειρίες και προτάσεις για την επίλυση των όποιων προβλημάτων.
■ Ομάδα εποπτείας: Το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» αναγνωρίζοντας την αξία
της εξωτερικής εποπτείας, τόσο για τη λειτουργία των εργαζομένων του, όσο και για τη συνολική οργάνωση των δραστηριοτήτων
του, βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία εξωτερικής εποπτείας από την
ίδρυσή του. Από το 2007 την εποπτεία έχει αναλάβει εξωτερικός
επόπτης, πανεπιστημιακός, με διδασκαλία στην ανθρώπινη επικοινωνία και το χώρο. Ο επόπτης ενισχύει το προσωπικό ως προς τις
αρχές και τη μέθοδο απεξάρτησης, στην καλύτερη κατανόηση των
προβλημάτων και στην ανάπτυξη αυτοβοηθητικών μηχανισμών
αντιμετώπισής τους.
■ Ομάδα συζήτησης για τα μέλη: Ομάδα στην οποία οι συντονιστές ανταλλάσουν πληροφορίες για την πορεία της απεξαρτητικής
διαδικασίας κάθε μέλους.
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ΤΡΙΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: Ως προς την επίλυση προβλημάτων
■ Τακτική ομάδα συζήτησης προβλημάτων: Τα μέλη με την
παρουσία συντονιστή καλούνται να διερευνήσουν, να εκφράσουν
και να διαχειριστούν την οποιαδήποτε σύγκρουση προκύπτει μέσα
από τη συμβίωσή τους στην κοινότητα, με διαφορετικό τρόπο από
αυτόν που χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν.
■ Έκτακτη ομάδα συζήτησης προβλημάτων: Είναι η ομάδα που
συγκαλείται για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας. Συμμετέχουν ισότιμα μέλη και προσωπικό και έχει περιγραφεί η λειτουργία
της αναλυτικά παραπάνω.

110

«Ονειρεύομαι….
Οι φίλοι μου τα φαντάσματα με καλούν,
υπακούω βιαίως, μηχανικά,
με κομψότητα αλήτη
και συμπεριφορά δούλου.
Ο τοίχος ψήλωσε, εγώ μίκρυνα.
Ονειρεύομαι.»
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Η κοινωνία
στo «ΑΡΓΩ»
Μέλη και Γονείς
*Οι τοποθετήσεις μελών και γονέων
έλαβαν χώρα στην Ημερίδα για τα 20 χρόνια
λειτουργίας του «ΑΡΓΩ», Οκτώβριος 2018.
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Δ.1. Μέλη του Προγράμματος «ΑΡΓΩ»
«Δύο πράγματα εμένα με στιγμάτισαν και μου αλλάξανε τον τρόπο σκέψης στο «ΑΡΓΩ». Το πρώτο πράγμα ήταν όταν μπήκα στην
κοινότητα και είδα στο αίθριο μπερδεμένους τους συντονιστές, το
θεραπευτικό προσωπικό, με τα μέλη. Ήταν μπερδεμένοι, δεν ξεχώριζες ότι αυτός είναι συντονιστής, ότι αυτός είναι μέλος. Αυτό είχε
σαν αποτέλεσμα σε μένα, να απομυθοποιήσω λίγο τον θεραπευτή
και να τον θεωρήσω συνεργάτη μου. Συνεργάτη στην απεξάρτησή
μου. Το ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο πολύ σημαντικό για μένα ήταν
η ευθύνη. Ότι πρέπει να πάρω την ευθύνη. Στο άκουσμα μόνο της
λέξης, σου έρχεται το κόστος, σου έρχεται ο πόνος, σου έρχεται η
ποινή, σου έρχεται το άγχος. Σε όλη την διάρκεια που ήμουν στην
κοινότητα, αργότερα στην επανένταξη και τώρα έξω, έχω καταλάβει ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Το «παίρνω την ευθύνη» για
μένα, έχει γίνει πρόκληση. Θέλω να πάρω την ευθύνη, όποια κι αν
είναι αυτή, όποια κι αν είναι η επιλογή μου».
[Μανώλης1]
«Αυτό που θέλω να πω για το πρόγραμμα, όταν είχα έρθει, με ανάγκασε φυσικά κάποια εισαγγελική, ομολογώ ότι δεν θα ερχόμουν
ποτέ μόνος μου, σε αυτή την ηλικία, είχα πολύ μεγάλο θυμό, πολύ
μεγάλη αρνητικότητα και πολύ μεγάλη θλίψη. Από την πρώτη στιγμή το προσωπικό με αγκάλιασε και ψυχικά και σωματικά. Ένιωσα
το άγγιγμά τους, το χέρι τους, μίλησαν στην ψυχή μου και μετά από
2-3 μήνες άρχισα να δέχομαι όλη αυτή την κατάσταση. Δεν έχω
καμία σχέση και καμία εμπειρία με άλλο πρόγραμμα και πιστεύω
ότι αυτό το πρόγραμμα μου έδωσε το εφόδιο, να μην ξαναβρεθώ
σε αυτή τη θέση, να μη βρεθώ σε άλλο πρόγραμμα απεξάρτησης.
Ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ πέρα, γιατί με την παρουσία σας
στηρίζετε το πρόγραμμα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα,
γιατί μου έχει σώσει τη ζωή».
[Κυριάκος]

1. Τα ονόματα των μελών και των γονέων, σημαντικών «άλλων» έχουν τροποποιηθεί
για λόγους διασφάλισης του απορρήτου.
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«Εγώ είμαι στην κοινότητα. Κοντεύω να ολοκληρώσω, να πάω στην
επόμενη φάση. Εγώ δεν είχα πρόβλημα μόνο με τις ουσίες, αλλά
και γενικά με την παραβατικότητα, με τη βία, έπαιρνα πολλά πράγματα από αυτό. Πλέον απέχω ένα χρόνο περίπου. Αυτό που μου
δώσαν εμένα και ακούσαμε και από τα παιδιά, είναι η αγκαλιά αυτών των ανθρώπων, που ούτε σε κρίνουν ούτε τίποτα. Σε βλέπουν
σαν παιδί τους, σαν φίλο τους. Είναι μία ιδιαίτερη σχέση. Έχω πάει
σε 10 προγράμματα στην Ελλάδα, πουθενά δεν το βρήκα αυτό,
και πουθενά δεν βρήκα αυτή τη βοήθεια. Το να δεχτούνε τον θυμό
μου, τον τρόπο μου, το πως μπορώ να προσβάλλω τον καθένα».
[Πέτρος]
«Κάτι το ουσιαστικό για μένα. (...) Βρήκα κι εγώ, όπως είπαν τα παιδιά, κάποιους ανθρώπους να ενδιαφέρονται για εμένα. Γιατί στην
αρχή, δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν σε αγαπάνε. Και βλέπεις
κάποια άτομα να ενδιαφέρονται, να σε αγαπάνε, και είναι απίστευτο. Και αυτό το γνώρισα στο «ΑΡΓΩ» και ήταν το «ΑΡΓΩ»18
χρονών. Μου έκανε εντύπωση, πως αυτά τα άτομα μετά από 18
χρόνια δουλειάς, να ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Λες στα πρώτα
τους χρόνια, πως ήταν δηλαδή; Τελικά αυτό ήθελα εγώ. Κάποιος
να ενδιαφερθεί για μένα πραγματικά. Γιατί το «σ΄αγαπώ», «σε συμπαθώ», «σε εκτιμώ», στο λένε και φίλοι και γνωστοί, αλλά δεν το
εννοούνε. Εδώ ήταν δίπλα πραγματικά, σε πιάνουν από το χέρι και
πας... Σε αποδέχονται με όποιο πρόβλημα έχεις, είναι εκεί κοντά
σου. Και δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό το πράγμα, να το καταλάβετε. Όταν είσαι μέλος του «ΑΡΓΩ» μπορείς να το καταλάβεις αυτό
που λέω. Γιατί και εγώ έχω πάει σε άλλα προγράμματα, και ήταν
με το ρολόι... «Ναι έχεις επιθυμίες Κώστα... ναι θέλεις να κάνεις
χρήση... αλλά πήγε 3 η ώρα... αύριο πάλι!». Ενώ εδώ θα κάτσει να
ξενυχτίσει μαζί σου γιατί δεν είσαι καλά εσύ. Και... κι άλλα ήθελα να
πω, αλλά τα ξέχασα! Ευχαριστώ πολύ!»
[Λευτέρης]
«Γεια σας. Με λένε Χριστίνα, έχω αποφοιτήσει πολλά χρόνια τώρα,
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14,5 χρόνια καθαρή. Δεν είχε τις εγκαταστάσεις που έχει τώρα το
πρόγραμμα. Θέλω πρώτα να εκφράσω τον απεριόριστο σεβασμό
μου για τους γονείς, γιατί εσείς δεν φταίγατε σε τίποτα, να σας τραβήξουμε σε αυτό το εγωιστικό ταξίδι και να φέρουμε τις ισορροπίες
της οικογένειας σε μη-ισορροπία πλήρη για αυτό τον απόλυτο εγωισμό της χρήσης και πραγματικά σέβομαι τον αγώνα σας. Τώρα για
να πω για την «ΑΡΓΩ», για το δικό μου ταξίδι στην «ΑΡΓΩ». Πήγα
χωρίς ελπίδα στην «ΑΡΓΩ», γιατί προηγήθηκαν πολλές προσπάθειες, σε άλλα προγράμματα πολύ διαφορετικά, μέσα και έξω από την
Ελλάδα. Δεν θέλω να ιδανικοποιήσω τα άτομα που δουλεύουν στην
«ΑΡΓΩ», είναι άνθρωποι έτσι; Είναι άνθρωποι που ήρθαμε πολλές
φορές σε αντιπαράθεση, πολλές φορές θύμωσα μαζί τους, είχα
επιχειρήματα και τους αντιμετώπιζα Παναγιώτη. Νιώθω ότι πολέμησα
πολύ για να μεγαλώσω εκεί μέσα και μου δώσατε εσείς όμως, τον
χώρο και τον τρόπο να μεγαλώσω, να με γνωρίσω και να μπορέσω
να σταθώ στα πόδια μου, ώστε σήμερα να μπορώ να μιλάω από
αυτήν τη θέση. Και μπορώ να σας πω με σιγουριά, γιατί τώρα έχω
περάσει στο άλλο κομμάτι, είμαι κι εγώ ψυχολόγος, ότι όντως αυτά
που περίγραψαν τα παιδιά, την πολύ δύσκολη προσέγγιση, την
πολύπλευρη, την επιλεκτική, την δημοκρατική την εφαρμόζουνε.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το σχήμα να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται και με επιτυχία κιόλας. Μόνο συγχαρητήρια έχω να πω».
[Χριστίνα]
«Έχω χρόνια που έχω τελειώσει το πρόγραμμα. Όταν πήγα στο
πρόγραμμα, τους είπα ότι δεν έχω πρόβλημα τόσο πολύ με τις ουσίες, αυτό που έχω πρόβλημα είναι να βρω τον εαυτό μου. Τον
εαυτό μου που έχω χάσει τόσα χρόνια. Τον είχα κλειδωμένο σε
ένα υπόγειο. Αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά, όλοι μαζί, με πιάσαν
από το χέρι, πήρανε τροχό, φέραν σφυρί σκαρπέλο, γκρέμισαν την
πόρτα του υπογείου, και σιγά-σιγά άρχισαν να με βγάζουν προς τα
έξω. Όταν ήρθε η ώρα να βγω στο φως, το πρώτο πράγμα που
έκανα ήταν να με προστατέψω από τον ήλιο, γιατί με βαρούσε, γιατί
είχα πολλά χρόνια να βγω έξω στον ήλιο. Πραγματικά με βοήθησε πάρα πολύ και όταν εγώ προσπαθούσα περισσότερο να βρω
κι άλλα πράγματα, κομμάτια από τον εαυτό μου, γινόμουνα ακόμη
καλύτερος. Τελείωσα το πρόγραμμα, έχω μια γυναίκα, έχω ένα
μωρό, έχω ένα μαγαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους γονείς, που
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είπε η κοπέλα, γιατί και οι γονείς μου έβγαλαν και αυτοί το δικό
τους πρόγραμμα. Το πρόγραμμα βοηθάει και τους γονείς, όχι για
τα παιδιά τους, αλλά να βοηθήσουν τον εαυτό τους, γιατί νομίζουν
όπως είπε ο κύριος, ότι τα ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν τίποτα ακόμα.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, σας αγαπάω πάρα πολύ,
όλους τους συντονιστές, όλο το πρόγραμμα, που με βοήθησε να
κάνω μια καινούργια αρχή και νομίζω ότι έχω πολύ ακόμα δρόμο
για όλη τη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ».
[Αποστόλης]

Δ.2. Γονείς, σημαντικοί άλλοι μελών
του Προγράμματος «ΑΡΓΩ»
«Να πω και εγώ κάτι τελευταίο. Μου έδωσε την αφορμή η Χριστίνα,
που απευθύνθηκε στους γονείς. Σαν γονιός εγώ, που σε αυτό το
ταξίδι του γιου μου προς την απεξάρτηση, ήμουν κι εγώ συνοδοιπόρος, ήμουν κι εγώ ένα συν-εξαρτημένο μέλος, μέσα από τη βοήθεια που πήρα από το πρόγραμμα και από τις ομάδες, ανακάλυψα
και τις δικές μου εξαρτήσεις και τις δικές μου δυσκολίες και κάθε
γονιός, νομίζω μέσα από αυτή τη διαδικασία, βλέπει τα σημεία στα
οποία ίσως δυσλειτουργεί η οικογένειά του, ο ίδιος, και μπορεί με
αυτόν τον τρόπο να έχει συμβάλλει σε ένα ποσοστό, στην εξάρτηση του παιδιού του. Γι’ αυτό λοιπόν δεν ξέρω αν δέχομαι αυτή τη
συγγνώμη. Νομίζω δεν μας τη χρωστάτε. Εγώ χρωστάω ένα πολύ
μεγάλο ευχαριστώ, και στο πρόγραμμα αλλά και στο παιδί μου, που
έκανε αυτή την προσπάθεια, την υπέρ-προσπάθεια, να ξεπεράσει
όλες αυτές τις δυσκολίες, να σταθεί στα πόδια του, γιατί έχει ολοκληρώσει κι αυτός το πρόγραμμα. Και μέσα από αυτόν να γίνω Εγώ
καλύτερος άνθρωπος. σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά»
[Μαρία2]

2. Τα ονόματα των μελών και των γονέων, σημαντικών «άλλων» έχουν τροποποιηθεί
για λόγους διασφάλισης του απορρήτου.
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«Τα συναισθήματα; Θυμός, φόβος, ενοχές, ένα κοκτέιλ εκρηκτικό, το οποίο βέβαια ήταν ότι χειρότερο για να προσεγγίσεις ένα
παιδί. Και εκεί απάνω γνωρίσαμε την «ΑΡΓΩ», μας βάλανε στους
κόλπους της και μας βοηθήσανε να σταθούμε στην ουσία στα πόδια μας, να μπορούμε να διαχειριστούμε και τους φόβους μας και
τον θυμό μας και τις ενοχές μας. Μετά μπήκε και το παιδί μέσα
και ήρθε και η λύτρωση κατά κάποιον τρόπο, για όλη την οικογένεια. Ήταν κάτι καταπληκτικό για μένα. Η λέξη «ευχαριστώ», δεν
λέει τίποτα. Ευγνωμοσύνη απεριόριστη. Αυτό ήθελα να πω για την
«ΑΡΓΩ». Και κάτι που με έχει συγκλονίσει... όταν ακούν οι θεραπευτές πως κάποιο παιδί έχει υποτροπιάσει, κάνουν προσπάθεια να
τον ξαναφέρουνε μέσα. Που για μένα αυτό είναι κάτι εκπληκτικό.
Και μάλιστα κάτι που άκουσα χθες: ήτανε λέει ένα παιδί σε πολύ δύσκολη θέση, έτοιμος να υποτροπιάσει, ήτανε μέρα γιορτής. Παρότι
γιορτή κάποιος θεραπευτής έτρεξε σε αυτόν που τον είχε ανάγκη.
Αυτό ήθελα να πω για την «ΑΡΓΩ». Δηλαδή τους ευγνωμονούμε.»
[Σοφία]
«Ο γιος μου έχει τελειώσει. Όλοι σας μπορείτε να φανταστείτε τι
πόνο και τι δυσκολίες αντιμετώπισα και εγώ και όλη μου η οικογένεια για αρκετά χρόνια που ο γιός μου ήτανε εξαρτημένος από
ουσίες. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι: πως με το πρόγραμμα
«ΑΡΓΩ» χαιρόμαστε τώρα το παιδί μας το οποίο έχει γίνει καλύτερος άνθρωπος σε όλους τους τομείς. Η ευγνωμοσύνη που νιώθουμε για το πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» είναι πολύ μεγάλη. Δεν μπορώ
όμως να παραλείψω να ευχαριστήσω και όλους τους συντονιστές
του προγράμματος, οι οποίοι αγκαλιάζουν τα παιδιά με τόση μεγάλη αγάπη και φροντίδα, που δεν περιγράφεται με λόγια. Αυτοί οι
άνθρωποι, δεν δουλεύουν απλά, αλλά κάνουν λειτούργημα. Πέρα
από τα παιδιά μας, βοηθούν πάρα πολύ και όλα τα μέλη της οικογένειας. Δεν υπάρχει φορά που να τους ζητήσει κάποιος βοήθεια και
να την αρνηθούν. Εύχομαι να είναι γεροί και δυνατοί για να εξακολουθήσουν να προσφέρουν, όπως μόνο αυτοί ξέρουν. Ο αγώνας
των παιδιών μας είναι πολύ μεγάλος γι’ αυτό συγχρόνως με το πρόγραμμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς τα στηρίζει, κι εμείς πρέπει να τα
στηρίζουμε με σωστό τρόπο, κι αυτό επιτυγχάνεται παρακολουθώντας τις ομάδες γονέων, από τις οποίες πιστέψτε με τα οφέλη είναι
πολύ μεγάλα. Ας μάθουμε λοιπόν τον σωστό τρόπο με τον οποίο
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θα στηρίζουμε τα παιδιά μας και να τους δείχνουμε αγάπη και εμπιστοσύνη. Γι’ αυτό γι’ ακόμη μια φορά ευχαριστώ τους ανθρώπους
που συνετέλεσαν στο να είμαι κι εγώ και η οικογένειά μου πολύ χαρούμενη κι εύχομαι σε όλους που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με
τις εξαρτήσεις, να νιώσουν αυτή την χαρά που νιώθω εγώ σήμερα.
Πάντα να θυμόμαστε ότι η απεξάρτηση είναι εφικτή σε όλους κι ότι
το «ΑΡΓΩ» με τους καταπληκτικούς του ανθρώπους, είναι πάντα
εδώ για να προσφέρει ότι καλύτερο.»
[Κατερίνα]
«Θέλω να πω ότι ζήσαμε σχεδόν επί 20 χρόνια ένα τεράστιο πρόβλημα, ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ, φτάσαμε στο σημείο να μην
είμαστε καν οικογένεια, και ζούσαμε μια ζοφερή πραγματικότητα.
Έφτασε η στιγμή που κάποια μέρα το παιδί μας, μας είπε: «Πήγα
στην «ΑΡΓΩ». Δεν μας έλεγε και πολλά αυτή η φράση. Το τι θα μας
έλεγε το ζήσαμε μετά. Το παιδί μας μπήκε στην κοινότητα, άρχισε
να συμμετέχει καθημερινά κι εμείς μπήκαμε στις ομάδες γονέων.
Εκεί αντιλήφθηκα ότι παρότι όταν ξεκίνησε το πρόβλημα ήμουν περίπου 52-54ων ετών, σήμερα είμαι 72, παρότι νόμιζα ότι τα ήξερα
όλα, κατάλαβα ότι δεν ήξερα τίποτα. Σήμερα συνεχίζοντας το παιδί
μας στην κοινότητα, εμείς στην ομάδα γονέων, γινόμαστε καθημερινά καλύτεροι. Έχει γυρίσει το χαμόγελο στο σπίτι μας και ζούμε
μια ωραία πραγματικότητα. Για το πρόγραμμα έχω να πω ότι δεν
περίμενα ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ότι
μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά, και εδώ θέλω να τονίσω, δωρεάν. Και το λέω αυτό διότι σε όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε ξοδέψει
πολλά χρήματα, σε διάφορες άλλες περιπτώσεις. Κι εδώ έχουμε
μία δωρεάν προσφορά τόσο στο παιδί μας όσο και σε μας τους
ίδιους. Εύχομαι στην «ΑΡΓΩ» αφού συμπλήρωσε τα 20 της χρόνια,
να τα εκατοστίσει, τουλάχιστον, και να έχει αυτόν τον αέρα, πάντα
ούριο άνεμο στα πανιά της.»
[Άλκης]
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 1
Στέλιος Γκιουζέπας
Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος «ΑΡΓΩ»

Μάιος 1998, 20 χρόνια πριν...
Μια χούφτα άνθρωποι γύρω από τον Παναγιώτη Γεωργάκα τολμούν σε πείσμα πολλών να δημιουργήσουν ένα νέο πρόγραμμα
απεξάρτησης στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ».
Μάιος 2018, 20 χρόνια μετά...
20 χρόνια παρουσίας του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» στο πεδίο της
πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης της εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες.
Πολλά μπορούν να γραφούν και να ειπωθούν για τα 20 χρόνια του
Προγράμματος «ΑΡΓΩ», πολλά να αναλυθούν και να συζητηθούν,
τόσο σε επιστημονικό, θεραπευτικό επίπεδο, όσο και σε ανθρωπιστικό, φιλοσοφικό, ιδεολογικό. Νούμερα, στατιστικές μελέτες,
έρευνες, δεδομένα, αρχές, φιλοσοφίες... το σκαρί του «ΑΡΓΩ»
είναι πια γεμάτο από αυτά, αρχίζει να αποκτά εμπειρία, να ενηλικιώνεται, να ωριμάζει, να γίνεται αξιόπλοο.
Το κείμενο αυτό όμως δε στοχεύει μέσα στις λίγες γραμμές του να
αναφερθεί σε αυτά. Υπάρχουν άλλωστε, και θα υπάρξουν και στο
μέλλον πολλοί χώροι, πολλά στρόγγυλα τραπέζια, πολλά συνέδρια
για να αναλυθούν τα παραπάνω. Αντίθετα, το κείμενο αυτό φιλοδοξεί να σταθεί σε δύο λέξεις. Σε δύο λέξεις που χρησιμοποιούν οι
χρήστες στην πιάτσα μιλώντας για το «ΑΡΓΩ», σε δύο λέξεις που
χρησιμοποιούν τα μέλη μας για να περιγράψουν το «ΑΡΓΩ». Δύο
λέξεις με τις οποίες μιλούν αυτοί, οι άνθρωποί μας, τα μέλη μας και
όχι εμείς οι ειδικοί, για το «ΑΡΓΩ».

1. Το συγκεκριμένο κείμενο γράφτηκε για τα 20 χρόνια λειτουργίας του «ΑΡΓΩ»,
Μάιος 2018.
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Δύο λέξεις ακούς, δύο λέξεις ακούμε για το «ΑΡΓΩ» από τα χείλη
τους:
«Ανοικτό» και «Εναλλακτικό», δύο λέξεις σφραγίδα, δύο λέξεις
που μπορούν μέσα τους να περικλύσουν, να περιέξουν φιλοσοφία,
αρχές, θεραπευτική στάση, ιδεολογία, δύο λέξεις που μπορούν
μέσα τους να περικλύσουν, να περιέξουν 20 χρόνια αγώνα, προσπάθειας και ενεργού παρουσίας.
Επιτρέψτε μου λοιπόν να σταθώ και να μιλήσω για αυτές τις δύο
λέξεις, να αναλύσω πέραν της πρόδηλης ετυμολογίας τους, όλα
αυτά που περικλείουν και περιέχουν και να προσπαθήσω με αυτόν
τον τρόπο να περιγράψω τα 20 χρόνια του Προγράμματός μας, του
Προγράμματος «ΑΡΓΩ».
Το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» φέρει τους χαρακτηρισμούς «Ανοικτό» και
«Εναλλακτικό» όχι μόνο γιατί υπήρξε πράγματι το πρώτο ανοικτό,
εξωτερικής παραμονής πρόγραμμα απεξάρτησης στην πόλη της
Θεσσαλονίκης, μια πόλη που κουβαλά μια μακρά και βαριά ιστορία
στις πρωτοβουλίες απεξάρτησης της χώρας.
Φέρει τους χαρακτηρισμούς «Ανοικτό» και «Εναλλακτικό» επιπρόσθετα, γιατί επιδίωξε και επιδιώκει να εξελίσσει τη απεξαρτητική του
πρόταση προς όφελος του χρήστη, του εξαρτημένου και των σημαντικών του προσώπων. Επιλέγοντας να μη μένει εγκλωβισμένο
σε θεωρίες, μεθόδους, δόγματα, άκαμπτες αρχές σε ένα διαρκώς
εξελισσόμενο πεδίο, αυτό της εξάρτησης, το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ»
εξελίσσει την απεξαρτητική του πρόταση μέσω μιας συστηματικής,
αδιάλειπτης, δεκαετούς πια, εξωτερικής εποπτείας με τον πανεπιστημιακό Δημήτρη Κωτσάκη. Η σύγχρονη απεξαρτητική πρόταση
του «ΑΡΓΩ» συγκεράζει στοιχεία του κινήματος της αυτοβοήθειας,
του κινήματος των θεραπευτικών κοινοτήτων και της προσέγγισης
της ψυχοθεραπείας. Μπορεί να συνοψιστεί στο τρίπτυχο, συλλογικότητα, δημιουργικότητα, ελευθερία του προσώπου, όπου η συλλογικότητα αποτελεί την προϋπόθεση, η δημιουργικότητα είναι το
μέσο για την επίτευξη της απεξάρτησης και η ελευθερία του προσώπου ο τελικός στόχος.
«Ανοικτό» και «εναλλακτικό», γιατί επιδίωξε και επιδιώκει να προσφέρει σύγχρονες, ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες απεξάρτησης. Ακόμη και μέσα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης,
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απότοκη της κρίσης αξιών, το Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» ανέπτυξε και
εφάρμοσε νέα προγράμματα, νέες υπηρεσίες απεξάρτησης, παρά
τη σημαντική μείωση τόσο του προϋπολογισμού του, όσο και των
εργαζόμενων σε αυτό. Δεν έμεινε και δεν μένει εγκλωβισμένο σε
παλιά, άκαμπτα θεραπευτικά σχήματα και δόγματα, αλλά αντίθετα
υπήρξε ευέλικτο στα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα της εποχής. Η Μονάδα Διπλής Διάγνωσης, το Πρόγραμμα Εργαζομένων,
η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης για απεξαρτημένα άτομα είναι κάποια παραδείγματα αυτής της ανάπτυξης και
εξέλιξης. Επιπρόσθετα, οι μελλοντικές μας στοχεύσεις έχουν ήδη
ονοματιστεί. Πρόγραμμα Εφήβων και Πρόγραμμα Προσφύγων,
για την υποστήριξη ανθρώπων και ομάδων με ελάχιστη έως και μηδαμινή δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες απεξάρτησης της
πόλης.
«Ανοικτό» και «εναλλακτικό», γιατί ήταν, είναι και επιδιώκει να είναι σε διαρκή επαφή και σχέση με την κοινωνία και την πόλη της
Θεσσαλονίκης. Σε διαρκή επαφή και σχέση με τις συλλογικότητες,
τις ομάδες, τις πρωτοβουλίες της πόλης και τους ανθρώπους της.
Επαφή και σχέση που παίρνει σάρκα και οστά, όχι μόνο σε μεμονωμένες εκδηλώσεις και δράσεις, αλλά αποτυπώνεται σε σταθερές
συνεργασίες με φορείς, συλλογικότητες, ενεργούς πολίτες της
πόλης, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο κομμάτι και συστατικό
της απεξαρτητικής πρότασης του «ΑΡΓΩ». Επαφή και σχέση που
ξεπερνά τον εθνικό χώρο και αποτυπώνεται στις διεθνείς σχέσεις
του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» με τη συμμετοχή του σε επιστημονικά
δίκτυα (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων EFTC,
δίκτυο ECEtt, βάση καλών πρακτικών EDDRA) και την αδελφοποίησή του με τα Προγράμματα Herzogsägmühle και Haus Röhling.
«Ανοικτό» και «Εναλλακτικό» λοιπόν το σκαρί του «ΑΡΓΩ» 20 χρόνια τώρα χαράσσει πορεία.
Υποχρέωση και καθήκον όλων μας, όλων όσων μετέχουμε αυτής
της προσπάθειας, να συνεχίσουμε την ίδια ρότα, την ίδια πορεία.
Πορεία σε κόντρα των κυρίαρχων λογικών διαχείρισης, πορεία με
στόχο την απεξάρτηση, πορεία με στόχο τη συλλογικότητα, τη δημιουργικότητα, την ελευθερία του εξαρτημένου ανθρώπου.
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