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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η δουλειά του εκπαιδευτικού μπορεί να είναι μια εύκολη εργασία στο βαθμό που
εστιάζει στην κάλυψη της ύλης και την μεταφορά γνώσεων από τον δάσκαλο προς τον
μαθητή . Οι μεγάλες δυσκολίες και προκλήσεις αρχίζουν να εμφανίζονται ,όταν γίνουν
αντιληπτές οι δυνατότητες που ο κάθε εκπαιδευτικός έχει σχετικά με την πορεία κάθε
μαθητή ,οι αλλαγές τις οποίες μπορεί να προκαλέσει ή να συμβάλει και η καταλυτική
σημασία των σχέσεων που οικοδομούνται μεταξύ αυτού και των διδασκομένων , για την
επίτευξη των στόχων που ο ίδιος ή οι μαθητές θέτουν .
Η δουλειά αυτή ,ήταν που μας έφερε κοντά με μια ιδιαίτερη ομάδα παιδιών, αλλά
και οικογενειών ,που έκαναν μια σημαντική και αξιοθαύμαστη προσπάθεια, για μια
καλύτερη ζωή με νόημα ,αξίες και προοπτική για το μέλλον. Ήταν ένας πληθυσμός
εφήβων και γονιών που βοηθώντας ο ένας τον άλλο και προσπαθώντας να αξιοποιήσουν
κάθε ευκαιρία ,μέρα την μέρα, άλλαζαν θεαματικά την ζωή τους , πετυχαίνοντας μικρούς
καθημερινούς στόχους ,αλλά και μεγαλύτερους.
Όλοι οι άνθρωποι που σαν επαγγελματίες συναντηθήκαμε στο χώρο αυτό, ζυμωθήκαμε
μαζί τους και μοιραστήκαμε κοινά συναισθήματα και αγωνίες. Συναισθανθήκαμε μαζί
τους την πίκρα για το παρελθόν , την αγωνία για το παρόν ,την απογοήτευση για τα
πισωγυρίσματα, τον φόβο του θανάτου, αλλά και την αισιοδοξία για το μέλλον, που
φέρνει μαζί του την ελπίδα. Συμμεριστήκαμε την βαθιά πεποίθηση, ότι η προσπάθεια
είναι αυτή που τελικά αξίζει τον κόπο. Στους χώρους των θεραπευτικών προγραμμάτων
του ΚΕΘΕΑ συναντήσαμε , μαθητές «του τελευταίου θρανίου»,

απογοητευμένους, ,με

βαρύ το φορτίο της αποτυχίας να τους βαραίνει , με εξαιρετικό θυμό για το σχολείο και
τους εκπαιδευτικούς . Πιστέψαμε ωστόσο , ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να αλλάξουν ,αν
αλλάζαμε κι εμείς .Αν καταφέρναμε να γίνουμε διαφορετικοί δάσκαλοι ,να αποδεχτούμε
την αποτυχία τους ,την αποτυχία ενός σχολείου και ενός εκπαιδευτικού συστήματος , που
ήταν δικό μας και τους απέβαλε .Οι έφηβοι αυτοί ,βρίσκονταν εκεί για να προσπαθήσουν
να ανατρέψουν

την εκπαιδευτική τους ιστορία ,ξεπερνώντας τις δικές μας προσδοκίες,

αλλά και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις .
Η πορεία των εφήβων αυτών στο σχολείο και των ιδιαίτερων πτυχών που έχει ,αλλά και
των σχολικών λειτουργιών με τις οποίες συνδέεται ή επηρεάζει, αποτέλεσε αντικείμενο

i

ενδιαφέροντος μας για σειρά ετών , ενδιαφέρον από το οποίο αναδείχθηκε το θέμα για
την παρούσα έρευνα .

Η μελέτη που παρουσιάζουμε αποτελείται από πέντε ανεξάρτητα κεφάλαια ,που σύντομα
παρουσιάζονται παρακάτω.
Στο πρώτο κεφάλαιο ,αναπτύσσεται η προβληματική στην οποία βασίστηκε η επιλογή
του συγκεκριμένου θέματος . Αναπτύσσεται σύντομα ο επιστημονικός και κοινωνικός
προβληματισμός που αφορά τις σχολικές δυσκολίες και τις επιπτώσεις που έχουν , ενώ
περιγράφονται οι

πτυχές του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας και ο τρόπος που

πλήττεται ο πληθυσμός των εφήβων χρηστών . Τα στοιχεία αυτά δομούνται ως η αφετηρία
του προβληματισμού ,για την επιλογή του θέματος της έρευνας . Στη συνέχεια
αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό των πρώην χρηστών,
ενώ ειδικότερη αναφορά γίνεται στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά τους . Αναπτύσσονται
συνοπτικά τα ερευνητικά ερωτήματα και οι υποθέσεις ,που σχετίζονται με τα θέματα που
θα προσανατολιστεί η έρευνα. Στο τέλος του κεφαλαίου ,γίνεται προσπάθεια για
οριοθέτησή του, μέσω της διευκρίνησης όρων και παραμέτρων που χρησιμοποιούνται.
Στο δεύτερο κεφάλαιο που αποτελεί το γενικό μέρος της παρούσας μελέτης
πραγματοποιείται ανασκόπηση της ελληνικής και της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας για
θέματα που σχετίζονται

με το προς διερεύνηση θέμα . Εκτενής αναφορά γίνεται σε

έρευνες που συσχετίζουν το φαινόμενο της χρήσης ουσιών με σχολικές επιδόσεις και την
σχολική διακοπή , έρευνες που συνήθως αναζητούν αιτιάσεις και συνδέσεις για τα δυο
φαινόμενα. Αναπτύσσονται
αποτυχίας ,καθώς και

βιβλιογραφικά τα θέματα της σχολικής υποεπίδοσης και

οι πιθανές συνέπειες των παραπάνω φαινομένων . Η σχολική

διακοπή ( ή σχολική διαρροή ) μελετάται τόσο στην διεθνή βιβλιογραφία ,όσο και στην
ελληνική πραγματικότητα σαν ακραία έκφραση

και επιστέγασμα των φαινομένων

υποεπίδοσης και σχολικών δυσκολιών . Οι αναφορές εστιάζουν σε συγκεκριμένους
παράγοντες που συνδέονται με το φαινόμενο, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στον παράγοντα
της οικογένειας και την συνάρτησή του με το θέμα . Στην συνέχεια προσεγγίζεται το θέμα
της χρήσης και κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών, οι αιτιολογικοί του παράγοντες ,η
έκταση του φαινομένου στην ελληνική πραγματικότητα και την αντιμετώπισή του με
έμφαση στο

μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας . Έμφαση επίσης

σύνδεση εφηβείας και χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών ,ενώ αναπτύσσονται

δίνεται στην
ιδιαίτερα οι

υπηρεσίες εκπαίδευσης που είναι οργανωμένες στα αντίστοιχα θεραπευτικά προγράμματα.

ii

Τέλος παρατίθεται ο προβληματισμός για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων
πρόληψης για την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών στις σχολικές μονάδες .
Το τρίτο κεφάλαιο ,εστιάζει στην μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε και στον
τρόπο που μελετήθηκαν τα στοιχεία προκειμένου να οδηγηθούμε στα επιστημονικά
συμπεράσματα. Το κεφάλαιο ξεκινά με την διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων και
ερωτημάτων , συνεχίζεται με λεπτομερή αναφορά στην διαδικασία πραγματοποίηση της
έρευνας ,στην επιλογή της ερευνητικής
εργαλείου

μεθόδου και του κατάλληλου ερευνητικού

,καθώς και με την καταγραφή όλης της ερευνητικής διαδικασίας

που

πραγματοποιήθηκε ώστε να συλλεχθεί το προς μελέτη υλικό .Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας

,καθώς και στην «συνέντευξη» ως ερευνητικού

εργαλείου και τους λόγους που επιλέχθηκε για την παρούσα μελέτη .Αναπτύσσεται η
«Grounded Theory»

,σαν μέθοδος για την ανάλυση και την οικοδόμηση θεωρίας

βασισμένη στα ποιοτικά δεδομένα, καθώς και η σκοπιμότητα χρησιμοποίησης της στην
παρούσα μελέτη. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου συζητούνται παράγοντες που συνιστούν
περιορισμούς για την μελέτη και το θέμα που ερευνάται.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα ερευνητικά ευρήματα από την ποιοτική
μελέτη των συνεντεύξεων των εφήβων πρώην χρηστών και των γονιών, που αποτέλεσαν
τον πληθυσμό που μελετήθηκε. Παρουσιάζονται τα θέματα που αναδεικνύονται,
ομαδοποιημένα σε νοηματικές ενότητες ,που αποτελούν και τις θεματικές παραγράφους
του κεφαλαίου , ενώ τα ευρήματα υποστηρίζονται από αποσπάσματα των συνεντεύξεων
εφήβων και γονέων ,που παρατίθενται. Παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν το προφίλ
του πληθυσμού που ερευνήθηκε σχετικά με διάφορα ζητήματα (οικονομική και κοινωνική
θέση,

μορφωτικό επίπεδο ,συνήθειες ,οικογενειακό κλίμα ,ειδικά προβλήματα ), που

συσχετίζονται με το προς διερεύνηση θέμα . Επισημαίνονται γεγονότα ,στάσεις και
απόψεις ,εφήβων και γονέων ,που αφορούν στην σχολική προσαρμογή , στις σχολικές
δυσκολίες

και την σχέση τους με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και την σχολική δομή

γενικότερα , Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό ,παρουσιάζονται συγκριτικά τα κύρια σημεία
μεταξύ των απόψεων και των επισημάνσεων , εφήβων και γονέων ,ενώ γίνεται προσπάθεια
καταγραφής ενός « γενικού σεναρίου» που προκύπτει από τα στοιχεία.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την ποιοτική μελέτη των
στοιχείων ,ενώ ταυτόχρονα σχολιάζονται τα σημαντικότερα ευρήματα και διατυπώνονται
προτάσεις .
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Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής ,αποδείχτηκε ένας ιδιαίτερα υψηλός στόχος,
υψηλότερος από αυτό που στην αρχή φανταζόμουν ,στόχος που με έφερε αντιμέτωπο με
θέματα και προσωπικές δυσκολίες , που χρειάστηκε να αναμετρηθώ . Το ταξίδι υπήρξε
θαυμαστό , αποκαλύπτοντας μου περιοχές της επιστήμης και της ζωής ,που ήταν για μένα
ανεξερεύνητες . Η ολοκλήρωση της, πέρα από την καθαυτή αξία της επίτευξης ενός
μεγάλου στόχου , καλλιέργησε πτυχές της προσωπικότητας μου και με βελτίωσε σαν
επαγγελματία ,αλλά και σαν άνθρωπο.
Δεν θα ξεκινούσα την διαδρομή αυτή ,εάν δεν μου είχε προσφερθεί απλόχερα από τον
οργανισμό που εργάζομαι , το ΚΕΘΕΑ,

εμπιστοσύνη, χώρος για δημιουργία και

επαγγελματική εξέλιξη. Οι συνθήκες δουλειάς στον οργανισμό ήταν αυτές , που ίσως
ονειρεύεται κάθε

ανήσυχος εκπαιδευτικός . Έλαβα κάθε δυνατή υποστήριξη

στην

διενέργεια της έρευνας, αλλά και επαγγελματικές διευκολύνσεις για την ολοκλήρωση της
μελέτης .
Τα παιδιά και οι γονείς των προγραμμάτων ΣΤΡΟΦΗ και ΠΛΕΥΣΗ , με ξεχωριστή
γενναιοδωρία μου χάρισαν τις προσωπικές τους ιστορίες , δημιουργώντας το υλικό που
μελετήθηκε , υλικό που προσέγγισα με ιδιαίτερο σεβασμό για τους ανθρώπους που μου το
εμπιστεύτηκαν.
Οι άμεσοι συνεργάτες μου ,Εύη Μιχαλέλη, Ειρήνη Υφαντή , Νικολέτα Σπυροπούλου,
Παναγιώτης Γκίνης , Σωτηρία Παπαδοπούλου και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου στην
ΣΤΡΟΦΗ εργάστηκαν έτσι, ώστε να μπορέσω να αφοσιωθώ σε αυτόν τον σημαντικό
προσωπικό στόχο.
Ένα δίκτυο φίλων, συγγενών

και συναδέλφων κινητοποιήθηκε και μου προσέφερε

αμέριστη υποστήριξη με τον τρόπο που ο καθένας μπορούσε , κάνοντας την δουλειά μου
σημαντικά ευκολότερη. Ο Γιώργος Καλαρρύτης πρώτος έσπειρε την ιδέα της διατριβής,
ενώ πολύτιμη ήταν η συμβολή του

στην αναζήτηση βιβλιογραφίας .Η Αγγελική

Χαμοσφακίδη με έφερε σε επαφή με την Grounded Theory, ενώ πολύ χρήσιμες στάθηκαν
οι επισημάνσεις της σχετικά με την αξιοποίησή της .Ο Χρήστος Ζιούβας μου προμήθευσε
μια μεγάλη σειρά σημαντικών επιστημονικών άρθρων του αρχείου του, που πλούτισαν
την προβληματική της μελέτης. Η Γαλάτεια Παρασκευόπουλου συνεισέφερε σημαντικά
στην καταγραφή του υλικού ,ενώ οι Δήμητρα Κοτσά και Λίτσα Μπούκα με υποστήριξαν
ιδιαίτερα στην μελέτη των ξενόγλωσσων βιβλίων και άρθρων. Ο Γεράσιμος
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Παπαναστασάτος στάθηκε πολύτιμος σύμβουλος για θέματα μεθοδολογίας και ανάλυσης
του υλικού της έρευνας, ανταποκρινόμενος άμεσα σε κάθε αίτημα μου για βοήθεια . H
Βενετία Μητρόπουλου, ο Πέτρος Κωστούλας , η Έφη Γερωνυμάκη και οι μικρές Έλενα
και Κατερίνα μου προσέφεραν την φιλοξενία τους και την συντροφιά τους στα Ιωάννινα,
μετριάζοντας την κούραση και την αγωνία .
Η τριμελής επιτροπή , ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Βασίλης Κούτρας , ο καθηγητής
κ. Γιώργος Μαυρογιώργος και η επίκουρη καθηγήτρια

κ. Αγγελική Παλαιολόγου,

συνέβαλαν σημαντικά για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της παρούσης εργασίας .
Ειδικότερα ,ο επιβλέπων καθηγητής μου Βασίλης Κούτρας ,αποτέλεσε σημείο αναφοράς
και ισχυρό πρότυπο Δασκάλου στην πορεία που είχε μαζί μου . Η εμπιστοσύνη με την
οποία περιέβαλε την εργασία μου και οι σημαντικές παρατηρήσεις του , αποτέλεσαν την
βάση για την ολοκλήρωση της διατριβής. Σε δύσκολες στιγμές , η ενθάρρυνσή του υπήρξε
καθοριστική, για να συνεχίσω την προσπάθεια .
Η σύζυγος μου Ζέφη Κοτσά ,και τα παιδιά μου Νικόλας και Γιώργος , ο καθένας με τον
τρόπο του, με υποστήριξαν , με ενθάρρυναν και μου συμπαραστάθηκαν όλο αυτό το
διάστημα. Μαζί τους μοιράστηκα όλες τις δύσκολες και όμορφες στιγμές σε αυτήν την
διαδρομή, ενώ χωρίς αυτούς πιθανότατα ,δεν θα είχα ολοκληρώσει τον στόχο.

Ένα ευχαριστώ είναι λίγο, για να περιγράψει την ευγνωμοσύνη, που για όλους αυτούς
τους σημαντικούς ανθρώπους , αισθάνομαι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
1.1 . H προβληματική της έρευνας
Η σχολική αποτυχία και οι σχολικές δυσκολίες σαν φαινόμενο , απασχολούν τις
τελευταίες δεκαετίες τις δυτικές κοινωνίες , καθώς φθίνει η αντίληψη ότι οι λιγότερο
ικανοί στο σχολείο ήταν , είτε μαθητές χωρίς εκπαιδευτικές δυνατότητες από τη φύση
τους, είτε η καταγωγή τους θα ήταν αυτή που θα τους οδηγούσε μακριά από μια
πετυχημένη πορεία μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα .
Οι αντιλήψεις για αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στα πλαίσια της ταχύτερης
οικονομικής ανάπτυξης , οδηγούν στην καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και
στην ραγδαία αύξηση του μαθητικού πληθυσμού , με ένταξη σε αυτόν ομάδων που στο
παρελθόν ήταν αποκλεισμένες (Φραγκουδάκη ,1985) . Το φαινόμενο αυτό αύξησε επίσης
ραγδαία τα φαινόμενα σχολικών υποεπιδόσεων και σχολικής αποτυχίας , με ακραία
έκφραση τους την σχολική διακοπή.
Οι διάφορες ιδεολογικές , πολιτικές και επιστημονικές προσεγγίσεις έδωσαν στους
όρους «υποεπίδοση» και «σχολική αποτυχία» ,άλλο περιεχόμενο και άλλη ερμηνευτική
προσέγγιση , έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να αναφερθούμε στο φαινόμενο με κοινούς
όρους από όλους τους μελετητές ( Κovacs, 1998) . Θα πρέπει περισσότερο να
αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά, μελετώντας τα την συγκεκριμένη ιστορική στιγμή
υπό τις συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά
πλαίσια, για κάθε χώρα.
Το θέμα στο οποίο φαίνεται να συγκλίνουν όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό, είναι η
σοβαρότητα και οι διαστάσεις που αποκτά για τις συγκεκριμένες κοινωνίες .Μεγάλη
μερίδα των μαθητών , ποσοστά που σύμφωνα με το Ο.Ο.Σ.Α. αγγίζουν το 15-20%,
ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με μειωμένες δεξιότητες για ανάληψη
δράσης στην αγορά εργασίας και ομαλή κοινωνική ένταξη. Μεγάλα ποσοστά, ανάλογα με
την χώρα και τον πληθυσμό που μελετάται σημειώνονται επίσης ,σε όλο τον κόσμο στην
πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης (Παπαστυλιανού, 1999) , γεγονός που
επιτείνει τα φαινόμενα που προαναφέρθηκαν .
Η αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την
αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και της
εκπαίδευσης πολιτών με αυξημένα προσόντα, ποσοτικά και ποιοτικά .
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Το σχολείο, ο βασικός θεσμός που εμπλέκεται και επηρεάζει το φαινόμενο , μοιάζει να
μην κατορθώνει να ανταποκριθεί στην βασική του υποχρέωση για καθολική εκπαίδευση
των νέων μελών της κοινωνίας , καθώς υπό τις νέες

κοινωνικές συνθήκες και τις

σύγχρονες εργασιακές ανάγκες ,οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα αυξημένες .Με τον τρόπο
αυτό, ο σχολικός θεσμός καθίσταται ανεπαρκής να παρακολουθήσεις τις εξελίξεις αυτές .
Σχετικά με την παιδαγωγική διάσταση του φαινομένου ,το σημερινό σύγχρονο σχολείο
μάλλον αδυνατεί να εντάξει όλο τον όγκο των μαθητών του , να πείσει για την καθολική
χρησιμότητά του και να υποστηρίξει πειστικά μαθητές με ιδιαίτερα προβλήματα επίδοσης.
Οι σύγχρονες κοινωνίες δίνουν τη δυνατότητα στον σχολικό θεσμό να απασχολεί και να
παρεμβαίνει στο παιδί και αργότερα στον έφηβο, ιδιαίτερα πολλές ώρες κατά το μεγάλωμά
του. Τόσος χρόνος σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας πιθανών σχολικών προβλημάτων ,
καθιστά μάλλον αδικαιολόγητο κάθε φαινόμενο σχολικής αποτυχίας . Έτσι, είναι πολύ
πιθανό να χρειάζεται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία και προβληματισμό

να

επανεξεταστούν οι στόχοι, η δομή, οι απαιτήσεις και οι πρακτικές του σχολείου,
προκειμένου να ανταποκριθεί στον σύγχρονο ρόλο του.
Το σύγχρονο σχολείο και οι θεσμοί που το πλαισιώνουν ,οφείλουν ιδιαίτερα να
ανταποκριθούν στις ανάγκες ομαλής φοίτησης σε αυτό, ιδιαίτερων ομάδων μαθητών ,που
προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από
άποψη ατομικών ιδιαιτεροτήτων ,γνωστικών , γλωσσικών ,οικονομικών, πολιτισμικών ή
ευρύτερα κοινωνικών. Οφείλουν επιπρόσθετα να καλύψουν

ανάγκες μεμονωμένων

μαθητών που δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές απαιτήσεις του (Κωνσταντίνου και Πλειός,
1999).

Για το Ελληνικό σχολείο και το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα φαινόμενα σχολικής
αποτυχίας μελετώνται κυρίως κάτω από το βάρος της σχολικής διαρροής από την
υποχρεωτική εκπαίδευση . Ποσοστά που κυμάνθηκαν από 30-40% την δεκαετία του ΄70
(Σταμέλος 1999) έως τα σημερινά της τάξης του 14% (Ρουσσέας και Βρετάκου ,2006),
δείχνουν την αδυναμία του Ελληνικού Σχολείου ,να προσφέρει το αγαθό της εκπαίδευσης
σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και τις ομάδες του πληθυσμού , παρά τις ευνοϊκές νομικές
ρυθμίσεις για υποχρεωτική συμμετοχή μαθητών έως και το απολυτήριο του Γυμνασίου
(Παπαστυλιανού, 1999).
Στην ελληνική πραγματικότητα η έννοια της σχολικής αποτυχίας συνδέεται συνειδητά
ή ασυνείδητα με το βαθμολογικό σύστημα ,καθώς και με εκείνο των εξετάσεων, που
καταλήγουν και κορυφώνονται με το εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια
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εκπαίδευση . Αποτελεί κοινό τόπο ότι οι υποψήφιοι που δεν εισάγονται στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση θεωρούνται συλλήβδην αποτυχημένοι( Κωνσταντίνου και Πλειός , 1999).
Το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας και σχολικής υποεπίδοσης στην Ελληνική
πραγματικότητα , πιστεύουμε ότι έχει περαιτέρω διαστάσεις και προεκτάσεις από αυτές
που προαναφέρθηκαν και χρήζει περαιτέρω μελέτης ,ενώ

παρουσιάζει ιδιαίτερες

διαστάσεις όταν αγγίζει κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού. Επιπρόσθετα,
στις σημερινές συνθήκες λειτουργίας του Ελληνικού Σχολείου πολλά και ποικίλα
προβλήματα ανακύπτουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν αποδοτικά για την ομαλή
λειτουργία του .Ένα σχολείο, που μετά την αυξανόμενη υποδοχή οικονομικών μεταναστών
στη χώρα μας εξελίσσεται ,σε μεγάλο βαθμό σε πολυπολιτισμικό , που οφείλει να εντάξει
αποδοτικά και να εκπαιδεύσει μειονεκτούσες ομάδες μαθητών ( κοινωνικές , εθνικές ή
θρησκευτικές μειονότητες ) και να αντιμετωπίσει επίσης αποδοτικά νέα θέματα , όπως η
βία , η παραβατικότητα , ο ρατσισμός , η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών κ.λ.π.. Τα ζητήματα
αυτά αποτελούν κοινωνικές προκλήσεις ,για την μεταμόρφωση του Ελληνικού Σχολείου σε
ισχυρό θεσμό κοινωνικοποίησης και ένταξης για τα νεότερα μέλη της κοινωνίας .

1.2.

Η επιλογή του θέματος

Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η χρήση και η κατάχρηση ουσιών συνδέεται με αρνητικές
συμπεριφορές που προκαλούνται και στο σχολικό περιβάλλον .Η αιτιολογική σχέση που
θα μπορούσε να συσχετίσει την δυσκολία σχολικής ένταξης των εφήβων αυτών και την
εμπλοκή τους με την χρήση δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς ( Πουλόπουλος , 2005).
Οι έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών ,είναι μια ομάδα νέων που πλήττεται και αυτή
μεταξύ άλλων σχεδόν καθολικά από το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας και της
σχολικής διακοπής ,ενώ ταυτόχρονα , ούτε το σχολείο , ούτε η οικογένεια ,φαίνονται
επαρκείς για να ανακόψουν την πορεία αυτή. Μια πορεία που αλλάζει κατεύθυνση με την
ένταξη των εφήβων αυτών και των οικογενειών τους σε θεραπευτικά πλαίσια (Παπανδρέου
κ.α. ,2003, ΚΕΘΕΑ , 1998).

Οι έφηβοι που εμπλέκονται με την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών είναι νέοι που κάτω από
την επίδραση διαφόρων σύνθετων παραγόντων ( βιολογικών , ψυχολογικών , κοινωνικών),
που σε μια ορισμένη χρονική στιγμή διασταυρώθηκαν στο πρόσωπο τους ,μετέτρεψαν τον
απλό πειραματισμό με τέτοιες ουσίες σε συστηματική χρήση κατάχρηση ή και εξάρτηση
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από αυτές ( Jones και Battjes ,1985). Είναι νέοι που προέρχονται συνήθως από οικογένειες
με ποικίλα προβλήματα ,που άλλοτε είναι εμφανή και άλλοτε όχι , ενώ οι οικογενειακές
σχέσεις ,λόγω των προβλημάτων αυτών, αλλά και λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με
την χρήση (αδιαφορία , επιθετικότητα , αρνητισμός , σχολικά προβλήματα) είναι
εξαιρετικά τεταμένες . Οικογενειακά προβλήματα που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση
του φαινομένου της χρήσης είναι η έλλειψη επικοινωνίας , συναισθηματικών δεσμών και
ορίων , καθώς και ανεπίλυτες συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις , μέσα στην οικογένεια
(Τurner , 1995). To μεγάλωμα των εφήβων αυτών πραγματοποιείται σε οικογένειες που
χαρακτηρίζονται από σύγχυση

των γονικών

ρόλων

, αποξένωση των ατόμων μεταξύ

τους και πολύ συχνά κατάχρηση εξαρτητικών ουσιών νόμιμων και παράνομων μέσα στην
οικογένεια .
Ο έφηβος παίρνει ναρκωτικά για να αισθάνεται διαφορετικός , για να ενταχθεί σε μια
ομάδα, όπου θα ανήκει και θα γίνεται αποδεκτός στην διαφορετικότητα του. Για να
δημιουργήσει μια εικόνα εαυτού αποδεκτή , πρώτα από τον ίδιο. Για να αποκτήσει μια
ιδεολογία ,σε μια κοινωνία όπου διακηρύσσει « το τέλος των ιδεολογιών» , για να καλύψει
αισθήματα αδυναμίας ,ανικανότητας και αποτυχίας που μπορεί να βιώνει στη ζωή του.
Χρησιμοποιεί τις ψυχότροπες ουσίες για να εκφράσει σωρευμένα συναισθήματα και να
ανακουφιστεί από την ένταση και το άγχος. Πιθανώς για να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη
ή άλλη έντονη ψυχοπαθολογία , για να αντιμετωπίσει την απειλή που αντιπροσωπεύουν οι
άλλοι, και να μπορέσει να επιβιώσει ψυχικά (Μάτσα, 2001).
Οι έφηβοι κατά την πορεία τους στη χρήση σχετίζονται με αντίστοιχους κύκλους
εφήβων, όπου συνήθως κυριαρχούν παραβατικές συμπεριφορές ,συγκρούσεις με το
οικογενειακό περιβάλλον, σύγκρουση με το σχολικό περιβάλλον, αντικοινωνική
συμπεριφορά και σε πολλές περιπτώσεις εμπλοκή με το νόμο.
Σε κάθε φάση της ζωής του χρήστη το κίνητρο για θεραπεία ποικίλει (Λιάππας,
2003).Παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν ένα χρήστη στην αναζήτηση θεραπείας είναι
οι πιέσεις της οικογένειας ή των φίλων ,δικαστικές εκκρεμότητες ,ο φόβος της φυλακής ,
πιέσεις από την αστυνομία ,το αίσθημα της εγκατάλειψης και της μοναξιάς , η έλλειψη
τροφής ,η τραγική κατάσταση της υγείας (για μακροχρόνιους χρήστες ),παθολογικά ή άλλα
προβλήματα , ο θάνατος ενός κοντινού προσώπου από την χρήση ουσιών (Μάτσα, 2001).
Για τους έφηβους χρήστες ,σημαντικότερος παράγοντας πίεσης και απόφασης για
προσπάθεια θεραπείας αποτελεί η οικογένεια τους ,ενώ μια σημαντική ομάδα από αυτούς
διακόπτει την προσπάθεια της ,για διαφορετικούς επίσης λόγους ο καθένας.
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Οι πρώην χρήστες ψυχοτρόπων

ουσιών , με τους οποίους ,ως εκπαιδευτικοί,

συναντηθήκαμε μέσα το θεραπευτικό πλαίσιο, ήταν έφηβοι και νεαροί ενήλικες ,με
απροσδόκητα κοινά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, στην συντριπτική τους πλειοψηφία.
Περισσότερα ή λιγότερα χρόνια αποκομμένοι από την σχολική εκπαίδευση, χωρίς κανένα
εκπαιδευτικό υπόβαθρο, χωρίς ελπίδα επιστροφής ή συνέχισή της. Ήταν παιδιά με πολύ
χαμηλή αυτοεκτίμηση, χωρίς εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και τις δεξιότητές τους, χωρίς την
παραμικρή πεποίθηση ότι κάτι μπορεί να τους βοηθήσει σε αυτό. Τους συναντήσαμε στην
αρχή ή τα μέσα της προσπάθειάς τους ,για να ξαναβρούν νόημα ζωής , στόχους και αξίες.
να πάρουν λίγο χρόνο να «ξαναμεγαλώσουν», να προσεγγίσουν ό,τι έχασαν τα χρόνια της
χρήσης ,να ξαναβρεθούν σε υγιείς σχέσεις με την οικογένειά τους . Οι έφηβοι αυτοί ήταν
πρώην ή ενεργοί

μαθητές με τεράστιο μορφωτικό έλλειμμα, τόσο αναφορικά με τις

γνώσεις που προσδοκά να διαθέτουν το αναλυτικό πρόγραμμα, όσο και με τεράστια κενά
κοινωνικής μάθησης. Μερικοί από αυτούς, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν
αναλφάβητοι, ενώ κάποιοι άλλοι δεν γνώριζαν τι σήμαινε διάβασμα ή μελέτη. Είχαν
αναπτύξει εξαιρετικό θυμό για το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς, πιστεύοντας ότι κανείς
δεν θα μπορούσε να καταφέρει κάτι καλό για αυτούς, ακόμα κι αν ήθελε να προσπαθήσει.
Ακόμα και οι πιο μορφωμένοι ή εκπαιδευτικά ικανοί από αυτούς, είχαν την εδραιωμένη
αντίληψη

ότι το σχολείο, πρόκειται για κάτι

ανούσιο, χωρίς χρησιμότητα, τόπος

εχθρικός, με τυπική λειτουργία, ένα «εργοστάσιο εκπαίδευσης».
Υπήρξε άξιο απορίας και διερεύνησης , ποια ήταν η διαδικασία αυτή , που έφερνε
μαθητές από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, διαφορετικές οικογένειες, με διαφορετικά
προσωπικά προβλήματα, στην ίδια εκπαιδευτική και μορφωτική κατάσταση.
Από τις σχολικές ιστορίες και τα γεγονότα, που με διάφορες αφορμές οι έφηβοι αυτοί
διηγούνταν , αλλά και από την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας που ακολούθησε
προέκυψε , ότι θα έπρεπε να διερευνηθούν θέματα της προσωπικότητάς τους, θέματα
σχετικά με την οικογένεια και την στάση της απέναντι στην εκπαίδευση. Κυρίως όμως ,θα
έπρεπε να μελετηθούν θέματα που αφορούν στον θεσμό που συνόψισε τα παραπάνω
ζητήματα και τα διαχειρίστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθορίσει το τελικό αποτέλεσμα,
το σχολείο.
Σε σχέση με τους ίδιους και την εκπαιδευτική τους πορεία, θα έπρεπε να διερευνηθούν
κοινά ή μη κοινά στοιχεία αυτοεικόνας προσωπικότητας που μπορεί να αιτιολογούν ή
συναρτώνται με το φαινόμενο. Πιθανά γεγονότα της σχολικής ζωής που έπαιξαν
σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτή. Επίσης , θα έπρεπε να τύχει διερεύνησης ,
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η

συνάρτηση του φαινομένου της χρήσης με την πορεία αυτή. Θα έπρεπε να αναζητηθούν
συνδέσεις σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου της χρήσης , την σχολική ένταξη και
σχολική προσαρμογή. Να διερευνηθούν στάσεις και αντιλήψεις

των παιδιών αυτών,

σχετικά με το σχολικό περιβάλλον, αλλά και τους συνομήλικους τους, καθώς και η
επιρροή των τελευταίων

στην πορεία τους στην εκπαίδευση. Να μελετηθούν

τα

χαρακτηριστικά που πιθανώς διαφοροποιούν αυτούς που διέκοψαν το σχολείο από τους
υπόλοιπους ή τον γενικό πληθυσμό, που διαρρέει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Δεύτερο επίπεδο αναζήτησης θα έπρεπε να γίνει στο κομμάτι της οικογένειας : Να
διερευνηθεί η πιθανή ύπαρξη κοινών στοιχείων των οικογενειών αυτών ή άλλων μη
κοινών που μπορούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο. Θα μπορούσαν να μελετηθούν και να
διατυπωθούν οι στάσεις ή οι αντιλήψεις των γονέων που πιθανά καθόρισαν αυτή την
πορεία ,όπως επίσης και η σχέση που μπορεί να υπάρχει στο προφίλ των οικογενειών
αυτών με το γενικό πληθυσμό.
Τέλος σημαντικά είναι τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν για την λειτουργία του
σχολείου. Πώς ο θεσμός του οδηγεί με τόσο καθολικό τρόπο αυτή την κατηγορία μαθητών
στην αποτυχία και πολλούς από αυτούς στην σχολική διακοπή; Πώς βίωσαν οι μαθητές
αυτή την πορεία τους στις σχολικές αίθουσες και πώς αντιμετωπίστηκαν; Πώς
αισθάνθηκαν οι ίδιοι από αυτό; Ποια είναι η γνώμη τους για τον θεσμό, τους
εκπαιδευτικούς, την λειτουργία; Πώς το σχολείο διαχειρίζεται το πρόβλημα των μαθητών
χρηστών; Τι φέρνει αποτελέσματα και τι όχι στην αντιμετώπιση αυτή; Πώς αντιδρούν οι
εκπαιδευτικοί, ή οι άλλοι μέτοχοι του σχολείου ( άλλο προσωπικό, Σύλλογος Γονέων,
κ.τ.λ.). Υπάρχουν παρεμβάσεις, είτε από το σχολείο είτε από μεμονωμένους
εκπαιδευτικούς που υπήρξαν βοηθητικές, και πώς αξιολογείται αυτό; Υπάρχει αιτιακή
σχέση μεταξύ σχολικής αποτυχίας και χρήσης; Προηγείται το ένα φαινόμενο του άλλου ή
τροφοδοτεί το ένα φαινόμενο το άλλο; Τέλος, πώς ένας θεσμός κοινωνικοποίησης όπως το
σχολείο, αντί να αποτελέσει ανάχωμα στην πορεία ενός χρήστη προς την σχολική αποτυχία
και την περαιτέρω εμπλοκή του με την χρήση στην συνέχεια, γίνεται ο κύριος συντελεστής
της πορείας αυτής; Μπορούν να υπάρξουν προτάσεις για λειτουργία προγραμμάτων εντός
της σχολικής μονάδας που να αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα ή να υποστηρίζουν όλο το
θεσμό σε περιπτώσεις εμφάνισης τέτοιων φαινομένων;

Οι ίδιοι έφηβοι επιδιώκοντας

την απεξάρτηση κι επανένταξή τους μέσα από τα

θεραπευτικά προγράμματα, έλαβαν υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα εκπαίδευσης
αλλά και υπηρεσίες συστηματικής εκπαίδευσης, για αυτούς που είχαν διακόψει αντίστοιχη
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σχολική τους . Τα αποτελέσματα, όπως τα έχουν ζήσει όλοι οι μετέχοντες αυτής της
προσπάθειας για ουσιαστική επιστροφή αυτών των μαθητών στα θρανία ,ήταν σημαντικά
θετικά
Ποια στοιχεία ήταν αυτά που μπορούν ώστε να συμβάλουν, στο να οδηγηθούν οι
έφηβοι αυτοί ξανά στο σχολείο ή στην εκπαίδευση γενικότερα; Ποια στοιχεία από αυτά
μπορούν να υιοθετηθούν από το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα προκειμένου να
προληφθεί το φαινόμενο για τους μαθητές αυτούς; Υπάρχει περιθώριο φροντίδας τέτοιων
μαθητών στο δημόσιο σχολείο ή θα πρέπει να φτάσουν στα θεραπευτικά προγράμματα
ώστε να λάβουν τέτοιου τύπου υπηρεσίες; Ποια σύνδεση μπορεί να υπάρξει μεταξύ
σχολείων και θεραπευτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων πρόληψης;

Το φαινόμενο της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών από μερίδα του μαθητικού πληθυσμού
είναι αναμφίβολα ένα υπαρκτό φαινόμενο. Ένα φαινόμενο που

οδηγεί, όσους

συστηματικά εμπλέκονται με αυτή, στην σχολική αποτυχία και τους περισσότερους από
αυτούς στην σχολική διακοπή. Μια εκπαιδευτική πορεία που τους οδηγεί σε ακόμη πιο
προβληματικές συμπεριφορές ,τόσο αναφορικά με την χρήση, όσο και γενικότερα . Μια
πορεία που τους αποκόπτει από την κοινωνία, που τους οδηγεί στο περιθώριο, με ελάχιστες
προοπτικές υγιούς ένταξης .
Η ιστορία αυτή, που πιθανόν αφορά σε μια μικρή ομάδα μαθητών, αναδεικνύει θέματα
και ζητήματα που αφορούν, στοιχεία της προσωπικότητας των συγκεκριμένων μαθητών,
την οικογένεια και κυρίως το σχολείο σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Η ερευνητική
διαδρομή αυτή ξεκίνησε και ολοκληρώνεται με αυτή την φιλοδοξία: Να δώσει
πληροφορίες και να αποπειραθεί προτάσεις, για να τροφοδοτήσει τον προβληματισμό
στην κατεύθυνση μιας καλύτερης εκπαιδευτικής πραγματικότητας, όχι μόνο για τους
χρήστες ναρκωτικών αλλά για όλους τους μαθητές, πράγμα που αποτελεί δικαίωμά τους,
είτε παρουσιάζουν εκπαιδευτικά προβλήματα είτε όχι. Η μελέτη της ομάδας αυτών των
μαθητών, που υφίστανται την σχολική πραγματικότητα με τον πιο σκληρό τρόπο, υπήρξε η
αφορμή.

1.3. Οριοθέτηση του θέματος
Προσπαθώντας να διευκρινίσουμε στοιχεία από την σχέση των εφήβων χρηστών με το
θεσμό του σχολείου ,όπως αυτή εξελίσσεται ,θα πρέπει να ανατρέξουμε στην σχολική
τους ιστορία και να αναζητήσουμε στοιχεία ή παράγοντες που σχετίζονται με αυτή.
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Προφανώς μια τέτοια μελέτη αφορά τους συγκεκριμένους εφήβους ,τις συγκεκριμένες
οικογένειες

και συγκεκριμένα σχολεία φοίτησης με χαρακτηριστικά που θα

διερευνήσουμε σε μια απόπειρα προσεκτικών γενικεύσεων . Το ενδιαφέρον μας εστιάζεται
τόσο σε στοιχεία που αναφέρονται στις μαθητικές επιδόσεις ,όσο και σε στοιχεία που
αφορούν την κοινωνική προσαρμογή στο περιβάλλον του σχολείου.

Το υλικό μας

εμπλουτίζεται με στοιχεία για τις στάσεις, απόψεις και συμπεριφορές ή συνήθειες ,που
αφορούν τα παραπάνω. Χρησιμοποιώντας τον όρο «σχολική προσαρμογή» ,θα
προσπαθήσουμε να χαρακτηρίσουμε την προαναφερθείσα

συνολική εικόνα και να

διευκρινίσουμε όλους τους πιθανούς παράγοντες που τη συνθέτουν και την επηρεάζουν.
Αναφερόμενοι στους έφηβους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών , πρόθεσή μας είναι να
μελετήσουμε παράγοντες της σχολικής πορείας μιας ομάδας νέων που είτε βρίσκονται
ακόμη στην φάση της εφηβείας, είτε πρόκειται για νεαρούς ενήλικες, που έχουν πρόσφατες
αναμνήσεις από την σχολική τους διαδρομή ,ενώ έχουν εμπλακεί με παράνομες ή νόμιμες
ψυχότροπες ουσίες σε επίπεδο συστηματικής χρήσης ή και κατάχρησης. Πρόκειται για μια
ομάδα εφήβων που

παράλληλα με την εμπλοκή τους με την χρήση παράνομων

ψυχοτρόπων ουσιών ,έχουν αποπειραθεί ανεπιτυχώς το πέρασμα τους από την εφηβεία,
έχοντας συγκρουσθεί με κοινωνικά πρότυπα

και

θεσμούς, κυρίως με το σχολείο,

υιοθετώντας εν γένει παραβατικές συμπεριφορές (Emler, 1993). Θεωρούμε ότι η ομάδα
των εφήβων αυτή διαφοροποιείται ,ως προς τα χαρακτηριστικά της από άλλους
συνομηλίκους τους , που έχουν περιστασιακά χρησιμοποιήσει ή έχουν πειραματιστεί με
ψυχότροπες ουσίες χωρίς να συνεχίσουν περαιτέρω.
Χρησιμοποιούμε τον όρο ψυχότροπες ουσίες ,θεωρώντας τον πιο δόκιμο μεταξύ άλλων
(ναρκωτικών , εξαρτησιογόνων

κ.λ.π.) ,προκειμένου να χαρακτηρίσουμε ουσίες που

επιδρούν στην διάθεση και τον ψυχισμό του χρήστη ,ενώ παράλληλα εθίζεται σε αυτές
σωματικά ή και ψυχικά. Στις νόμιμες τέτοιες ουσίες περιλαμβάνουμε και το αλκοόλ, ενώ
η βενζίνη που χρησιμοποιείται εισπνεόμενη χαρακτηρίζεται ως παράνομη τέτοια . Επίσης
παράνομα χαρακτηρίζονται , φαρμακευτικά σκευάσματα που λαμβάνονται χωρίς την
απαραίτητη ιατρική συνταγή .

Μελετώντας την σχολική πορεία του πληθυσμού αυτού ,οδηγούμαστε στην μελέτη του
φαινομένου της σχολικής αποτυχίας ,όπως εμφανίζεται για την ομάδα αυτή , φαινόμενο
που γρήγορα αναδεικνύεται .Η βιβλιογραφική έρευνα , επιβεβαιώνει και με σαφήνεια
διατυπώνει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
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σχολικής αποτυχίας και χρήσης

ψυχοτρόπων ουσιών , φαινόμενο που συσχετίζεται επίσης με συχνές χαμηλές επιδόσεις
στα μαθήματα αλλά και υψηλά ποσοστά αποβολών (Grundall, 1993). O τρόπος που
εμφανίζεται ,εξελίσσεται ή αντιμετωπίζεται το φαινόμενο για τη συγκεκριμένη ομάδα
μαθητών δεν μπορεί να τύχει γενίκευσης. Τα φαινόμενα της σχολικής αποτυχίας και της
σχολικής διακοπής ή σχολικής διαρροής πλήττουν άλλες πληθυσμιακές ομάδες με άλλα
χαρακτηριστικά και πιθανότατα με άλλους όρους . Στην παρούσα μελέτη διερευνάται το
ενδεχόμενο, τα συμπεράσματα, να καταστεί δυνατό να γενικευθούν στον πληθυσμό των
εφήβων χρηστών ή των χρηστών γενικότερα.

Συνοψίζοντας ,στόχος της παρούσα μελέτης αποτελεί ,μέσω της διερεύνησης των
σχετικών ερωτημάτων η οικοδόμηση ,ενός μοντέλου ή μιας ενιαίας θεώρησης που θα
μπορεί να περιγράφει την πορεία των φαινομένων , να αξιολογεί την συμβολή παραγόντων
σε αυτά , να διατυπώνει παράγοντες πρόβλεψης και να εμβαθύνει στις διάφορες πτυχές
τους . Απώτερος στόχος η διατύπωση προτάσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην
πρόληψη ή την αποδοτικότερη αντιμετώπιση των φαινομένων από τους εμπλεκόμενους με
αυτά .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
2.1. Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και σχολικές επιδόσεις
Μελέτες που έχουν γίνει σε χώρο του εξωτερικού, αλλά κι όλα τα στοιχεία από έρευνες
σε πληθυσμό πρώην χρηστών στην Ελλάδα, συσχετίζουν ισχυρά το φαινόμενο της χρήσης
παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών με την επιδείνωση της σχολικής επίδοσης, την σχολική
αποτυχία και την σχολική διακοπή (Ekstrom κ.α., 1986, Eliot και Voss, 1974).
Οι μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ότι η σχέση των δυο φαινομένων δεν είναι αυστηρά
αιτιατική. Περισσότερο μοιάζει τα δυο φαινόμενα να τροφοδοτούν το ένα το άλλο στην
εξέλιξή τους. Το Σχολείο, είναι ένας χώρος κοινωνικοποίησης και συναναστροφής των
ομότιμων και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην έναρξη του πειραματισμού ενός
μαθητή με τις ναρκωτικές ουσίες. Οι δυσκολίες ένταξης ενός μαθητή, τα προσωπικά
προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει, σε συνδυασμό με δυσκολίες της εφηβείας,
φαινόμενα σχολικής αποτυχίας που μπορεί να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους, είναι
πιθανό να τον οδηγήσουν σε συναναστροφή με κύκλους, όπου συνηθίζεται η χρήση
ουσιών. Συνήθως, η εικόνα αυτή του εφήβου συνοδεύεται με γενικότερη παραβατική
συμπεριφορά, αλλά και ειδικότερα στο σχολικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά η
περιστασιακή ή συστηματική χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και η συναναστροφή με εφήβους
με ανάλογο προφίλ, οδηγεί σε ελλιπή σχολική επίδοση και παρακολούθηση, στοιχεία που
αποτελούν συστατικά για την εμφάνιση σχολικής αποτυχίας και πιθανά αργότερα σχολικής
διακοπής.
Οι μελέτες σχετικά με το θέμα κινούνται σε δυο διακριτούς άξονες .Μια μεγάλη ομάδα
ερευνητών μελετά ποσοτικά γενικό πληθυσμό μαθητών, με στόχο να διερευνήσει την
επικράτηση ανάμεσα τους φαινομένων σχολικής διακοπής και να τα συσχετίσει με
φαινόμενα χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών που εμφανίζονται στον πληθυσμό αυτό . Μια
δεύτερη κατεύθυνση της έρευνας αφορά την ανάδειξη

συγκεκριμένων παραγόντων,

γενικών ή ειδικών που σχετίζονται , αιτιολογούν ή κοινά επηρεάζουν τα δυο φαινόμενα,
ενώ ερευνάται ο τρόπος που συμβαίνει η αλληλεπίδραση αυτή .
Η μεγάλη έρευνα των Mench και Kandel (1988) ανέλυσε προοπτικά δεδομένα από
μελέτη 2.000 νέων οι οποίοι το 1984 ήταν 19-27 ετών, διερευνώντας τον ρόλο που είχε η
χρήση

νόμιμων

και

παράνομων

ψυχοτρόπων

ουσιών

στην

εγκατάλειψη

της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . Τα δυο φαινόμενα αντιμετωπίζονται σαν εκδηλώσεις ενός
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κοινού υπόβαθρου «προβληματικής συμπεριφοράς», ενώ συσχετιζόμενα αναδεικνύονται
κοινά αιτιολογικοί παράγοντες, όπως η υιοθέτηση «αντισυμβατικών προτύπων κι αξιών» ή
«μη ικανοποιητικές σχέσεις με τους γονείς» ή τα «ψυχολογικά προβλήματα». Τα ευρήματα
της παραπάνω μελέτης καθιστούν την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ως ένα επιπρόσθετο
διακριτό παράγοντα που αθροίζεται από κοινού με άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες,
που ευθύνονται για την σχολική εγκατάλειψη. Ειδικότερα, «όσο αυξάνεται η ηλικία
έναρξης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών, τόσο αυξάνεται το ποσοστό εγκατάλειψης του
σχολείου», ενώ «όσο εντονότερη είναι η απαξία του συγκεκριμένου τύπου χρήσης, τόσο
ισχυρότερος είναι ο συσχετισμός με την σχολική εγκατάλειψη». Χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας, όπως η αυτοπεποίθηση, αρχικά μοιάζει να συσχετίζονται ισχυρά με την
σχολική εγκατάλειψη όταν από κοινού εξετάζονται με άλλα κοινωνιοδημογραφικά
χαρακτηριστικά, χάνουν την σημασία τους ως παράγοντες πρόβλεψης για το παραπάνω
φαινόμενο.
Οι Jessor και Jessor (1977), υποστηρίζουν ότι η παράταση του χρόνου παραμονής στην
εκπαίδευση περιορίζει την δριμύτητα της εμπλοκής με την χρήση ουσιών και μετριάζει
άλλες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου, ενώ η χρήση ουσιών και η εγκατάλειψη του
σχολείου αντιμετωπίζονται σαν δυο φαινόμενα με κοινό υπόβαθρο «προβληματικής
συμπεριφοράς και ύπαρξη κοινών αιτιολογικών παραγόντων».
Μελέτη των Alison κ.α.(2003) ,σε εθνικό δείγμα 1.897 εφήβων μεταξύ 14 και 20 ετών
παρέχει νέα στοιχεία , αναφορικά με παράγοντες που σχετίζονται με το σχολείο , σχετικά
με την εμφάνιση μειωμένης επίδοσης και σχετίζονται επίσης με την χρήση ουσιών. Στην
ίδια έρευνα μελετάται και η εξέλιξη της χρήσης ουσιών Υψηλά επίπεδα αναφερόμενης
κακής σχολικής συμπεριφοράς ( παρέκκλισης ) και χαμηλά επίπεδα επιδόσεων ,νωρίς
στην εφηβεία, συνδέονται με την υψηλή και ταυτόχρονη χρήση καπνού και χασίς με την
πάροδο του χρόνου. Τα ευρήματα αυτά εφιστούν την προσοχή στην μελέτη ,που αφορά
την σχέση μεταξύ διαφορετικών προβληματικών συμπεριφορών και στους παράγοντες που
τις επηρεάζουν , σε αντίθεση με την ενιαία αντιμετώπισή τους.

Τα αποτελέσματα

ενισχύουν την άποψη για μη αιτιακή σχέση μεταξύ των ακαδημαϊκών παραγόντων και της
χρήσης ουσιών, προτείνουν ωστόσο εξέταση ζητημάτων όπως «τα πιστεύω» των εφήβων
σε σχέση με το σχολείο και τις συμπεριφορές που απορρέουν από αυτά ,θεωρώντας ότι αν
εξηγήσουμε τους διαφορετικούς συμπεριφορικούς
περιβαλλοντικούς παράγοντες

παρακινητικούς και θεωρούμενους

που σχετίζονται με το σχολείο , ίσως μπορέσουμε να

πληροφορηθούμε περαιτέρω για τη χαμηλή σχολική επίδοση, που φανερώνει μια έλλειψη
δομής για τους εφήβους αυτούς .Αυτή η έλλειψη δομής και η πιθανότητα συσχετισμού με
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παραβατικούς συνομήλικους τους

είναι πιθανό να διεισδύσει

σε πολλά επίπεδα

ανάπτυξης και να σχετίζεται με αυξημένη χρήση ουσιών και προβληματικής
συμπεριφοράς.
Ευρήματα από δυο μελέτες σχετικά με το θέμα (King κ.α., 2006, Engberg και Μοrral,
2006) , ενισχύουν το επιχείρημα ότι η χρήση ουσιών μπορεί να επηρεάσει επακόλουθα την
σχολική παρακολούθηση ,χωρίς ωστόσο να σημαίνει σε καμιά περίπτωση, ότι η μειωμένη
σχολική παρακολούθηση οδηγεί σε χρήση ουσιών ή ότι τα δύο φαινόμενα αυτά έχουν
έστω και μερικώς παράγοντες κοινής προδιάθεσης. Είναι πιθανότερο ότι οι συσχετισμοί
των δυο φαινομένων που παρατηρούνται ,έχουν να κάνουν με συνδυασμό των μηχανισμών
που επηρεάζουν ξεχωριστά τα δυο φαινόμενα .Επιπρόσθετα μοιάζει αυταπόδεικτο, ότι η
ικανότητα του ατόμου να μαθαίνει

υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ναρκωτικών

εξασθενεί, γεγονός που παρατηρείται ακόμα και με χαμηλά ή όχι συχνά επίπεδα χρήσης.
Επίσης υποδεικνύεται, ότι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η χρήση ουσιών επηρεάζει την
σχολική επίδοση διαφέρει ανάλογα με την φύση του δείγματος των εφήβων και την
συγκεκριμένη αναπτυξιακή φάση ( Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο ) που μελετάται.
Διαχρονική μελέτη σε Σχολεία της Μελβούρνης που έγινε από τους Lynskey κ.α.
(2003),

δείχνει

ότι

έφηβοι

χρήστες

κάνναβης,

έχοντας

υιοθετήσει

μοντέλα

«αντισυμβατικής συμπεριφοράς» παράλληλα με την χρήση ουσιών, τοποθετούνται στο
περιθώριο της σχολικής κοινότητας και μοιραία αποκόπτονται από αυτή.
Οι Obot και Anthony (2000), διενήργησαν μεγάλη μελέτη σε πληθυσμό 12.643 λευκών
(μη Ισπανόφωνων Αμερικανών), δείχνοντας ότι αυτοί που διέκοψαν το σχολείο (High
School) είναι πιο πιθανό να έχουν εμπειρία ενέσιμης χρήσης (έστω και μια φορά) από
αυτούς που δεν διέκοψαν το σχολείο. Γενικότερα, οι διακόψαντες είναι πιο πιθανό σε
κάποια στιγμή της ζωής τους (πρόσφατα ή στο παρελθόν) να έχουν κάνει ενέσιμη χρήση.
Σε ανάλογα συμπεράσματα μας έχουν οδηγήσει ανάλογες έρευνες σε πληθυσμούς ΑφροΑμερικανών (Obot κ.α., 1999).
Μελέτη 25 ετών στη Νέα Ζηλανδία των Fergusson κ.α. (2004) με δείγμα 1265 παιδιών,
έδειξε ότι οι νέοι αυξάνοντας τη χρήση κάνναβης, μειώνουν τις εκπαιδευτικές τους
επιτυχίες, ενώ ανεξαρτήτως από ζητήματα αιτιότητας η σοβαρή χρήση κάνναβης,
συνδέεται με χαμηλές επιδόσεις στην εφηβεία αλλά και στην ενηλικίωση.
Μελέτη που έγινε σε πληθυσμούς Μεξικανών-Αμερικανών και λευκών Αμερικανών
(Chavez κ.α., 1989) που είχαν διακόψει το σχολείο (δείγμα 181 μαθητών), συγκρίνοντάς
τους με φοιτούντες σε αυτό για την ακαδημαϊκή

χρονιά 1988-1989, έδειξε ότι οι

διακόψαντες το σχολείο είχαν υψηλότερα ποσοστά χρήσης ψυχοτρόπων παράνομων
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ουσιών, αλκοόλ και περιστατικών βίας. Επίσης, έρευνα σε πληθυσμό λευκών (μη
Ισπανόφωνων) Αμερικανών ,που διέκοψαν το Σχολείο, έδειξε αυξανόμενη πιθανότητα
ενδοφλέβιας χρήσης, συγκρίνοντάς τους με άλλους μαθητές που παρέμειναν σε αυτό
(Obot, 2000).
Μελέτη των McGarvey κ.α. (1996) σε πληθυσμό 904 μαθητών από 11-18 ετών, έδειξε
ιδιαίτερα αυξημένα σχολικά προβλήματα, όπως αποβολές, γενικότερα θέματα πειθαρχίας,
ανικανότητα ολοκλήρωσης σχολικής εργασίας, σε πληθυσμό που έκανε χρήση
εισπνεόμενων ουσιών.
Επίσης, στοιχεία μελέτης (Compton κ.α., 1994), έδειξαν ότι άτομα που δεν τελείωσαν
την δευτεροβάθμια εκπαίδευση (High School), είχαν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες
να είχαν δοκιμάσει εισπνεόμενες ουσίες από τους ολοκληρώσαντες.
Οι Winbury και Hays (1994) ,σε έρευνα τους μελέτησαν την συχνότητα εμφάνισης
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε πληθυσμό μαθητών που διέκοψαν την εκπαίδευσή τους
(144 διακόψαντες το Ηigh School). Βρέθηκαν υψηλά ποσοστά στο χασίς (38%) και στα
εισπνεόμενα (31%), πολύ υψηλότερα από ότι στο γενικό πληθυσμό των μαθητών.
Ποσοτική μελέτη σε δείγμα 15.168 μαθητών των Η.Π.Α. ( Roebuck κ.α., 2003),
ηλικίας μεταξύ 12 και 18 ετών που δεν είχαν ολοκληρώσει ακόμη την δευτεροβάθμια
εκπαίδευση , ανέδειξε το ρόλο της χρήσης χασίς ,τόσο στην σχολική διακοπή ,όσο και στο
φαινόμενο των αδικαιολόγητων απουσιών από το σχολείο. Κάθε χρήση χασίς συνδέθηκε
θετικά, με την πιθανότητα σχολικής διακοπής και αδικαιολόγητων απουσιών , ενώ η
χρόνια χρήση του ,αποτελούσε τον κυρίαρχο παράγοντα που καθόρισε αυτή την σχέση .Η
περιθωριοποίηση των χρόνιων χρηστών χασίς ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αυτή
των μη χρόνιων χρηστών ,γεγονός που ενισχύει την κοινή πεποίθηση ότι η αύξηση
χρήσης χασίς μεταξύ των εφήβων σχετίζεται με την αύξηση των προβλημάτων που έχουν
να κάνουν με τη σχολική παρακολούθηση.
Στοιχεία από μελέτη του Jeynes (2002) σε εθνικό δείγμα 18.726 μαθητών ,σε έρευνα
του 1992, δείχνουν ότι η χρήση καπνού , χασίς

κοκαΐνης και αλκοόλ, είχαν συχνά

αντίκτυπο στην επίδοση των εφήβων .Όταν όλες οι μορφές κατανάλωσης ουσιών
υπολογίστηκαν μαζί (το κάπνισμα ,η μέθη και η επίδραση του αλκοόλ) , ενόσω φοιτούσαν
στο σχολείο, αναδείχτηκαν οι μεταβλητές που έδωσαν τα πιο σταθερά στατιστικά
συμπεράσματα. Η επήρεια της κοκαΐνης

δημιουργεί τους μεγαλύτερους συντελεστές

σχολικής οπισθοδρόμησης . Για το χασίς και την κοκαΐνη

προέκυψαν στατιστικά

σημαντικά αποτελέσματα για την επήρεια τους στους μαθητές και τις σχολικές επιδόσεις,
όταν σαν ουσίες εξετάστηκαν ξεχωριστά.
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Οι Egget και Herting (1993), εξετάζοντας 203 μαθητές «χαμηλού κινδύνου» σε
σύγκριση με 160 μαθητές «υψηλού κινδύνου» για προβλήματα στο σχολείο και σχολική
διακοπή, καταγράφουν

αυξημένα προβλήματα χρήσης ναρκωτικών για την δεύτερη

ομάδα, τα οποία ειδικότερα εστιάζονται σε «αισθήματα ναυτίας από την πολύ χρήση»,
«μπλεξίματα σε καυγάδες στο σχολείο», «αποβολές από την τάξη», «εμπλοκή σε
συγκρούσεις με την οικογένεια» και αναδεικνύουν πτυχές του όλου προβλήματος που
χρήζουν συστηματικότερης και πιο διεξοδικής μελέτης .
Ευρήματα από μελέτη της Trapela ( 2006), επισημαίνουν το γεγονός, ότι φαινόμενα
διαλυτικής (disruptive) σχολικής συμπεριφοράς , πριν την διακοπή της φοίτησης εξηγούν
διαφορές στην χρήση ναρκωτικών ουσιών μεταξύ των μαθητών που διακόπτουν και αυτών
που συνεχίζουν το σχολείο. Μελετώντας τον πληθυσμό των μαθητών που διέκοψαν την
σχολική τους φοίτηση , τα προβλήματα που αφορούν την πρώιμη χρήση και την
συναναστροφή με συνομηλίκους με παρεκκλίνοντες συμπεριφορές, εντείνουν τη χρήση
του ατόμου που διακόπτει το σχολείο, ανεξάρτητα από οικογενειακές συνθήκες ,καθώς
και της εργασιακής του κατάστασης ή σταθερότητας .

Οι έρευνες στην Ελλάδα σχετικά με το θέμα, επικεντρώνονται σε πληθυσμούς χρηστών
όταν αυτοί προσεγγίζουν υπηρεσίες υγείας , ενώ η κατεύθυνση της έρευνας και των
στοιχείων αφορά το ανώτατο μορφωτικό τους επίπεδο ή το χρονικό διάστημα που
διέκοψαν τη σχολική τους εκπαίδευση.
Η μέση ηλικία όσων διακόπτουν το σχολείο είναι περίπου τα 14 έτη, ενώ οι άντρες
έχουν περισσότερες πιθανότητες για πρόωρη διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας . Οι
χρήστες που έχουν τελειώσει το Δημοτικό είναι περίπου το ένα πέμπτο όσων απευθύνονται
στις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ. Το ένα τρίτο περίπου από αυτούς έχει ολοκληρώσει το
Λύκειο, ενώ μόνο ένα 4-5% έχει ολοκληρώσει ανώτερες ή ανώτατες σπουδές ( ΚΕΘΕΑ,
2007). Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τη σύγκριση τους με παρόμοια από
αιτήσεις θεραπείας στις υπόλοιπες υπηρεσίες που λειτουργούν στην Ελλάδα ( ΕΚΤΕΠΝ,
2006).
Αναδρομική μελέτη που διενεργήθηκε από τους Παπανδρέου κ.α. (2003) αξιοποιώντας
υλικό συνεντεύξεων από 8.322 χρήστες που προσέγγισαν κάποια υπηρεσία του ΚΕΘΕΑ
κατά τα έτη 1995-2002, ποσοστό 60,1% δήλωσε ότι είχε εγκαταλείψει την εκπαίδευση του
σε κάποιο στάδιο. Μόνο το 36,9% είχε αποφοιτήσει από το Λύκειο ή είχε προχωρήσει σε
σπουδές περαιτέρω. Το στοιχείο αυτό καθίσταται σημαντικό στο βαθμό που μπορεί να
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συνυπολογιστεί με το 28,9%, ποσοστό ενηλίκων αντρών από το ίδιο δείγμα (20-29 ετών)
που δεν έχει ολοκληρώσει το Λύκειο.

Η παραπάνω βιβλιογραφική μελέτη αποτελεί την αφετηρία του προβληματισμού για την
σχέση της σχολικής επίδοσης με την πορεία ενός εφήβου στη χρήση αναφορικά με
ερωτήματα και διαδικασίες, που θα έπρεπε να διερευνηθούν περαιτέρω ,ώστε να
φωτιστούν πλευρές του φαινομένου που έως τώρα δεν έχουν τύχει διεξοδικής μελέτης και
περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης φανερή η έλλειψη μελετών όπου ο πληθυσμός
μελέτης

να είναι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών,

ώστε να διερευνηθούν πτυχές του

φαινομένου που αφορούν τη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.
Η βιβλιογραφική μελέτη των φαινομένων της σχολικής αποτυχίας και της σχολικής
διακοπής , όπως αυτά εμφανίζονται στον γενικό πληθυσμό και στον ελληνικό μαθητικό
πληθυσμό ιδιαίτερα ,θα δώσουν την δυνατότητα
προκύψουν από την σύγκριση

χρήσιμων συμπερασμάτων που θα

των διαθέσιμων στοιχείων με αυτά που πρόκειται να

προκύψουν από την παρούσα μελέτη.

2.2. Σχολική ένταξη, σχολικές δυσκολίες και σχολική αποτυχία
Η σχολικές δυσκολίες και τα φαινόμενα σχολικής αποτυχίας απασχολούν τα τελευταία
χρόνια όλο και περισσότερο τους ερευνητές της εκπαίδευσης, από όποια σκοπιά κι αν το
εξετάζει ο καθένας. Κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί επιστήμονες, ψυχολόγοι, κ.τ.λ.,
ασχολούνται με το θέμα, ερευνώντας πτυχές του, τις πληθυσμιακές ομάδες που αφορά και
ιδιαίτερα θέματα της εκπαίδευσης και της λειτουργίας του σχολείου συγκεκριμένα, όπως
αναδεικνύονται μέσα από το φαινόμενο.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οικουμενικής διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
του ΟΗΕ του 1948, « Καθένας έχει δικαίωμα στην Εκπαίδευση. Και η Εκπαίδευση πρέπει
να παρέχεται Δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη βασική της βαθμίδα». Η διάρκεια της
βασικής εκπαίδευσης καθορίζεται από τα ελάχιστα εφόδια τα οποία πρέπει να δώσει το
κράτος στο μαθητή για να μπορέσει αυτός να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να
αντιμετωπίσει την ζωή και να λειτουργήσει ικανοποιητικά ως άτομο μέσα στη κοινωνία».
Στο Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975, στο άρθρο 16, παράγραφος 3, ορίζεται ότι « τα έτη
υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα» ,ενώ με την
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εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1975 ( Άρθρο 3, Ν309/1976) η υποχρεωτική εκπαίδευση
επεκτείνεται έως το απολυτήριο Γυμνασίου και ενισχυτικά προς αυτό καταργούνται οι
εξετάσεις στο Γυμνάσιο. Σε μια απόπειρα πιο συνολικής ρύθμισης ,ο νόμος 1566/1985,
άρθρο 2, προβλέπει ότι «η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο Δημοτικό σχολείο και στο
Γυμνάσιο εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του και όποιος έχει
την επιμέλεια του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή του ή την εποπτεία του ως προς
την φοίτηση του, τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα».

Η καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης οδήγησε στην ραγδαία αύξηση του
μαθητικού πληθυσμού. Αυτό υπήρξε αποτέλεσμα της προσπάθειας των βιομηχανικών
κρατών για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση του «ανθρώπινου κεφαλαίου» με
στόχο την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη (Φραγκουδάκη, 1985). Επιπλέον, με την πάροδο
των ετών είναι κοινός τόπος ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
δείκτες κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης σε μια χώρα (Rumberger, 1985).
Πολλοί θεωρούν ,ότι τόσο η τεχνολογική ανάπτυξη, όσο και η πολυπλοκότητα της
κοινωνίας μας σήμερα, απαιτούν όχι μόνο μια βασική εκπαίδευση πάνω από εννέα χρόνια,
αλλά και την δυνατότητα «δια βίου εκπαίδευσης » (Legrand, 1970, Furter, 1977), όχι ως
μια προετοιμασία για την ζωή ,αλλά απαραίτητο στοιχείο της διαδρομής της ζωής (Rogers,
1996).
Παράλληλα με το φαινόμενο της μαζικής εκπαίδευσης, άρχισαν να εμφανίζονται τα
φαινόμενα της σχολικής υποεπίδοσης και σχολικής αποτυχίας που έως τότε, είτε δεν
εμφανίζονταν λόγω μιας πρώιμης εκπαιδευτικής επιλογής, είτε ερμηνεύονταν στα πλαίσια
των κυρίαρχων αντιλήψεων περί φυσικών διαφορών και διαφοροποιημένων ικανοτήτων.
Τέτοιες αντιλήψεις, εξακολουθούν να επηρεάζουν την επιστημονική , μέχρι και σήμερα,
παρόλη την ισχυρή κριτική που δέχονται τις τελευταίες δεκαετίες (Claxton, 1996). Η
μαζική εισροή -στο σχολείο- μαθητών που μέχρι τότε δεν φοιτούσαν ,χωρίς τις αναγκαίες
αναπροσαρμογές

σε αυτό, έκανε την εκπαιδευτική διαδικασία

να μην είναι

αποτελεσματική στα νέα δεδομένα. Έτσι εμφανίζεται κατακόρυφη αύξηση των αποτυχιών
των μαθητών στη σχολική ζωή.
Ο όρος «αποτυχία» θεωρείται καταλληλότερη όταν εξετάζουμε την εκπαίδευση σαν
μια διαδικασία ανάπτυξης του μαθητή σε μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, την οποία
είτε ο ίδιος αδυνατεί να επιτύχει, είτε το εκπαιδευτικό ίδρυμα αδυνατεί να φέρει εις πέρας
(Λαρίου- Δρετάκη, 1993). Έτσι «χάνεται» ανθρώπινο δυναμικό που αν εκπαιδευόταν
καλύτερα, θα μπορούσε να συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη της χώρας( πολιτιστική,
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τεχνολογική, οικονομική), αλλά και να αναπτυχθούν οι ίδιοι οι άνθρωποι, ως
ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Θέματα τα οποία συναρτώνται με την σχολική αποτυχία,
είναι το σχολικό πρόγραμμα ,η διδασκαλία ,η χαμηλή επίδοση, η στασιμότητα στην ίδια
τάξη , οι απουσίες ,η σχολική συμπεριφορά κ.α. Η σχολική αποτυχία αναφέρεται σε
έκθεση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Γαλλίας, ως ο «υπ’ αριθμόν ένα
δημόσιος εχθρός των τεχνολογικών κοινωνιών και των σύγχρονων δημοκρατιών». Το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ανάπτυξη όλων των παιδιών (I.E.D.P.E.) στην ιδρυτική του
διακήρυξη, τονίζει πως «Οι ευρωπαϊκές μας κοινωνίες ναρκοθετούνται από τα προβλήματα
της σχολικής αποτυχίας και των λειτουργιών αναλφαβητισμού».
Η Σχολική αποτυχία είναι μια ιδέα που χρονολογείται από τα μέσα του 20ου αιώνα
(Isamber–Jamati, 1985). Η αντίληψη ότι μόνο μία μειοψηφία από κάθε γενιά μπορεί να
έχει πρόσβαση στη γνώση, ήταν κάτι που μέχρι τότε αντιμετωπιζόταν ως φυσιολογικό. Ο
κοινωνικός διαχωρισμός προηγείτο της επιλογής που ασκούσε το σχολείο και μέχρις ενός
βαθμού, το απάλλασσε από αυτήν. Κυρίως η κοινωνική καταγωγή αποφάσιζε και καθόριζε
την εκπαιδευτική μοίρα του καθενός . Την δεκαετία του ’60, τόσο λόγω της ανάπτυξης
ισχυρών κοινωνικών κινημάτων, όσο και λόγω της αδυναμίας του σχολείου να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αρχίζει να αναπτύσσεται η προβληματική για την
αντιμετώπιση του φαινομένου .
Η σχολική αποτυχία αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο προκύπτει από τον
συνδυασμό ατομικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων .Με τον τρόπο που
αυτοί συνδυάζονται και λειτουργούν μας δίνουν

και τα αντίστοιχα αιτιολογικά

αποτελέσματα. Η σχολική αποτυχία αποτελεί μια αρνητική κατάσταση για τον μαθητή και
οριοθετεί ένα πεδίο περιορισμένων ευκαιριών για την συνέχιση της μόρφωσης του, αλλά
και της εξέλιξης του γενικότερα. Εκφράζει ένα αθροιστικό αποτέλεσμα επιμέρους
αποτυχημένων ,προσεγγίσεων των μαθησιακών και διδακτικών στόχων, στα διάφορα
γνωστικά αντικείμενα και στα αντίστοιχα σχολικά έτη .Παραπέμπει σε μια αλληλουχία
διαδικασιών αξιολόγησης ,η οποία πραγματοποιείται με αποκλειστικά κοινωνικούς όρους
και στα πλαίσια του σχολείου, έχει θεσμικό χαρακτήρα .Σε ορισμένες περιπτώσεις αποκτά
τον χαρακτήρα κοινωνικής προγραφής περιορίζοντας την κοινωνική συμμετοχή και
διεκδίκηση του μαθητή ( Δήμου ,1999).
Η αναποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πράξης, εκφράζεται συνήθως με
διάφορους, αλλά καθορισμένους τρόπους, που περιλαμβάνουν ,την ιδιαίτερα χαμηλή
βαθμολογία ,την παραπομπή σε ειδικές τάξεις , την επανάληψη της τάξης ,την συνέχιση
των σπουδών σε λιγότερο απαιτητικούς κλάδους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
17

Εκφράζεται επίσης με την εγκατάλειψη των σπουδών , ταυτόχρονα με το πέρας της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή και νωρίτερα. Ιδιαίτερα σημαντικές επιπτώσεις έχει το
φαινόμενο της σχολικής αποτυχία στην αυτοεκτίμηση του ατόμου, στην επιθυμία του για
μάθηση και στην απόφαση του για συνέχιση της εκπαίδευσης του, ως ενήλικος ,αφού
πρώτα εκτιμήσει τις ικανότητες του (Perrenoud, 1996).
Η αρχή της συζήτησης για το θέμα αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από την παραδοχή ότι
η σχολική αποτυχία δεν είναι κάτι μοιραίο (CRESAS, 1978), αλλά αφορά αδυναμία του
ίδιου του σχολείου. Η σχολική αποτυχία είναι η αποτυχία του σχολείου. Ισχυρή είναι η
αντίληψη ότι το φαινόμενο οικοδομείται από τον ίδιο τον σχολικό θεσμό και το
εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο έχοντας τους μαθητές με τον τρόπο , σε διάρκεια και σε
χρόνο, που αυτό επιλέγει, δεν κατορθώνει να τους μορφώσει όλους. Όταν το σχολείο δεν
προσανατολίζεται στην ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, θεωρείται ότι δεν είναι σε
θέση να αναπτύξει τις δυνατότητές τους, γεγονός που μπορεί να οδηγεί ορισμένους σε
υποεπίδοση (Ainscow, 1994).
Ο Perrenoud (1989)

υποστηρίζει ότι θα μπορούσαν να

περιγραφούν τρεις

συμπληρωματικοί μηχανισμοί που αφορούν την σχολική λειτουργία

ώστε να

διαμορφωθούν οι όροι για το παραπάνω :
a. Το αναλυτικό πρόγραμμα: Είναι η διαδρομή που θέλουμε να κάνουμε τους μαθητές να
διατρέξουν ,έχοντας σαν δεδομένο τις αρχικές διαφορές αυτών στο σημείο της
εκκίνησης. Προγράμματα χωρίς ευελιξία, πολλές φορές εφαρμοζόμενα από τους
εκπαιδευτικούς με αυθαιρεσία, ταιριάζοντας πιθανώς σε ορισμένους μαθητές -ενώ σε
άλλους όχι, βαθαίνουν τις αρχικές διαφορές. Στον σχολικό σχεδιασμό, αλλά και στην
καθημερινή εκπαιδευτική πράξη, παραγνωρίζεται το γεγονός ότι αρκετοί μαθητές είναι
ευνοημένοι καθώς έχουν αποκτήσει από το οικογενειακό τους περιβάλλον και την
κοινωνικής τους τάξη κώδικες, γνώσεις και στάσεις που είναι σχολικά αποδοτικές,
αντίθετα με άλλους μαθητές, που αυτή η εξοικείωση απουσιάζει και έτσι δεν βρίσκουν
καμιά συνέχεια ανάμεσα στις εξωσχολικές τους εμπειρίες και το πραγματικό σχολικό
πρόγραμμα .
b. Η βοήθεια που προσφέρεται στον καθένα: Αντιμετωπίζοντας τους μαθητές σαν ίσους
στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους , το σχολείο μετατρέπει τις αρχικές διαφορές
και την ποικιλία σε επιτυχία και αποτυχία. Κυριαρχεί μια αδιαφορία για τις διαφορές,
που δεν ταιριάζει καθόλου με αντίστοιχες πρακτικές σε τομείς όπως η υγεία, η
δικαιοσύνη, η κοινωνική υγεία. Θα πρέπει, επίσης, να σημειώσουμε ότι η στάση αυτή
«αδιαφορία για τις διαφορές», δεν διαπερνά μόνο τις εκπαιδευτικές πολιτικές, τα
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αναλυτικά προγράμματα και τη δομή των σχολείων, αλλά συνήθως αφορά και στην
καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική μέσα στην τάξη.
c.

Αξιολόγηση: Ανάλογα με τη στιγμή και τη μορφή της αξιολόγησης, θα μπορούσε
κανείς να ελαχιστοποιήσει ή να μεγιστοποιήσει τις υπάρχουσες ανισότητες στη μάθηση
μεταξύ των μαθητών. Η όλη διαδικασία βασίζεται σε διαδικασίες λιγότερο ή
περισσότερο κωδικοποιημένες με απαιτήσεις επίδοσης και επίπεδα δυσκολίας σαφώς
καθορισμένα, όπου κάποιοι τα καταφέρνουν ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Έτσι το σχολείο το
ίδιο,

δηλώνει

και

περιγράφει

την

σχολική

επιτυχία

και

αποτυχία.

H

αναποτελεσματικότητα του συστήματος καλύπτεται ή αμβλύνεται από τα κενά ,την
επιείκεια ή την λογική συγκρίσεων που χαρακτηρίζουν ουσιαστικά τις διαδικασίες
αξιολόγησης .Οι διαδικασίες αυτές , προωθούν στις επόμενες βαθμίδες ή την αγορά
εργασίας ,χωρίς τυπικά να αναγνωρίζεται αποτυχία , μαθητές με δεξιότητες που δεν
ανταποκρίνονται στο δίπλωμα τους ή την προηγούμενη τους σχολική διαδρομή.
Ο Boud (1995) υποστηρίζει σε σχέση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ,ότι τα
αποτελέσματα κακής πρακτικής στην αξιολόγηση έχουν πολύ πιο δραστικές συνέπειες
από κάθε άλλο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας . Οι μαθητές με δυσκολία μπορούν να
αποδράσουν από τα αποτελέσματα της φτωχής διδασκαλίας ,δεν μπορούν όμως ,εξ
ορισμού ,αν θέλουν να αποφοιτήσουν να αποδράσουν από τα αποτελέσματα της κακής
αξιολόγησης . Η αξιολόγηση δρα σαν μηχανισμός ελέγχου των μαθητών και είναι πιο
διαπεραστικός και ύπουλος από ότι οι περισσότεροι καθηγητές είναι έτοιμοι να
αναγνωρίσουν. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι διαφορετικές μορφές αξιολόγησης
εξετάζουν διαφορετικές γνώσεις ή δεξιότητες .Ενδεικτικά ,μορφές αξιολόγησης όπως οι
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ,εξετάζουν την γνώση χωρίς εν τούτοις να εξετάζουν την
κατανόηση. Το γεγονός αυτό, μπορεί να στερεί βαθμούς από μαθητές που έχουν
κατακτήσει βελτίωση σε αυτό τον τομέα και έτσι κατάφωρα να αδικούνται.

Είναι φανερό από την διαπραγμάτευση του θέματος της σχολικής αποτυχίας ,η
σύνδεσή του με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού .Το φαινόμενο αυτό πλήττει
άτομα και ομάδες τα οποία έχουν υποβαθμιστεί στην συνείδηση της κοινωνίας και στα
οποία έχει κατανεμηθεί ένας κοινωνικός ρόλος που μειώνει σε μεγάλο βαθμό την
διαπραγματευτική τους και διεκδικητική τους ικανότητα (Δήμου, 1999). Σε μελέτη του
ΕΚΤΕΠΝ (2006) επισημαίνεται, ότι σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης και προβλημάτων
ανεργίας, το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας συνδέεται με τον κοινωνικό αποκλεισμό
και την περιθωριοποίηση των νέων . Το ίδιο φαινόμενο επιπρόσθετα , εντείνει την
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ανισότητα των ευκαιριών (Πυργιωτάκης, 1998), ενώ νέοι με μειωμένα εφόδια δεν
καταφέρνουν τη μετάβασή τους σε ενήλικους ρόλους (Drufous, 1998 , Mac Donald,
1997).

2.3. Σχολική διακοπή
Η σχολική διακοπή (Dropout), θεωρείται η ακραία συνέπεια των σχολικών δυσκολιών
και της σχολικής αποτυχίας, απομακρύνει τους νέους από τον θεσμό του σχολείου με
σοβαρές συνέπειες που ποικίλλουν από πληθυσμό σε πληθυσμό. Οι παράγοντες που
συνιστούν στο φαινόμενο αναδεικνύονται ποικίλοι, όπου κι αν έχει γίνει απόπειρα για την
μελέτη τους. Έτσι συναντούμε σημαντικές μελέτες που από την σκοπιά της η κάθε μια,
φωτίζουν πτυχές του φαινομένου αυτού ,πτυχές που αφορούν τον ίδιο τον μαθητή και τις
συνθήκες ζωή του ,την επίδραση οικογενειακών παραγόντων ,αλλά και παραγόντων που
σχετίζονται με την γενικότερη ή ειδικότερη λειτουργία του σχολείου .

2.3.1. Μελέτη του φαινομένου

Ο Spady (1970) αποπειράται να προτείνει ένα κοινωνιολογικό μοντέλο για την μελέτη
του φαινομένου της διακοπής φοίτησης από φοιτητές της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το
σημειώνουμε εδώ , πιστεύοντας ότι συνεισφέρει σημαντικά στον προβληματισμό για το
θέμα, παρότι η αναφορά του είναι σε άλλο πληθυσμό (διακόψαντες από τριτοβάθμια
εκπαίδευση). Σημαντικός σημειώνεται ο ρόλος της οικογένειας η οποία επηρεάζει τις
εκπαιδευτικές δυνατότητες και την κοινωνική προσαρμογή των μελών της ,παράγοντες που
δευτερογενώς επηρεάζουν τις βαθμολογικές επιδόσεις τους ,την διανοητική τους ανάπτυξη
και την καλλιέργεια υποστηρικτικού πλαισίου φίλων. Τα στοιχεία αυτά χαρακτηρίζονται
ως συστατικά για κοινωνική ολοκλήρωση και επιτυχία. Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω
παράγοντες επηρεάζουν ή αναπτύσσονται με αρνητικό τρόπο ,οι χαμηλές βαθμολογικές
επιδόσεις σε συνδυασμό με τους κανονισμούς ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος, είναι δυνατό
να οδηγήσουν σε σκέψεις για σχολική διακοπή.

Οι Nartiello κ.α. (1986), επισημαίνουν ότι για τη μελέτη του φαινομένου θα πρέπει να
μελετηθούν τα χαρακτηριστικά των μαθητών, οι σχολικές διαδικασίες, οι λεπτομέρειες
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σχετικά με την διαδικασία της σχολικής διακοπής, καθώς και οι επιπτώσεις (οικονομικές,
σε γνωστικό επίπεδο) της αποτυχίας αυτής.
Σε άρθρο των Wehlage και Rutter (1986) σχολιάζονται τέσσερις διαχρονικές έρευνες
στις ΗΠΑ που επιβεβαιώνουν ότι:
o Το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον σχετίζεται με πρόωρη διακοπή
φοίτησης.
o Η χαμηλή επίδοση, καθώς κι ορισμένα κοινωνικοψυχολογικά χαρακτηριστικά
διαφοροποιούν μαθητές που διακόπτουν, από άλλους που απλώς συνεχίζουν, ενώ
μοιάζουν με την πρώτη ομάδα σε αρκετά άλλα χαρακτηριστικά. Επισημαίνονται για την
ομάδα που διακόπτει:
a. Οι χαμηλοί εκπαιδευτικοί-επαγγελματικοί στόχοι
b. Η χαμηλή κοινωνικότητα
c. Η αρνητική στάση απέναντι στο σχολείο
d. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση
e. Η αίσθηση ότι η ζωή του καθορίζεται από εξωτερικά γεγονότα στα οποία, αυτός
λίγο μπορεί να επέμβει
Στην παραπάνω έρευνα δεν φαίνεται εάν τα χαρακτηριστικά αυτά ,τα είχε ο μαθητής
πριν εγγραφεί στο Σχολείο ή αν δημιουργήθηκαν μέσα σ’ αυτό ,από την καθημερινή
σχολική εμπειρία.

Ο Fine (1986), ξεπερνώντας τον «αντικειμενικό» τρόπο έρευνας, μέτρηση και
στατιστική μελέτη παραγόντων, επέλεξε διαχρονική μελέτη μαθητών σε ένα σχολείο στο
Μανχάταν, όπου οι ίδιοι αποτύπωναν με συνεντεύξεις, βιογραφίες κι ερωτηματολόγια,
τους λόγους που πίστευαν, ότι οφείλεται η διακοπή της φοίτησης τους .
Έντονη κριτική για τις παιδαγωγικές μεθόδους αλλά και τις μεθόδους διδασκαλίας που
χρησιμοποιούνται. Άλλοι σημαντικοί λόγοι που αναφέρονται για την σχολική διακοπή
είναι οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι, η πολιτική στάση σχετικά με τη δυστυχία που τους
περιβάλλει και η αποπομπή από το σχολείο (μετά από συνεχή απουσία 20 ημερών).
Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του σχολείου επισημαίνονται ο αυξημένος αριθμός
μαθητών με χαμηλές ικανότητες, η άδικη κατανομή κονδυλίων προς το Σχολείο αυτό, η
φυλετική σύνθεση του προσωπικού και η διάχυτη αίσθηση στο προσωπικό, ότι τίποτε δεν
μπορεί να αλλάξει. Ο ερευνητής υποστηρίζει ότι οι κοινωνικές ερμηνείες ή αυτές που
εστιάζουν στην δομή του σχολείου είναι πιο καρποφόρες για τη λύση του προβλήματος,
από αυτές που εστιάζουν στις προσωπικές ερμηνείες.
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Σε έρευνα των Ekstrom, κ.α. (1986), συναντούμε στοιχεία που απουσιάζουν από άλλες
έρευνες, όπως την

αντιμετώπιση των διακοψάντων όχι σαν μια ομοιόμορφη ομάδα, τη

διαχρονική ανάλυση των απόψεων των μαθητών (όσο αυτοί είναι σε σχολική
δραστηριότητα) κι απόψεις των ίδιων των μαθητών που διέκοψαν την φοίτησή τους. Από
την περιγραφική ανάλυση βρέθηκε ότι οι μαθητές που διακόπτουν διαφέρουν σε σχέση με
αυτούς που αποφοιτούν ως προς τα παρακάτω:


Την καταγωγή τους ,την ανατροφή τους, την επίδοση τους στο σχολείο ,τους
τρόπους συμπεριφοράς και τη στάση τους απέναντι σε αυτό.



Τους εκπαιδευτικούς στόχους την στάση απέναντι στον εαυτό τους και την
κοινωνία.



Από τις δημογραφικές μεταβλητές σημαντικότερες είναι η δομή της
οικογένειας, η κοινωνικοοικονομική θέση, η εθνικότητα και η περιοχή. Από την
άποψη της παιδείας της οικογένειας, το μόνο που βρέθηκε να παίζει ρόλο
αφορά τα μέσα μελέτης που χρησιμοποιούν οι μαθητές .



Σχετικά με τη νοοτροπία του μαθητή και τις ικανότητες του, φαίνεται να
παίζουν ρόλο η βαθμολογία γενικά ,οι βαθμοί στα Μαθηματικά και η αίσθηση
ότι ο ίδιος μπορεί να κάνει λίγα πράγματα, για να καθορίσει τη ζωή του.



Αναφορικά τέλος με τη συμπεριφορά στο σχολείο, σημαντικό ρόλο
διαδραματίζουν η μακρόχρονη διακοπή φοίτησης ,πειθαρχικά προβλήματα ή
αποβολές για μεγαλύτερα διαστήματα.

Οι συγγραφείς Mc Dill, κ.α. (1986) ,πρότειναν αλλαγή κατεύθυνσης στην έρευνα, όπου
αντί για τα χαρακτηριστικά του μαθητή ,μελετώνται τα χαρακτηριστικά του σχολείου,
αλλά και του διδακτικού προσωπικού. Οι παράγοντες αυτοί παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, καθώς από την μια είναι παράγοντες

που μπορούν να αλλάξουν ή να

αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικών χειρισμών στην οργάνωση της σχολικής μονάδας
(Epstein 1983 Bloom 1980).

Οι Gottfreson και Gottfreson (1985) εξετάζουν διαφορές στους τρόπους αντίδρασης
του σχολείου που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της περιοχής του σχολείου, αλλά και με
χαρακτηριστικά αναφορικά με την σύνθεση και την κοινωνική οργάνωσή του. Σχολεία με
μεγάλο ποσοστό διακοπών χαρακτηρίζονται από «αστική κοινωνική αποδιοργάνωση»,
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καθώς κι από χαμηλό επίπεδο συνεργασίας εκπαιδευτικών και διεύθυνσης. Σχετικά με το
πρώτο χαρακτηριστικό είναι σχολεία μεγάλων πόλεων με πολλούς μαθητές από εθνικές
μειονότητες σε περιοχές με μεγάλα ποσοστά ανεργίας και εγκληματικότητας .Συνήθως οι
μαθητές προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες ,που χαρακτηρίζονται από φτώχεια.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σχολείου που διερευνάται ,είναι η δομή του προγράμματος.
Η εξατομίκευση των περιεχομένων και της διδασκαλίας φαίνεται να παίζουν αποφασιστικό
ρόλο για τον ψυχολογικά αποκομμένο μαθητή. Τέλος εξετάζονται «συστατικά του
κλίματος» που επικρατεί στο σχολείο, όπως η διοίκησή του, το σύστημα επιβράβευσης, οι
απαιτήσεις του σχολείου για υψηλό επίπεδο επίδοσης και διανοητική ανάπτυξη.

Έρευνα των Rumberger κ.α. (1990), εστιάζει κι εξετάζει τους οικογενειακούς
παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση των μαθητών για διακοπή του σχολείου.
Καταλήγουν ότι η οικογένεια είναι σοβαρός παράγοντας επιρροής, ενώ επισημαίνονται
τρεις διαφορετικές συνιστώσες που παρουσιάζονται στις οικογένειες των διακοψάντων
συγκριτικά με τις οικογένειες των άλλων μαθητών και συνίστανται στον γονεϊκό ρόλο. Οι
διακόψαντες είναι περισσότερο πιθανό να προέρχονται από πιο επιτρεπτικές οικογένειες,
από οικογένειες που αντιδρούν χρησιμοποιώντας αρνητικά μηνύματα και συναισθήματα
για τις επιδόσεις των μαθητών, και γονείς που ασχολούνται πλημμελώς με τις σχολικές
υποχρεώσεις των παιδιών τους.

Οι Willet and Singer (1991), αφού εκτενώς παραθέτουν τη σχετική βιβλιογραφία,
προσπαθούν να εστιάσουν και να μετακινήσουν το ερώτημα από το «Εάν» στο «Πότε»
σχετικά με την σχολική διακοπή. Διαπιστώνουν την δυσκολία πρότασης συγκεκριμένου
μοντέλου για την πρόβλεψη του φαινομένου, ενώ προτείνουν την αναγκαιότητα μοντέλων
που θα προβλέπουν την επικινδυνότητα διαφόρων παραγόντων, καθώς διαφορετικοί
μαθητές, εγκαταλείπουν το σχολείο με διαφορετικούς τρόπους και για διαφορετικούς
λόγους.

Μακροσκοπική μελέτη των Fitzpatrick και William (1992) για το φαινόμενο, εξετάζει
τα αποτελέσματα της πολιτειακής πολιτικής των ΗΠΑ, κοινωνικοδημογραφικών
χαρακτηριστικών των μαθητών και την δομή του σχολείου αναφορικά με τις διακοπές του
1980.

Επισημαίνονται

οι

σημαντικές

επιδράσεις

του

οικογενειακού

ιστορικού

(background) και τις γεωγραφικής περιοχής του σχολείου, ενώ σαν έμμεσες
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επισημαίνονται αυτές που αφορούν στην δομή του σχολείου και τα χρήματα που πολιτεία
δαπανά για αυτό.

Οι Biddle κ.α. (1981),μελέτησαν καθημερινές δραστηριότητες διακοψάντων μαθητών
στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία , συγκρίνοντάς τους με μαθητές που παρέμειναν στο
σχολείο, εξετάζοντας συνολικά 306 μαθητές κι από τις δυο χώρες. Το σημαντικότερο
συμπέρασμα είναι ότι η απόφαση ενός μαθητή να αφήσει το σχολείο έχει σημαντικές
επιπτώσεις σχετικά με τον τρόπο που αξιοποιεί τον χρόνο του, παρότι για τις δυο χώρες
επισημαίνονται διαφορές. Για τους Αυστραλούς μαθητές πιο πιθανή απασχόληση είναι ο
αθλητισμός και η ψυχαγωγία, ενώ για τους Αμερικανούς σημειώνονται συχνές επισκέψεις,
μην κάνοντας κάτι συγκεκριμένο (loafing) και εμπλεκόμενοι σε παραβατικές
συμπεριφορές. Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα των διακοψάντων συνολικά, είναι
περισσότερα από αυτά των μαθητών που παραμένουν στο σχολείο, ενώ όλοι οι
διακόψαντες βιώνουν τραυματικά την απώλεια του σχολείου.

Μελέτη των Reyes και Colleen (1991), εξετάζει τις πεποιθήσεις των δημοτικών αρχών
σχετικά με την σχολική διακοπή, σε σχολεία που καταγράφεται υψηλότατο ποσοστό για
το φαινόμενο. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα το αιτιολόγησαν κατηγορώντας, είτε τους
ίδιους τους μαθητές, είτε το σχολείο –κυρίως το προσωπικό, είτε τις κοινωνικές συνθήκες.
Εντούτοις αποφεύγουν να αναφερθούν, τόσο στην σχολική κουλτούρα σε σχέση με το
θέμα αυτό, όσο και στην αλληλεπίδραση μεταξύ κοινωνίας και σχολείου, στο βαθμό που
το φαινόμενο τροφοδοτείται από κοινωνικά αίτια (που μπορεί να αφορούν τον μαθητή ή
την οικογένειά του).

Oι Suh και Suh (2007), σε έρευνα του σε δείγμα 9.000 νέων, των ΗΠΑ από 12 έως
16 ετών ( ηλικία που είχαν τον Δεκέμβριο του 1997), κατηγοριοποίησε τους εφήβους που
είχαν πιθανότητα να διακόψουν το σχολείο ανάλογα με το πιο ισχυρό χαρακτηριστικό τους
μεταξύ της χαμηλής τους επίδοσης (academic risk), του χαμηλού κοινωνικοοικονομικού
υπόβαθρου τους και προβλήματα συμπεριφοράς που εμφάνιζαν. .Για κάθε μια από τις
κατηγορίες αυτές , μελετήθηκαν ειδικότεροι παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με την
απόφαση ενός μαθητή για σχολική διακοπή .
Για νέους από την πρώτη ομάδα ,με παράγοντα πρόβλεψης τις χαμηλές επιδόσεις ,σαν
παράγοντες κινδύνου εντοπίζονται η απουσία προσδοκιών από το σχολείο και η έλλειψη
σχεδίων για την επόμενη χρονιά , η ελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων ,από
24

αδικαιολόγητες απουσίες , η απουσία επένδυσης για σπουδές υψηλότερου επιπέδου και οι
σχέσεις που αυτό δημιουργεί με τους

συνομηλίκους .Ιδιαίτερο ρόλο μοιάζει να

διαδραματίζει η αίσθηση του εαυτού από αναπτυξιακής ,φυσικής και κοινωνικής θέσης .
Οι μαθητές με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ, βρέθηκε να επηρεάζονται
περισσότερο από την έλλειψη προσδοκιών για την παραμονή τους

στο σχολείο, την

ηλικία της πρώτης σεξουαλικής επαφής , τις περιορισμένες εκπαιδευτικές τους δεξιότητες
και πηγές , την επικινδυνότητα από σωματική εμπλοκή με συνομηλίκους τους και το
μέγεθος της οικογένειας τους ( πολυμελής ).
Για την ομάδα των μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς ,διατυπώνονται εννέα
παράγοντες κινδύνου για πιθανή σχολική διακοπή τους .Οι πρώτοι πέντε αναφέρονται στις
προσδοκίες από την παραμονή στο σχολείο , τις αδικαιολόγητες απουσίες , τη
συναναστροφή με συνομηλίκους με υψηλότερους στόχους ,περιορισμένες εκπαιδευτικές
δυνατότητες και πηγές και μη υγείες κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα
αναφέρονται οι παράγοντες της συμβίωσης με θετό γονέα ,η ζωή σε αστική περιοχή, η
συμμετοχή σε καυγάδες στο σχολείο ,και η αίσθηση φόβου από περιστατικά βίας στο
σχολείο.
Η ίδια μελέτη προτρέπει τις σχολικές δομές και τους συμβούλους να αντιμετωπίζουν
εγκαίρως τους παράγοντες επικινδυνότητας ως μέσο για την πρόληψη του φαινομένου της
σχολικής διακοπής .

Έρευνα σε δείγμα 12.551 μαθητών που φοιτούσαν σε 321 σχολεία από την Αυστραλία
(Marks , 2007),

αναδεικνύει παράγοντες που χαρακτηρίζονται «αξιοκρατικοί» και

συνδέονται με το φαινόμενο της σχολικής διακοπής .Το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των
μαθητών επιδρά ,ώστε αυτοί με το χαμηλότερο τέτοιο, να έχουν περισσότερες πιθανότητες
να διακόψουν το σχολείο, ακόμη και αν έχουν καταγράψει προηγούμενες καλές
επιδόσεις. Αναφέρονται επίσης μια σειρά

παραγόντων που

χαρακτηρίζονται

«αναξιοκρατικοί» και επηρεάζουν ή σχετίζονται με το φαινόμενο. Τα αγόρια ,μαθητές από
μη αστικές περιοχές, καθώς και

μαθητές που ζουν σε οικογένειες που δεν είναι

παραδοσιακές, έχουν περισσότερες πιθανότητες

να

εγκαταλείψουν το σχολείο

συγκρινόμενοι με άλλους μαθητές με ίδιες προηγούμενες επιδόσεις, χωρίς αυτά τα
χαρακτηριστικά. Για τα αγόρια και τους μαθητές που προέρχονται από μη αστικές
περιοχές,

η απόφαση του για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου φαίνεται να

συνδέονται περισσότερο με επαγγελματικές ευκαιρίες ή

κοινωνικούς κανόνες και

επιταγές. Η μελέτη αυτή ,δείχνει για τα σχολεία ,ότι δεν αποτελούν ισχυρό μεμονωμένο
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αιτιακό παράγοντα για την σχολική διακοπή .Μερικά ωστόσο επιδρούν σε αυτό , πέρα από
τα χαρακτηριστικά των μαθητών τους . Σχολικά χαρακτηριστικά που επιδρούν , όπως το
γενικό επίπεδο του σχολείου( που συναρτάται με το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο του) ,
το ακαδημαϊκό επίπεδο και οι σχέσεις μαθητών- καθηγητών ,στην παρούσα έρευνα δεν
δίνουν διαφοροποιήσεις όταν μελετώνται σε μαθητές με άλλο ατομικό επίπεδο.
Σχολιάζοντας το εύρημα αυτό ο ερευνητής επισημαίνει , ότι δεν υπάρχουν σχολεία που η
σχολική διακοπή είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από την αναμενόμενη ,αναφορικά με τα
χαρακτηριστικά των μαθητών ,αλλά τέτοια σχολεία είναι λίγα και δεν ποικίλουν με ένα
ορισμένο συστηματικό τρόπο από τα υπόλοιπα .

Μελέτη των Cristle κ.α. (1997) σε 196 σχολεία της πολιτείας του Kentucky (ΗΠΑ),
χρησιμοποιώντας ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις, μελέτησαν χαρακτηριστικά του
σχολείου που σχετίζονται με την σχολική διακοπή . Στα πλαίσια της ίδιας μελέτης 20
σχολεία με τα υψηλότερα ποσοστά σχολικής διακοπής συγκρίθηκαν με 20 σχολεία με τα
χαμηλότερα αντίστοιχα ποσοστά ενώ 4 σχολεία από κάθε ομάδα ,επιλέχθηκαν σαν
χαρακτηριστικές

περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα

αυτής της μελέτης ενισχύουν

συμπεράσματα της βιβλιογραφίας, ενώ συνεισφέρουν στον προβληματισμό στο πεδίο των
χαρακτηριστικών του σχολείου ,θέμα που λίγες μελέτες έχουν αναδείξει. Το σχολείο που
ένας μαθητής παρακολουθεί, σύμφωνα με τους ερευνητές ,

μπορεί να αποτελεί τον

καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση του για σχολική διακοπή ή αποφοίτηση.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν την θέση, πως οι μαθητές που έχουν το
συναίσθημα «του ανήκειν» και είναι συνδεδεμένοι με το σχολείο που φοιτούν, είναι
λιγότερο πιθανό να το εγκαταλείψουν και να το διακόψουν. Θετική σχέση αναδεικνύεται
μεταξύ του ποσοστού αποβολών και της σχολικής διακοπής . Σχολεία που εφαρμόζουν σε
έκταση το μέτρο αυτό, σαν αντιμετώπιση προβλημάτων

των μαθητών ,εντείνουν τα

προβλήματα τους , δημιουργώντας κυκλική αναπαραγωγή τους .Βρέθηκε επίσης θετική
συσχέτιση μεταξύ της φτώχιας και της σχολικής αποτυχίας .Δημογραφικά χαρακτηριστικά
που σχετίζονται με την φτώχεια αλλά και την εθνικότητα των μαθητών συνδέονται με τα
ποσοστά σχολικής διακοπής . Όσο μεγαλύτερα ποσοστά σχολικής διακοπής συναντώνται,
τόσο μικρότερα είναι τα ποσοστά λευκών μαθητών.
Οι καθηγητές αποτελούν το ποιο συχνό μοντέλο ρόλου ενηλίκου ,έξω από την
οικογένεια .Τα αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη δείχνουν ότι η συμπεριφορά και τα
χαρακτηριστικά των καθηγητών έχουν ισχυρή επίδραση στα αποτελέσματα που εξάγονται
από τους μαθητές .
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Ένας ακόμα παράγοντας που σχετίζεται με τα ποσοστά σχολικής επιτυχίας και
αποτυχίας είναι τα αντίστοιχα ποσοστά που αφορούν την ομαλή μετάβαση σε εκπαίδευση
μετά την σχολική , και την προετοιμασία τους από το σχολείο για αυτό. Έτσι διατυπώνεται
το ερώτημα ποιοι είναι οι στόχοι που το ίδιο το σχολείο θέτει για τους μαθητές του.
Χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την υποδομή και τις φυσικές συνθήκες του κάθε
σχολείου ,όπως ο θόρυβος , η ζέστη, η φωτεινότητα ,ή η ποιότητα της ατμόσφαιρας
επηρεάζουν την απόδοση τόσο των μαθητών όσο και των καθηγητών

στην

καθημερινότητα τους σε αυτό .

Μελέτη του Εθνικού Κέντρου Εκπαιδευτικής Στατιστικής των ΗΠΑ, ( Planty κ.α.,
2007) , χρησιμοποιώντας εθνικά στοιχεία για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση ( High
School ) από το 1982 έως το 2005, μεταξύ άλλων εξετάζει τα μαθήματα που
παρακολούθησαν και τις επιδόσεις σε αυτά, μαθητών που διέκοψαν το σχολείο σε
σύγκριση με μαθητές που αποφοίτησαν , για την 9η και την 10η τάξη .Στους μαθητές που
διέκοψαν το σχολείο εμφανίζονται σημαντικά μικρότεροι
ολοκλήρωσαν , στα
Επιστημών

βαθμοί από αυτούς που

μαθήματα των Αγγλικών ,των Μαθηματικών και των Φυσικών

και στα δύο χρόνια ,ενώ τον δεύτερο χρόνο σημειώθηκε περαιτέρω

επιδείνωση. Έτσι η αποτυχία στα μαθήματα αυτά σε μικρή τάξη , καθίσταται ένας ισχυρός
προγνωστικό παράγοντας για την σχολική διακοπή. Ειδικότερα οι μαθητές που διέκοψαν
ήταν βαθμολογικά πίσω από τους συνομηλίκους τους που ολοκλήρωσαν στην ώρα τους,
όσο στην συνολική τους βαθμολογία όσο και στα συγκεκριμένα μαθήματα και τις δυο
εκπαιδευτικές χρονιές που εξετάστηκαν. Η πτώση της βαθμολογίας , χρόνο με το χρόνο ,
τοποθετεί τους μαθητές που διέκοψαν ολοένα και πιο μακριά, πίσω από τους υπόλοιπους,
στην βαθμολογική κατάταξη και σαν απόρροια αυτού, στην σχέση τους με την σχολική
εκπαίδευση.

2.3.2. Μαθητική διαρροή στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη χώρα μας το φαινόμενο των σχολικών δυσκολιών αναδεικνύεται ως σοβαρό κι
απασχολεί τόσο την πολιτεία όσο και την εκπαιδευτική κοινότητα, τα τελευταία 20 χρόνια.
Οι μελέτες των Φραγκουδάκη (1985), Ηλιού (1984), Παπακωνσταντίνου (1981) και
Μυλωνά (1981 έως 1985), αποτελούν την αφετηρία μιας τέτοιας ερευνητικής αναζήτησης.
Τα μετέπειτα χρόνια, η έρευνα επεκτείνεται τόσο στα φαινόμενα της σχολικής διακοπής
όσο και σε μελέτη «ειδικών κοινωνικών ομάδων» σε σχέση με τα παραπάνω φαινόμενα
27

(Λάριου-Δρεττάκη, 1993, Πυργιωτάκης, 1998, Τζάνη, 2000, Παπαστυλιανού, 1999), ενώ
υιοθετείται ο όρος σχολική διαρροή για μαθητές που διακόπτουν την φοίτησή τους.
Από στοιχεία που δίνονται από την Eurostat (2004), η μαθητική διαρροή στην χώρα
μας στις αρχές του 2000 ήταν μικρότερη από τον μέσο όρο μαθητικής διαρροής στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτές ήταν 15, ενώ περίπου ίση με τον μέσο όρο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 χωρών. Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα τελευταία χρόνια
μειώθηκε θεαματικά η μαθητική διαρροή. Ωστόσο η καθιέρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και τα μέτρα που την συνόδευσαν δεν κατάφεραν να απαντήσουν στην ουσία
του θέματος της μαθητικής διαρροής, την συστηματική και ειδική φροντίδα μαθητών που
υστερούν για την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στον μεγάλο όγκο του μαθητικού
πληθυσμού. Ιδιαίτερα όταν, όλα τα σχέδια για αλλαγές στην εκπαίδευση ,επικεντρώνονται
στους τρόπους και τις μεθόδους αξιολόγησης

στην ελληνική πραγματικότητα, την

τελευταία 20ετία (Μαυρογιώργος, 2000).
Στο χρονικό διάστημα από το 1976 έως σήμερα, γίνεται απόπειρα σημαντικών
αλλαγών, τόσο στα συστήματα αξιολόγησης, όσο και με την εισαγωγή μέτρων,
προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα σχολικής διαρροής που την δεκαετία του ’70
έφταναν το επίπεδο του 30%-40% για το Γυμνάσιο (Σταμέλος, 1999). Στο Δημοτικό οι
μαθητές προάγονται χωρίς πρόβλημα από τάξη σε τάξη, ενώ η αξιολόγηση γίνεται πιο
ελαστική για το Γυμνάσιο, σε σχέση με το παρελθόν. Ταυτόχρονα , πρόσβαση από το
Δημοτικό στο Γυμνάσιο γίνεται ελεύθερα για όλους τους μαθητές (κατάργηση σχετικών
εξετάσεων). Στο ίδιο διάστημα μαθητές που παρουσίασαν ιδιαίτερα μαθησιακά
προβλήματα παραπέμπονται σε ειδικές τάξεις, ενώ τα τελευταία χρόνια οι μαθητές του
Γυμνασίου που υστερούν μπορούν να ενισχυθούν σε ειδικά τμήματα (ενισχυτικής
διδασκαλίας).
Τα παραπάνω μέτρα δημιούργησαν άλλη εικόνα για το φαινόμενο. Στις αρχές του ’90 η
διαρροή μαθητικού πληθυσμού μειώνεται στο 10% (Σταμέλος, 1999) κι έτσι μαθητές με
υποεπίδοση παραμένουν στην βασική εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά, όλα τα
παραπάνω μέτρα δεν γίνονται κατά κανόνα αντικείμενο μελέτης κι έρευνας. Έτσι
απουσιάζει η συστηματική αξιολόγησή τους, ώστε να συνδεθούν άμεσα με την καθημερινή
εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη.
Ιδιαίτερου προβληματισμού έχει τύχει ,από ερευνητές , η εφαρμογή των παραπάνω
μέτρων και η απόδοση τους ,σε σχέση με την ουσιαστική αντιμετώπιση της σχολικής
αποτυχίας στο Ελληνικό σχολείο και σαν επακόλουθο της σχολικής διαρροής από αυτό.
Σημαντικές επιφυλάξεις διατυπώνονται ,για την εφαρμογή του θεσμού της ενισχυτικής
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διδασκαλίας όπως αυτή αποπειράται να εφαρμοστεί ,ένα μέτρο που αποτελεί ίσως τον
σημαντικότερο αντισταθμιστικό θεσμό στο φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας .Οι
επιφυλάξεις εντοπίζονται κυρίως

στην δομή του συγκεκριμένου προγράμματος, στον

τρόπο στελέχωσης του από εκπαιδευτικούς , στη σταδιακή και μη γενικευμένη εφαρμογή
του μέτρου και στον συνδυασμό του με μορφές αξιολόγησης που αναπαράγουν το ίδιο
πρόβλημα ( Μαυρογιώργος , 2000) .Πιο συγκεκριμένα , το πρόγραμμα ενισχυτικής
διδασκαλίας

υλοποιείται σαν πρόσθετη διδασκαλία των ίδιων αντικειμένων του

αναλυτικού προγράμματος για κάθε τάξη, εντατικοποιώντας το ήδη υπάρχον πρόγραμμα,
χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών .Το
εκπαιδευτικό προσωπικό που καλείται να το υλοποιήσει συνήθως επιλέγεται με
διοικητικούς όρους ( κάλυψη ωραρίου , είδος σύμβασης εργασίας )και όχι με όρους
ουσιαστικής καταλληλότητας για το ιδιαίτερο αυτό έργο. Αναφορικά με την αξιολόγηση ,ο
ενιαίος τρόπος για όλα τα σχολεία και για όλους τους μαθητές βασισμένος στις ίδιες (και
δοκιμασμένες )μεθόδους ,δεν μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις ανάγκες των
διαφορετικών υποκειμένων ,ιδιαίτερα αυτών που βιώνουν σχολικές δυσκολίες .Έτσι το ίδιο
σύστημα επιδρά ενθαρρύνοντας ένα μαθητή ενώ αποθαρρύνει κάποιον άλλο.

Πρόσφατη έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Ρουσσέας και Βρετάκου, 2007)
εκτιμά την σχολική διαρροή κατά τα χρόνια του Γυμνασίου στο 6,09% (γενιά μαθητών
2000-2001), ποσοστό χαμηλότερο από την προηγούμενη έρευνα του 2000. Παρόλα αυτά ο
πτωτικός ρυθμός παραπάνω ποσοστού φαίνεται να επιβραδύνεται.
Στο Ενιαίο Λύκειο η σχολική διαρροή είναι σχετικά μικρή (3,23%) ενώ διογκώνεται
για το ΤΕΕ, φτάνοντας το 20,28%, ενώ η τάση καθώς περνούν τα χρόνια είναι επίσης
ελαφρά πτωτική.
Η συνολική μαθητική διαρροή για τους μαθητές που το 2000-2001 ενεγράφησαν στην
Α’ Γυμνασίου εκτιμήθηκε περίπου στο 14%, ενώ μικρότερη διαρροή παρατηρείται στις
αστικές περιοχές για διαρροή από το Γυμνάσιο κι Ενιαίο Λύκειο. Αντίθετα είναι τα
αποτελέσματα για διαρροή από ΤΕΕ όπου τα ποσοστά στις αστικές περιοχές είναι σαφώς
μεγαλύτερα.
Και στους τρεις τύπους Σχολείων (Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ) η μαθητική διαρροή
εκδηλώνεται κυρίως την πρώτη χρονιά φοίτησης. Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται το
φαινόμενο στα ΤΕΕ όπου περίπου το 81% του συνόλου της μαθητικής διαρροής οφείλεται
σε εκείνους που διέρρευσαν στην Α’ τάξη του Α’ κύκλου.
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Στην ίδια έρευνα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες, αν και η
χώρα μας βρίσκεται στον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου η
σχολική διαρροή να φτάσει στα επίπεδα που ορίζονται για το 2010 από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, δηλαδή να μειωθεί τουλάχιστον κατά 4% (EUROPEAN COMMISSION, 2005).
Σε παλαιότερη έρευνα της Λάριου- Δρετάκη (1993), μελετήθηκαν οι διαρροές από το
Γυμνάσιο για τις σχολικές εγγραφές τις χρονιές πανελλαδικά 80-81, 81-82, 82-83. Από την
παραπάνω έρευνα φάνηκε ότι η σχολική διαρροή κυμάνθηκε μεταξύ 18% και 22%. Οι
μαθητές αυτοί, είτε δεν εμφανίστηκαν στο Γυμνάσιο, είτε διέκοψαν κάποια στιγμή της
φοίτησής τους σε αυτό. Οι μαθητές αυτοί μοιάζει να έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
Προερχόμενοι από χαμηλά κοινωνικοοικομικά στρώματα , ζουν σε περιβάλλον που
δυσκολεύει την πνευματική τους ανάπτυξη, την τακτική τους παρακολούθηση και την
μελέτη τους, ενώ ταυτόχρονα δεν δίνει την βοήθεια που χρειάζονται, για την αντιμετώπιση
τυχόν δυσκολιών που συναντούν στο σχολείο. Προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες
γεωγραφικές περιοχές, οι γονείς τους έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ενώ η κατοικία
τους βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το σχολείο. Οι μαθητές αυτοί, έχουν χαμηλή
επίδοση στο σχολείο, προέρχονται σε μεγαλύτερο από το αναμενόμενο ποσοστό από
μονοθέσια σχολεία, ενώ συχνά εργάζονται χωρίς αμοιβή.
Εξάγεται το ενδιαφέρον συμπέρασμα, ότι η σχολική διακοπή συνδέεται πιο πολύ με
εξωσχολικούς παράγοντες τους οποίους συναντούμε σε αγροτικές περιοχές, αλλά και με
τον τρόπο που λειτουργούν εκεί ορισμένες σχολικές μονάδες (λειτουργία μονοθέσιων
σχολείων, έλλειψη εποπτικού υλικού, υπεράριθμα τμήματα, κ.τ.λ.).
Η παραπάνω έρευνα καταλήγει συμπερασματικά ότι για να εγκαταλείψει κάποιος
μαθητής το σχολείο εκτός από το χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ της οικογένειας,
πρέπει να συντρέξουν κι άλλοι λόγοι. Ενισχύεται η υπόθεση ότι η συμβολή του σχολείου
στην διακοπή αυτών των μαθητών είναι σημαντική, καθώς δεν είναι σε θέση να
ενδιαφερθεί και να αντιμετωπίσει τα μαθησιακά τους προβλήματα.
Στην ίδια έρευνα διατυπώνονται ερωτήματα σχετικά με τα πιθανά μέτρα που θα έπρεπε
να ληφθούν προκειμένου να προληφθεί το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής .Τα μέτρα
που προτείνονται και προέρχονται από προτάσεις γονέων μαθητών που πήραν μέρος στην
έρευνα προσανατολίζονται στην έγκαιρη και συστηματική αντιμετώπιση του φαινομένου
της σχολικής αποτυχίας προκειμένου να αποθαρρυνθεί η σχολική διαρροή . Στην μελέτη
εντοπίζονται θέματα που αφορούν την οικογένεια των μαθητών , αλλά και το σχολείο.
Έχοντας εντοπιστεί ο παράγοντας χαμηλής κοινωνικοοικονομικής θέσης της οικογένειας
προτείνονται μέτρα για την οικονομική ενίσχυση τέτοιων οικογενειών, σε συνδυασμό με
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μέτρα ενθάρρυνσης της εκπαίδευσης του παιδιού . Σε σχέση με τις χαμηλές σχολικές
επιδόσεις προτείνονται, η ευαισθητοποίηση γονιών και δασκάλων για την έγκαιρη
διάγνωση

μαθησιακών δυσκολιών , την γενίκευση εφαρμογής προγραμμάτων

αντισταθμιστικής εκπαίδευσης (για παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα ), την μείωση
της ακαμψίας της διδακτέας ύλης και των μεθόδων διδασκαλίας προσαρμοσμένες στις
ανάγκες των μαθητών .Προτείνουν επίσης ,την αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης,
προκειμένου μαθητές με χαμηλή επίδοση να μην στιγματίζονται από αυτόν και την αλλαγή
του καθεστώτος επανάληψης των τάξεων. Επισημαίνεται η ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας
και τακτικής εκ μέρους των εκπαιδευτικών ,προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
του συνόλου της τάξης

,τροφοδοτώντας όλες τις ομάδες μέσα σε αυτή, η ανάγκη

εφαρμογής του θεσμού του συμβούλου, η οργάνωση και λειτουργία σχολικών
βιβλιοθηκών, καθώς και η συνεχής και ουσιαστική επικοινωνία του σχολείου με τους
γονείς . Σε ένα άλλο επίπεδο εκφράζεται η ανάγκη για θεσμοθέτηση επαγγελματικής
εκπαίδευσης κατωτέρου επιπέδου, για μαθητές 12-15 ετών, χώρος που σήμερα δεν
καλύπτεται. Ιδιαίτερη μνεία για αναγκαία μέτρα γίνεται επίσης για ειδικές ομάδες, όπως
οι μετανάστες και οι μουσουλμάνοι μαθητές .

2.4. Οικογένεια και σχολική εκπαίδευση
Η οικογένεια είναι ο κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός που συμβάλει ,εκτός από το σχολείο,
στα φαινόμενα σχολικής ένταξης ,σχολικής επιτυχίας και αποτυχίας , αλλά και στην
χρήση και κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών . Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να
αναδείξουμε το σημερινό ρόλο της οικογένειας , ιδιαίτερα στην Ελληνική πραγματικότητα,
τη θέση που προσπαθεί να βρει στη σύγχρονη κοινωνία , καθώς και τον τρόπο που
σχετίζεται με την σχολική πορεία των παιδιών που μεγαλώνουν μέσα σε αυτή .

2.4.1. Η Οικογένεια σε μεταβατικό στάδιο

Κατά τον 20ο αιώνα έχουν συντελεστεί μεγάλες κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές,
που επηρεάζουν ήδη τον συλλογικό και ατομικό βίο των ανθρώπων . Η σημαντικότερη
ίσως από τις μεταβολές, αφορά την εξέλιξη των ανεπτυγμένων κοινωνιών από
παραδοσιακές –αγροτικές , όπου άξονας οργάνωσης ήταν η ομάδα ,σε
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αστικές

βιομηχανικές με άξονα οργάνωσης το άτομο. Ο ατομισμός αυτός , έχει υποστηριχτεί
(Fukuyama, 1995),

ότι συμβάλει στην εξασθένηση της αλληλεγγύης και της

κοινωνικότητας , γεγονός που επηρεάζει τις συνθήκες που διαβιούν οι διαφορετικές γενεές
μέσα στην οικογένεια ,ώστε να επηρεάζεται σημαντικά η δομή της .
Στο βαθμό που η δομή αποτελεί στοιχείο του θεσμού της οικογένειας , καθώς
μεταβάλλονται οι ρόλοι

και η ιεράρχηση των στόχων , μεταβάλλεται και ο θεσμός.

Παράγοντες που επηρεάζουν την μεταβολή αυτή θα μπορούσαν να αναφερθούν , η
μεταβολή της θέσης των γυναικών και του ρόλου συζύγου μητέρας , η μεταβολή της
κοινωνικής θέσης των παιδιών , καθώς και η μεταβολή της εξουσίας μέσα σε αυτή,
γεγονός που δημιουργεί η προβληματική του κοινωνικού εκσυγχρονισμού ( Μουσούρου ,
2005).
Στις συνθήκες αυτές, οι σύγχρονοι άντρες και γυναίκες είναι υποχρεωμένοι να
επανακαθορίσουν σε προσωπική βάση και επιλέγοντας εξατομικευμένες λύσεις , τον
επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους . Είναι υποχρεωμένοι να ανακατανείμουν τους μεταξύ
τους ρόλους και ιδιαίτερα την εξουσία ( που παραδοσιακά έχουν οι άντρες )και την δύναμη
(που παραδοσιακά κυρίως διαχειρίζονται οι γυναίκες) , (Τσαούσης , 1984) ,προκειμένου
να οικοδομηθούν νέες ισορροπίες, που δεν είναι πια δεδομένες στον θεσμό .
Τα παιδιά αποτελούν επίσης ένα παράγοντα ,που η θέση του έχει μεταβληθεί, κατά την
εξέλιξη του θεσμού. Ο ρόλος των παιδιών έχει μετακινηθεί , από οικονομικό παράγοντα
της οικογένειας ( εργατικά χέρια ), σε οικονομικό βάρος . Το βάρος αυτό είναι πιθανό να
γίνεται ο παράγοντας που αυξάνει την απαίτηση για την πρόοδο τους και την σημαντική
επένδυση στην εκπαίδευσή τους , γεγονός που θα βοηθήσει στην πραγμάτωση των όποιων
φιλοδοξιών για αυτά (Μουσούρου ,2005).
Η σημερινή συνύπαρξη πολλών διαφορετικών γενεών ( έως και πέντε) στο πλαίσιο μιας
οικογένειας , δημιουργεί μια νέα οικογενειακή πραγματικότητα , που επηρεάζει τις
προαναφερθείσες δομικές αλλαγές .Ο ρόλος των ηλικιωμένων στην σύγχρονη οικογένεια
δεν είναι επαρκώς θεσμοποιημένος ,με την κυριαρχία του μοντέλου της « ανεξάρτητης
συζυγικής οικογένειας» , μιας έννοιας που επίσης τυγχάνει εκτεταμένης συζήτησης και
προβληματισμού , στις νεότερες προσεγγίσεις .
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2.4.2. Ελληνική Οικογένεια και σχολική εκπαίδευση

Ο Βασιλείου (1966) υποστηρίζει ότι για να κατανοήσουμε μια συγκεκριμένη οικογένεια
και τον τρόπο που λειτουργεί είναι απαραίτητο να μελετήσουμε στοιχεία από το
συγκεκριμένο πολιτισμικό της πλαίσιο και την ιδιαίτερη κουλτούρα της .
Οι Madianos

και Madianou (1991) ,επισημαίνουν τον πυρηνικό χαρακτήρα της

μεταπολεμικής σύγχρονης ελληνικής οικογένειας , με μέσο αριθμό μελών τα 3,2 ( από 4,2
που ήταν το 1920), με τον πατέρα να διαδραματίζει υποδεέστερο ρόλο στην ανατροφή του
παιδιού και τις μητέρες με παραδοσιακά ισχυρότερη εμπλοκή στην οικογενειακή ζωή,
αποπνέοντας σεβασμό λόγω του ρόλου αυτού από την κοινότητα ,αλλά με μικρό βαθμό
ανεξαρτησίας .Η κεντρική βάση αλληλεπίδρασης μέσα σε αυτή την οικογένεια είναι
μεταξύ παιδιών και γονιών και όχι των γονιών μεταξύ τους . Οι μητέρες είναι
συναισθηματικά υπερεμπλεκόμενες με τα παιδιά τους και υπερπροστατευτικές .Ωστόσο ,
στα σύγχρονα ζευγάρια παρατηρείται μια θετικά αυξανόμενη σχέση ανάμεσα στους δυο
συζύγους.

Στην Ελλάδα μέσα σε δύο έως τρεις δεκαετίες περνάμε σχεδόν αστραπιαία από τον
αγροτικό τρόπο ζωής στο μεταβιομηχανικό στάδιο ανάπτυξης της κοινωνίας , ένα στάδιο
που χαρακτηρίστηκε « αρχή της εποχής της πληροφορικής» .Η Κατάκη (1998) αναφέρει
χαρακτηριστικά ότι «διεργασίες ( οικονομικές πολιτικές ,πολιτιστικές , ψυχοκοινωνικές )
που συνδέονται με τρεις διαδοχικές περιόδους , αγροτική ,βιομηχανική ,μεταβιομηχανική
που σε άλλες δυτικές κοινωνίες και χώρες διήρκεσαν περίπου εκατό πενήντα χρόνια στην
Ελλάδα συμπτύχθηκαν σε χρόνο ρεκόρ.» Οι ραγδαίες αυτές μεταβολές επηρέασαν ,αλλά
και αντικατοπτρίζονται, στην αύξηση του κατά κεφαλήν ετήσιου εισοδήματος , την
ραγδαία αύξηση απόκτησης καταναλωτικών αγαθών και την συσσώρευση πληθυσμού στα
μεγάλα αστικά κέντρα , κυρίως στην Αθήνα .

Στις μικρές κοινότητες που ζούσε παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού
πληθυσμού , με την βοήθεια της γεωγραφίας του χώρου , αναπτύσσονταν κοινοί στόχοι,
κοινοί σκοποί, ξεκάθαρες
των ρόλων

κοινές αξίες , που με την λειτουργική συμπληρωματικότητα

, οργανωνόταν

η σταθερή και ταυτόχρονα οικογενειακή δομή που

ανταποκρινόταν στις λειτουργικές διεργασίες που συντελούνταν. Η μετανάστευση στο
εσωτερικό, αλλά και στο εξωτερικό αποτελεί για τον ελληνικό χώρο φαινόμενο που
παρατηρείται από την αρχαιότητα έως και το πρώτο μισό του 20ου αιώνα . Η συχνότητα
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και η έκταση του φαινομένου τα νεότερα χρόνια αφορά την κοινωνική προαγωγή που
αντανακλά σε ολόκληρη την οικογένεια . Ο πληθυσμός της υπαίθρου είναι έτοιμος να
επωμιστεί οικονομικές θυσίες προκειμένου να οργανώσει την μετάβαση των παιδιών από
το χωριό στην πόλη προετοιμάζοντας το κοινωνικό άλμα , μια διαδικασία που έδενε
περαιτέρω τα μέλη της οικογένειας στον κοινό στόχο, αντί να τα αποξενώσει ( Τσουκαλάς,
1977).

Στις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, η αντίληψη της αλληλεξάρτησης στο πλαίσιο της
οικογένειας και της κοινωνίας αλλάζει μορφή, κάτω από το βάρος των ραγδαίων αλλαγών
και της βασικής επιδίωξης του ατόμου να επιβιώσει ψυχοκοινωνικά . Το βασικό δίλημμα
που διατυπώνεται στις νέες συνθήκες αφορά την « ατομική πορεία», σε αντιδιαστολή με
την «συλλογικότητα». Οι απαντήσεις δεν δίνονται εύκολα , ενώ όσο η τάση της εποχής
μάς ωθεί στο πρώτο, τόσο τα ζωντανά βιώματα του παρελθόντος μας δένουν με το
δεύτερο.
Ανάλογα ακολούθησε την διαδρομή και η Ελληνική οικογένεια προσαρμόζοντας
στόχους σκοπούς , αξίες και αναζητήσεις στην νέα πολιτισμική πραγματικότητα. Η
Κατάκη (1998) ,αποπειράται μια συνολική, όσο και αναλυτική περιγραφή αυτής της
διαδρομής . Στην παραδοσιακή οικογένεια ,επισημαίνει, ο τρόπος παραγωγής των αγαθών
συνδεόταν άμεσα με τον μόνο και κοινό τρόπο συνύπαρξης τους την επιβίωση. Αυτό
δημιουργούσε ένα στέρεο υπόβαθρο για την αναπτύξει και την διατήρηση αρμονικών
σχέσεων , όπου η ανάληψη ευθυνών και υποχρεώσεων από τα μέλη της ,καθώς και η
υπαναχώρηση από προσωπικές θέσεις ή συμφέροντα , αποκτούσαν έννοια στην ιδέα της
ισχυρής αλληλεξάρτησης και του κοινού σκοπού ,της επιβίωσης.
Στην αστική οικογένεια , ο γάμος αποκτά παιδοκεντρικό χαρακτήρα και έτσι το παιδί
γίνεται ο συνδετικός κρίκος που με την καλυτέρευση του και την πρόοδο του, θα κρατήσει
συνδεδεμένη την οικογένεια, αλλά και θα την προωθήσει κοινωνικά. Για να συμβεί όμως
αυτό τα μέλη της οικογένειας είναι υποχρεωμένα να ενταχθούν σε κοινωνικές ομάδες και
ρόλους που πολλές φορές εξυπηρετούν διαφορετικούς και ενίοτε αλληλοσυγκρουόμενους
στόχους και επιδιώξεις .Είναι έτσι πιθανό, ο ρόλος που επιφυλάσσει η αστική οικογένεια
στο παιδί και οι προσδοκίες που πηγάζουν από αυτό, να αποτελούν τη βάση για την
αίσθηση καταπίεσης και συναισθήματα θυμού, που παιδιά και έφηβοι συχνά εκφράζουν. Η
μόρφωση των παιδιών για τους γονείς πέρα από την πρακτική της διάσταση, έχει και
συμβολικό χαρακτήρα. Η επιτυχία των παιδιών στην εκπαίδευση, λαμβάνει διαστάσεις
ψυχολογικής τροφής και κοινού στόχου για την ανάπτυξη της οικογένειας, αλλά και
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προσωπικής αναγνώρισης για κάθε γονέα ξεχωριστά. Είναι συχνό το φαινόμενο, οι γονείς
να νιώθουν συναισθήματα υπερηφάνειας

ή ταπείνωσης από σχολικές επιδόσεις των

παιδιών τους ,ενώ σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται με την προσπάθεια αυτή. Η μελέτη
στο σπίτι , αποτελεί την κύρια απασχόληση για την μητέρα ,όταν τα παιδιά βρίσκονται σε
σχολική ηλικία

, ενώ οι καυγάδες , η αγωνία και το άγχος για το βαθμό είναι κυρίαρχη

εικόνα στο ελληνικό σπίτι. Η εικόνα αυτή εγκλωβίζει τα μέλη της σύγχρονης οικογένειας
σε αντιφάσεις, που οι στόχοι που διατυπώθηκαν δημιουργούν. Οι πολλαπλοί και
αλληλοσυγκρουόμενοι ρόλοι των γονιών και η έμφαση στην επιτυχία του παιδιού , που
όμως θα το οδηγήσει μακριά από την οικογένεια και τους γονείς

δημιουργούν το

υπόβαθρο για συναισθήματα σύγχυσης ,αναζήτηση προορισμού και νοήματος για τα μέλη
της οικογένειας.

Η Μουσούρου (2005), αναφορικά με το θέμα των εκπαιδευτικών προσδοκιών από τους
γονείς , υποστηρίζει ότι οι πιέσεις και οι προσδοκίες που οι γονείς μεταβιβάζουν στα
παιδιά τους ή ασκούν στους εαυτούς τους , έχουν διαδραματίσει προφανή ρόλο για την «
εκπαιδευτική έκρηξη» με την νέα γενιά να βρίσκεται ασυγκρίτως πιο μορφωμένη από αυτή
των γονέων και ιδίως εκείνη των παππούδων της . Η διαφορά αυτή έχει δυο
αντικρουόμενες συνέπειες . Από τη μια αναβαθμίζει την θέση του παιδιού, από την άλλη
όμως , εξασθενεί την οικογενειακή ιεραρχία αποσαθρώνοντας περαιτέρω το παραδοσιακό
σχήμα και πρότυπο. Σχετικά με την έννοια της γενικότερης διαπαιδαγώγησης

στην

σύγχρονη οικογένεια , ο αστικός τρόπος ζωής δημιουργεί στον γονιό σοβαρά και σύνθετα
διλήμματα . Οι γονείς προσπαθούν να εκπαιδεύσουν το παιδί τους στον περιορισμένο χώρο
του σπιτιού , με την προσδοκία να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά του και τον χαρακτήρα
του σύμφωνα με αφηρημένες

έννοιες για το σωστό και το λάθος . Αντίθετα στον

παραδοσιακό χώρο το ρόλο αυτό αναλάμβαναν οι πραγματικές συνθήκες ζωής και τα όρια
που αυτές επέβαλαν στην καθημερινή πρακτική και στις συμπεριφορές ( Doumanis ,
1983).

Στις τελευταίες δυο έως τρεις δεκαετίες ο θεσμός της οικογένειας τυγχάνει σημαντικής
αμφισβήτησης από τους νέους ,οι οποίοι μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους στην «σχέση»
το «ζευγάρι» και την αλληλεξάρτηση αυτού ( Κατάκη ,1998). Προσδοκούν την ουσία της
διαπροσωπικής αλληλεπίδρασης , αναζητούν ειλικρίνεια ,ισότητα , και συναισθηματική
συμμετοχή, απεμπολώντας τα «πρέπει» των οικογενειακών δεσμών . Αποζητούν να
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απελευθερωθούν από τις προηγούμενες γενιές και από τα αδιέξοδα που αυτές έχουν
συμβάλει να δημιουργηθούν .
Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες αλλά και στην ελληνική η παραπάνω διεργασία
αναπαρίσταται αφενός από την αυξήσει του αριθμού οικογενειών νέου τύπου
(μονογονεικές ,

με γονείς και παιδιά σε δεύτερο γάμο, ομοφυλόφιλα ζευγάρια με

μακροχρόνια συμβίωση κ.λ.π.) , αφετέρου και από την προσπάθεια του κράτους για
θεσμική κατοχύρωση και νομιμοποίηση των διαφόρων μορφών της ( πολιτικός γάμος ,
σύμφωνα συμβίωσης κ.λ.π.).
Ο στόχος για βιολογική ,κοινωνική και οικονομική επιβίωση καθιστά τον θεσμό της
οικογένειας ιδιαίτερα ανθεκτικό , ενώ ταυτόχρονα τον βρίσκει σε μια στιγμή αλλαγής της
ίδιας της δομής του . Η διαδρομή για την αλλαγή του αυτή και σε ότι αυτό συνίσταται,
δεν μπορεί παρά να είναι μια διαδικασία μακροχρόνια και μάλλον επώδυνη.

2.4.3. Οικογένεια και σχολική εκπαίδευση : μοντέλα μελέτης και

ερευνητικές

προσεγγίσεις

Η οικογένεια σε όλες τις εκδοχές της, αποτελεί μια πολύπλοκη κοινωνική δομή που
εκπληρώνει πολλαπλούς στόχους για τα μέλη της και την κοινωνία . Φροντίζει για την
εκπλήρωση των αναπτυσσόμενων βιολογικών , οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των
μελών της, ως μέσο κοινωνικοποίησης, αλλά και ελέγχου . Το σχολείο στην συνέχεια ,
επεκτείνει την κοινωνικοποιητική διαδικασία που έχει αρχίσει η οικογένεια και έτσι οι δυο
θεσμοί συνεργάζονται, ώστε να καθοριστούν οι συμπεριφορές και οι στάσεις που θα
διαμορφώσουν την πορεία του παιδιού στο σχολείο.
Το σχολείο χαρακτηρίζεται από νόρμες που διαφέρουν από αυτές της οικογένειας,
προετοιμάζοντας το παιδί για την ένταξη του στην σύνθετη σύγχρονη κοινωνική
πραγματικότητα . Επιγραμματικά θα μπορούσαν να αναφερθούν ,η επαφή του παιδιού με
μεγάλο αριθμό ενηλίκων ,με απόψεις διαφορετικές ,τόσο μεταξύ τους ,όσο και από εκείνες
των γονιών του, η δημόσια συνεχής και συγκριτική αξιολόγηση του, όπως και η έκθεση
του σε συναναστροφή με συνομηλίκους του.
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας αυτής, όπως παραπάνω περιγράφτηκε, σε μεγάλο
βαθμό επηρεάζονται και σε πολλές περιπτώσεις καθορίζονται , από την πιθανή συμφωνία ή
ασυμφωνία των δυο θεσμών στους στόχους , τα κίνητρα , τις κάθε είδους γνωστικές
δεξιότητες , την επικοινωνία τους , αλλά και την εν γένει ποιότητα της προαναφερθείσας
συνεργασίας .
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Τα μοντέλα έρευνας που μελετούν την σχέση οικογενειακών και σχολικών παραγόντων
που αλληλεπιδρούν , επηρεάζοντας την σχολική πορεία του παιδιού ποικίλουν και
κατηγοριοποιούνται, σε αυτά που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην επιρροή των
κοινωνικοποιούντων φορέων , σε αυτά που εστιάζουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο του
παιδιού στην δημιουργία του γνωστικού του κόσμου και σε αυτά που αναδεικνύουν και
μελετούν τις διαδικασίες αλληλεπίδρασης μεταξύ ατομικών και παραγόντων του
περιβάλλοντος .
Οι Hess και Holloway (1994) , σε μια προσπάθεια τους να κατηγοριοποιήσουν τα
μοντέλα αλληλεπίδρασης των δυο θεσμών καταλήγουν σε τρία διακριτά τέτοια μοντέλα
που μελετούν τη σχέση οικογενειακών και σχολικών μεταβλητών .Το πρώτο από αυτά ,
υποστηρίζει πως το κοινωνικό-οικονομικό

και μορφωτικό

οικογενειακό επίπεδο

επηρεάζουν από κοινού την ικανότητα και τις σχολικές επιδόσεις του παιδιού. Το μοντέλο
αμοιβαίας επίδρασης, που οι συγγραφείς προτείνουν, ως την πιο σωστή προσέγγιση στο
πρόβλημα , διατυπώνει την θέση πως το οικογενειακό περιβάλλον επηρεάζει τη γνωστική
ικανότητα και την σχολική επίδοση του παιδιού, αλλά και το παιδί δευτερογενώς επιδρά σε
αυτό

διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην διαδικασία απόκτησης γνώσεων και

συναισθηματικών ικανοτήτων που καθορίζουν την πορεία στο σχολείο. Σύμφωνα με το
τρίτο μοντέλο , δίνεται έμφαση στο δραστικό ρόλο του παιδιού στην οργάνωση των
δεδομένων του περιβάλλοντος, με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη γνωστικών
ικανοτήτων. Οι γονείς διευκολύνουν τις γνωστικές διαδικασίες με το να παρέχουν στο
παιδί το εμπειρικό υλικό και το βοηθούν να αναπτύξει στρατηγικές εκτέλεσης πράξεων και
επίλυσης προβλημάτων .

Σε έρευνα για τους παράγοντες που σχετίζονται με την σχολική επιτυχία στην Ελληνική
πραγματικότητα η Τζάνη (2000) ,υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κοινωνικοοικονομική
θέση του πατέρα στην οικογένεια διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο αναφορικά με την
«ασφάλεια» και τα «κίνητρα» που δίνονται στο παιδί ,την διεύρυνση των γνώσεων του ,
την οργάνωση του μαθησιακού του υλικού και τον «γενικό του προσανατολισμό». Τα
στοιχεία αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με την σχολική επίδοση , επηρεάζουν δε το
σχολικό περιβάλλον , προδιαθέτοντας το ευνοϊκά ή μη προς το μαθητή. Για την οικογένεια
γενικότερα επισημαίνεται ότι χαρακτηριστικά και μεταβλητές της όπως ,φυσικές και
υλικές παράμετροι , η σύνθεση της , χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των γονέων , οι
σχέσεις των γονέων μεταξύ τους , η συμπεριφορά απέναντι στο παιδί και η αντιμετώπιση
37

της σχολικής του εμπειρίας

,επιδρούν στην σχολική επιτυχία . Ένα

οικογενειακό

περιβάλλον που συνδυάζει την οικονομική άνεση , την καλλιέργεια των γονιών , την ορθή
μεταχείριση του παιδιού ,είναι πιο ενθαρρυντικό στην συνολική του επιτυχία . Το
μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των γονέων και τα ερεθίσματα που δέχεται το παιδί
είναι περισσότερο καθοριστικά για την σχολική του επιτυχία από την αφθονία
οικονομικών μέσων .

Οι Μυλωνάς κ.α.(1999), μελέτησαν ποιοτικά δυο διαφορετικούς πληθυσμούς γονέων ,
από μαθητές που στοιχεία έδειχναν να επιτυγχάνουν καλές σχολικές επιδόσεις και άλλους
τα παιδιά των οποίων ,σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια, εμφάνιζαν σχολικές δυσκολίες.
Επισημαίνεται ότι η σχολική επιτυχία ή αποτυχία είναι συνάρτηση μεταξύ άλλων των
εκπαιδευτικών

στρατηγικών

και

πρακτικών

της

οικογένειας

,καθώς

και

των

αναπαραστάσεων για το μέλλον του παιδιού ,στοιχεία που εξαρτώνται από την κοινωνική
θέση της οικογένειας.

Οι παιδευτικές στρατηγικές και πρακτικές οικογενειών ,που

ανήκουν στα υψηλά η χαμηλά κοινωνικά στρώματα,

ενισχύουν τις διεργασίες που

προκαλούν την σχολική επιτυχία ή αποτυχία και τον σχολικό αποκλεισμό. Σε περιπτώσεις
που δεν επιβεβαιώνεται η σύνδεση κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επίδοσης
διατυπώνεται η υπόθεση ότι οι παιδευτικές στρατηγικές και πρακτικές στη συγκεκριμένη
οικογένεια, τείνει να μοιάζει με αυτές οικογενειών αντίστροφης κοινωνικής τοποθέτησης.
Σε έρευνα που ασχολήθηκε με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και την συνοχή της
οικογένειας και την σχέση τους με την σχολική επίδοση των παιδιών ( Γεωργίου , 2003 ),
επισημαίνεται, ότι επιβεβαιώνονται προηγούμενες έρευνες σχετικά με το ότι , παιδιά που
προέρχονται από οικογένειες υψηλής κοινωνικοοικονομικής τάξης , έχουν περισσότερες
πιθανότητες να πετύχουν στο σχολείο συγκρινόμενα με παιδιά οικογενειών χαμηλότερης
κοινωνικοοικονομικής τάξης . Ένα άλλο εύρημα της έρευνας αυτής είναι ότι παιδιά που
προέρχονται από οικογένειες με υψηλή συνοχή τείνουν να πετυχαίνουν στο σχολείο σε
σύγκριση με παιδιά οικογενειών με μέτρια ή χαμηλή συνοχή .Ο παράγοντας της συνοχής
επιπρόσθετα φαίνεται να επηρεάζει και να διαφοροποιεί

την επίδραση του πρώτου

παράγοντα (κοινωνικοοικονομική κατάσταση) στην σχολική επίδοση ,επιδρώντας θετικά
σε όλες τις κατηγορίες των μαθητών αναφορικά με τις σχολικές τους επιδόσεις, όπως αυτές
εκφράστηκαν από την βαθμολογία τους .
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2.5. Χρήση και κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών
Οι έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών αποτελούν μια ομάδα νέων που την
συγκεκριμένη χρονική περίοδο ,στο πρόσωπό τους διασταυρώνονται οι αναπτυξιακές
ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης φάσης με τις δυσκολίες που προκύπτουν από την
εμπλοκή τους με την χρήση . Στην συνέχεια γίνεται προσπάθεια σύντομης αποτύπωσης
του φαινομένου της χρήσης και κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών σε διεθνές επίπεδο,
αλλά και στην Ελληνική πραγματικότητα ,η ανασκόπηση των θεωριών για την ερμηνεία
του και η αποτύπωση των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, που
εμφανίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα .

2.5.1. Γενικά

Η εξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα των σύγχρονων
κοινωνιών οι οποίες αναζητούν τρόπους για την αντιμετώπισή του. Σαν ψυχοτρόπος,
εξαρτησιογόνος ή ναρκωτική ουσία χαρακτηρίζεται, στην παρούσα εργασία, κάθε ουσία
που χρησιμοποιούμενη με οποιονδήποτε τρόπο μεταβάλλει το συναίσθημα, την
αντιληπτική ικανότητα ή την εγκεφαλική λειτουργία του χρήστη.
Σαν χρήστης τέτοιων ουσιών χαρακτηρίζεται κάθε άτομο που χρησιμοποιεί
περιστασιακά, συστηματικά ή κάνοντας κατάχρηση των παραπάνω ουσιών. Συνήθως η
πορεία κάποιων ατόμων στη χρήση ξεκινά με απλό πειραματισμό με κάποια ουσία,
εξελίσσεται σε περιστασιακή χρήση, για να οδηγηθεί στην κατάχρηση και στην εξάρτηση
από την ουσία αυτή ή από άλλη –συνήθως- αυξημένης δραστικότητας.
Οι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών στην φάση της κατάχρησης ή της εξάρτησης, συνήθως
κάνουν χρήση πλέον της μίας ουσίας, αλλά υπάρχει η ουσία που χρησιμοποιούν συχνότερα
κι αναφέρεται ως «κύρια ουσία χρήσης».
Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις κυριότερες ψυχότροπες ουσίες ομαδοποιώντας τις
ανάλογα με την επίδρασή τους στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα . Οι συνηθέστερες
παράνομες ψυχοτρόπες ουσίες ή παρανόμως λαμβανόμενες (χωρίς συνταγή γιατρού), είναι
τα προϊόντα ινδικής κάνναβης (χασίς, μαριχουάνα), οι οποιοειδείς (ηρωίνη, μορφίνη,
κωδεΐνη, πεθιδίνη μεθαδόνη, ), οι κατασταλτικές του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
(βαρβιτουρικά, βενζοδιολεπίνες , αντισταμινικά ), οι ψευδαισθησιογόνες (κυρίως L.S.D.),
τα διεγερτικά του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος ( αμφεταμίνη, κοκαΐνη), εισπνεόμενες
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ουσίες (αεροζόλ, κόλλες, διαλύτες χρωμάτων ) κι άλλες μη κατηγοριοποιημένες όπως
σκευάσματα ατροπικής δράσης και ατροπινούχα (Λιάπας,1991).

Έχει τύχει ιδιαίτερης έρευνας, η μελέτη παραγόντων που σχετίζονται δικαιολογούν ή
αιτιατά συνδέονται με το φαινόμενο της χρήσης, κατάχρησης κι εξάρτησης από
ψυχοτρόπες ουσίες. O προβληματισμός και

η έρευνα ξεκίνησε από την προσπάθεια

επισήμανσης αιτιολογικών παραγόντων σε διάφορους τομείς και πεδία ,ανάλογα με τον
επιστημονικό προσανατολισμό και το ενδιαφέρον του καθενός ερευνητή ,που θα
μπορούσαν αυτόνομα ή σε συνδυασμό, να εξηγήσουν ή να προβλέψουν το φαινόμενο της
χρήσης .
Από τις διαφορετικές επιστημονικές αφετηρίες των ερευνητών καθίσταται σαφές ότι οι
διάφορες θεωρίες και προσεγγίσεις σε πολλές περιπτώσεις είτε συγκρούονται μεταξύ
τους, είτε αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές και όψεις του φαινομένου . H κατάσταση
έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια με την κατανόηση του γεγονότος ότι οποιαδήποτε
προσπάθεια

ερμηνείας

του

φαινομένου

της

ουσιοεξάρτησης

πρέπει

να

είναι

πολυπαραγοντική και να περιλαμβάνει δεδομένα από ποικίλους τομείς, αν και αυτοί
θεωρούνται μεταξύ τους διαφορετικοί (Λιάππας ,2003 ).
Η προσπάθεια αυτή ,οδήγησε τον προβληματισμό για την αιτιολογία της χρήσης ,
στην καταγραφή επιβαρυντικών και προστατευτικών παραγόντων που ο συνδυασμός τους
είναι δυνατό να μας δώσουν μια όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα .
Σαν παράγοντες επικινδυνότητας

αναφέρονται καταστάσεις και παράγοντες που

μπορούν να αυξήσουν την χρήση ή κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών ,ενώ η επισήμανση
προστατευτικών παραγόντων , αφορά χαρακτηριστικά η καταστάσεις που η επίδραση τους
είναι δυνατό να μειώσει την χρήση ή κατάχρηση ουσιών. Έννοιες που συνδέονται με την
εξήγηση του φαινομένου της χρήσης από τον συνδυασμό παραγόντων είναι η
«ανθεκτικότητα» και η «ευαλωτότητα». Η συσσώρευση προστατευτικών παραγόντων
ενισχύουν την πρώτη έννοια, ενώ η διασταύρωση επιβαρυντικών παραγόντων ενισχύουν
το δεύτερο. Μελετητές που προσεγγίζουν το θέμα με αυτό τον τρόπο , υποστηρίζουν πως η
αριθμητική συσσώρευση τέτοιων παραγόντων επιδρά και καθορίζει την ανταπόκριση ενός
ατόμου σε σχέση με την χρήση ουσιών (Rutter, 1987, Jenkins και Keating, 1998, Calkins
κ.α. ,2002 ).
Είναι φανερό πως μιλώντας για επιβαρυντικούς και προστατευτικούς παράγοντες
σχετικά με τη χρήση ουσιών, αναφερόμαστε στις πιθανότητες που υπάρχουν για την
ανάπτυξη ή μη , τέτοιας συμπεριφοράς ,από ένα συγκεκριμένο άτομο στην εξέλιξη της
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ζωής του . Πολλές και διαφορετικές μελέτες σε σχέση με την επίδραση στην αιτιολογία της
χρήσης των διαφόρων παραγόντων συμφωνούν, ότι καθώς το άτομο εξελίσσεται,
διαφορετικοί παράγοντες κινδύνου ξεχωρίζουν στις διαφορετικές περιόδους της ζωής του
(Hawkins κ.α., 1992).
Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια για πλήρη και ταυτόχρονα συνοπτική αποτύπωσή
του μέχρι τώρα επιστημονικού προβληματισμού, ο οποίος έχει αναπτυχθεί .

2.5.2. Βιολογικοί και Γενετικοί παράγοντες

Μελέτες με υιοθετημένα παιδιά ή δίδυμα που μεγάλωσαν σε ξεχωριστές οικογένειες
(Cadoret κ.α., 1986, Hzubec, Z και Omenn G 1981, Cloninger κ.α. 1981, Pickens κ.α.
1991) συσχετίζουν την κατάχρηση ουσιών με το ιστορικό χρήσης των βιολογικών γονέων,
παρ’ όλο που τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν σε διαφορετικό περιβάλλον. Υφίστανται
σημαντικές ενδείξεις ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να εμπλακεί κάποιος με τις
ουσίες, όταν οι βιολογικοί του γονείς έχουν πρόβλημα κατάχρησης, χωρίς εντούτοις αυτό
να ερμηνεύεται γονιδιακά . Η παραπάνω πιθανότητα φαίνεται από όλες τις μελέτες να
ενισχύεται ή να αποδυναμώνεται σημαντικά από την επίδραση του κοινωνικού
περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώνει το άτομο.
Οι μελετητές έχουν καταλήξει ότι οι γενετικοί δρόμοι προς την κατάχρηση ουσιών,
είναι από βιολογικούς γονείς με αντικοινωνική προσωπικότητα και από βιολογικούς
γονείς με κατάχρηση αλκοόλ, χωρίς αντικοινωνική προσωπικότητα , χωρίς ωστόσο η
έρευνα να αποδεικνύει αν η επίδραση είναι βιολογική και όχι του περιβάλλοντος
(Πουλόπουλος , 2005) . Από όλη την ερευνητική προσπάθεια σχετικά με τους γενετικούς
παράγοντες

,τα

δεδομένα

ήταν

τις

περισσότερες

φορές

δυσερμήνευτα

και

αλληλλοσυγκρουόμενα (Λιάππας , 2003).

Μετά το 1973 και την ανακάλυψη των ενδορφινών, το ερευνητικό ενδιαφέρον
στράφηκε προς τους νευροδιαβιβαστές (ενδορφίνη, ντοπαμίνη, σεροτονίνη), χημικές
ουσίες που παράγονται ενδογενώς και μεταφέρουν μηνύματα σε συγκεκριμένες υποδοχές
του εγκεφάλου . Οι ενδορφίνες λειτουργούν αντίστοιχα με τα οπιοειδή (ηρωίνη, μορφίνη,
όπιο) κι έχουν ισχυρή παυσίπονη δράση , παράγονται δε αυτόματα από τον οργανισμό ως
απάντησή του επώδυνα ή αγχογόνα συναισθήματα. Η υπόθεση, που διατυπώθηκε είναι ότι
η πιθανή δυσλειτουργία του συστήματος των ενδορφινών σε ορισμένα άτομα, μπορεί να τα
οδηγεί σε χρήση οπιοειδών ώστε να ισορροπήσουν την προαναφερθείσα δυσλειτουργία.
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Τα οπιοειδή έρχονται να πάρουν τη θέση των νευροδιαβιβαστών στους υποδοχείς,
οδηγώντας τους σε μια νέα προσαρμογή, η οποία με την σειρά της επιφέρει αναζήτηση
πολλαπλάσιας ποσότητας από την ουσία.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι,

ο επιστημονικός προβληματισμός σχετικά με τις

ενδορφίνες , την λειτουργία τους και την συσχέτισή τους με την χρήση ουσιών,
διατυπώνεται στο επίπεδο μιας σημαντικής υπόθεσης η οποία ωστόσο δεν μπορεί να
ελεγχθεί με αυστηρά πειραματικά δεδομένα και στοιχεία .

Για το ίδιο θέμα ο Comings ,(1996)
«ανταμοιβής» του οργανισμού

διατυπώνει την άποψη ότι

το σύστημα

μπορεί να είναι ένας από τους σημαντικότερους

νευροσωματικούς παράγοντες για την ευπάθεια των ανθρώπων στην κατάχρηση ουσιών.
Τα ευπαθή αυτά άτομα χορηγούν ουσίες στον εαυτό τους προκειμένου να ισοσταθμίσουν
τις ελλείψεις που έχουν σε αυτό το ανταποδοτικό σύστημα, μέσω της διέγερσης των
ενεργών ντοπαμινικών

νευρώνων ,ενώ καταλήγει σε μια σειρά συνοπτικών

συμπερασμάτων που ακολουθούν .Υποστηρίζει το γεγονός ότι οι γενετικοί παράγοντες
παίζουν σημαντικό ρόλο στην ευπάθεια προς την κατάχρηση ουσιών ,η οποία όσο γίνεται
πιο σοβαρή ,τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση των παραγόντων αυτών , παρότι η
κατάχρηση ουσιών είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών ,
κοινωνικών , παθολογικών, βιοχημικών και γενετικών παραγόντων . Συμφωνεί με άλλους
ερευνητές (Brown and Van Praag, 1990, Merphy, 1991, Carrol κ.α. ,1992), ότι δεν
υπάρχουν γονίδια που να ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την κατάχρηση
ναρκωτικών ουσιών .Τα γονίδια που έχουν κάποια σχέση, είναι πιθανά υπαίτια για την
τροποποίηση της ισορροπίας των νευροδιαβιβαστών που έχει ως αποτέλεσμα την
καλλιέργεια διαταραχών που σχετίζονται με το άγχος .Για τις διαταραχές που
προαναφέρθηκαν δεν φαίνεται να ευθύνεται ένα γονίδιο, αλλά ένας μικρός αριθμός
σημαντικών κι ένας μεγάλος αριθμός τροποποιημένων τέτοιων , ιδίως αυτών που έχουν
την ιδιότητα να επηρεάζουν την ισορροπία ορισμένων νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο
και ιδιαίτερα αυτά που επηρεάζουν την ισορροπία της σεροτονίνης.
Οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο γεγονός ότι υπάρχει μια βάση στην
κληρονομική μεταφορά της εξάρτησης
διαμορφώνουν σχετική προδιάθεση

και ότι υπάρχουν γενετικοί παράγοντες που

, εν τούτοις δεν υπάρχει κοινός ή γενικευμένος

μηχανισμός που να αφορά όλα τα άτομα .Μάλλον κοινό πεδίο αποτελεί η άποψη, ότι η
κατάχρηση ψυχοδραστικών ουσιών είναι αποτέλεσμα της σύνθετης αλληλεπίδρασης
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γενετικών , βιονευρολογικών ,κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων (Λιάππας,
2003).

2.5.3. Ψυχολογικοί παράγοντες ,παράγοντες της προσωπικότητας ,ιδιοσυγκρασία

Αρκετοί μελετητές ψυχαναλυτικής προσέγγισης

προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το

φαινόμενο θεωρώντας τα ναρκωτικά ως υποκατάστατο της σεξουαλικής ικανοποίησης κι
αποτέλεσμα των τραυματικών εμπειριών στην πρώιμη παιδική ηλικία.
Στην κατεύθυνση της ερμηνευτικής αυτής προσέγγισης ,ο Krystal ( 1977) συνδέει την
εξάρτηση ουσιών με σοβαρή διαταραχή στην πρώιμη αναπτυξιακή φάση. Η ουσία
σύμφωνα με τον μελετητή ,βιώνεται συμβολικά από το χρήστη , ως το πρωταρχικό
μητρικό αντικείμενο και αντικαθιστά λειτουργίες που αποδίδονται στη μητρική φιγούρα .Ο
χρήστης έχοντας διαταραγμένη σχέση με τη μητρική του φιγούρα , σχετίζεται με την ουσία
και μεγαλώνοντας « λαχταρά να ενωθεί με το ιδανικό του αντικείμενο ,ενώ παράλληλα το
φοβάται πολύ» (Krystal.1977, Kernberg, 1975, Rinsley, 1988 ). Άλλοι αναλυτές
υποστηρίζουν, ότι

η κατάχρηση ουσιών ,εντάσσεται στο φάσμα των συμπεριφορών

εξάρτησης , όπως οι διαταραχές διατροφής ,οι σχέσεις εξάρτησης ,που χαρακτηρίζονται ως
ψυχοσωματικές διαταραχές ( ΜcDougall, 1989).
O Wurmser (1984) , επισημαίνει οι καταστάσεις βίας ,κακοποίησης κάθε είδους ,
σκληρότητας ψεύδους και συναισθημάτων προδοσίας , που μπορεί να βιωθούν στην
παιδική ηλικία , στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή του ατόμου μπορούν να συνδεθούν
με έντονες εσωτερικές συναισθηματικές συγκρούσεις και άγχος .Η έκθεση σε τέτοιες
καταστάσεις οδηγούν το άτομο σε καταστάσεις εχθρότητας ,αμφισβήτησης κάθε εξουσίας,
τάσεις επαναστατικότητας και περιφρόνησης εαυτού και άλλων.
Ανάλογη προβληματική αναπτύσσουν άλλοι ερευνητές, που επίσης συνδέουν

την

κατάχρηση ουσιών με καταστάσεις σωματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης ,κατά την
παιδική ηλικία .
Ο Clark κ.α. (1997 ), συνδέουν άμεσα την φυσική και σεξουαλική κακοποίηση κατά την
παιδική ηλικία με την χρήση ουσιών στην εφηβεία . Στοιχεία δείχνουν ότι έφηβοι με
πρόβλημα κατάχρησης αλκοόλ είχαν υποστεί σωματική κακοποίηση σε ποσοστά 32% και
35% για άντρες και γυναίκες ,ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά σε εφήβους μη χρήστες ήταν 3%
και 5% αντίστοιχα. Παρόμοια στοιχεία προέκυψαν για άτομα με πρόβλημα κατάχρησης
ουσιών που τα ποσοστά φυσικής και σεξουαλικής κακοποίησης ήταν από 2 έως 5 φορές
περισσότερα συγκρινόμενα με ατόμων που δεν αντιμετώπιζαν τέτοιο πρόβλημα. Ποιοτική
43

μελέτη ( Poulopoulos κ.α. , 2000),σε βιογραφικά γυναικών που αντιμετώπιζαν πρόβλημα
κατάχρησης ουσιών , έδειξε ότι 80% από αυτές είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση σε
ηλικία 14-18 ετών .

Ένα άλλο πεδίο μελέτης

αφορά τα προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να

εμφανίζονται αρκετά νωρίς την παιδική ηλικία ,καθώς και την αντικοινωνική συμπεριφορά
που μπορεί να εκδηλώνεται.
Οι Kumpfer κ.α. (1998), σε μελέτη τους σχετικά με τους αιτιολογικούς παράγοντες
της χρήσης υποστηρίζουν ,ότι υπάρχουν μια σειρά παραγόντων ατομικού κινδύνου ,κατά
την παιδική ηλικία ,ώστε να προβλεφθεί η εξέλιξη ψυχοπαθολογίας σχετιζόμενη με την
χρήση ουσιών στο μέλλον. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν διαταραχή ελλειμματικής
προσοχής- υπερκινητικότητα , μορφωτική αποτυχία , απόρριψη από τους συνομήλικους
τους με πιο φυσιολογική

κοινωνικότητα , συναναστροφή με συνομήλικους που

παρεκκλίνουν , ενώ τέτοια παιδιά αναπτύσσουν γρήγορα βίαιη και πρώιμη αντικοινωνική
συμπεριφορά ( π.χ. κλέβουν ,λένε ψέματα ,παλεύουν

και γενικά δύσκολα

συμμορφώνονται).
O Comings (1996) επισημαίνει, ότι αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας ,
όπως η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας , το σύνδρομο Tourette
και η διαταραχή αντικοινωνικής συμπεριφοράς ,σχετίζονται με την ευπάθεια στη
κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ .
Οι Hawkins κ.α. (1992) , μελετώντας παράγοντες επικινδυνότητας σημειώνουν ότι τα
πρώιμα και επίμονα προβλήματα συμπεριφοράς είναι σημαντικός επιβαρυντικός
παράγοντας για την χρήση ουσιών .Όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία ,η συχνότητα και η
σοβαρότητα της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία ,τόσο πιο πιθανό είναι
να επιμείνει και κατά την ενηλικίωση . Εάν η συμπεριφορά αυτή συνεχιστεί και στην αρχή
της εφηβείας ,είναι σχετικά προβλέψιμο ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της ,με
φαινόμενα όπως οι συχνοί καυγάδες στο σχολείο και η εν γένει κακή συμπεριφορά σε
αυτό, είναι πολύ πιο πιθανή η κατάχρηση ουσιών . Οι ίδιοι ερευνητές επιπρόσθετα
αναφέρουν μια σειρά επιβαρυντικών παραγόντων που αφορούν το ίδιο το άτομο και
αφορούν την απομάκρυνση του από τις υπάρχουσες κοινωνικές αξίες , την διάθεση του για
επαναστατικότητα και την χαμηλή αίσθηση θρησκευτικού συναισθήματος .

Άλλοι ερευνητές αναφέρονται στην ιδιοσυγκρασία (temperament) . Η ιδιοσυγκρασία
εν γένει, σχετίζεται με χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν Από την βρεφική ηλικία κι
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αποτελούν την βάση για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ατόμου (Kaminer, 1994).
Τα χαρακτηριστικά αυτά ,συνδέονται με γενετικούς παράγοντες , ενώ σύμφωνα με
κάποιους μελετητές στους παράγοντες αυτούς

και στην αλληλεπίδρασή τους με το

περιβάλλον, οφείλεται το 40%-60% της προσωπικότητας του ατόμου . Τα χαρακτηριστικά
της ιδιοσυγκρασίας εμφανίζουν σχετική σταθερότητα στο χρόνο, χωρίς εντούτοις να
μένουν ανεπηρέαστα από το περιβάλλον και άλλους κοινωνικούς παράγοντες . Σαν
σύνδρομο «δύσκολης ιδιοσυγκρασίας» (Thomas και Chess, 1984), θεωρείται η κατάσταση
ενός παιδιού που χαρακτηρίζεται από κακή διάθεση, δυσκολία προσαρμογής, έλλειψη
συγκέντρωσης, έντονες αντιδράσεις σε ερεθίσματα, δυσλειτουργία στην διατροφή και στον
ύπνο. Τόσο η «δύσκολη ιδιοσυγκρασία» όσο κι άλλες διαταραχές, (όπως η ελλειμματική
προσοχή και η υπερκινητικότητα ),που έχουν προαναφερθεί, κατά την παιδική ηλικία,
έχουν συνδεθεί σημαντικά με την κατάχρηση ουσιών στην εφηβεία (Fergusson, 1993 ,
Τhomas και Chess, 1984).

2.5.4. Περιβάλλον , κοινωνικές συνθήκες και πολιτισμικές επιδράσεις

Σύμφωνα με άλλους μελετητές οι κοινωνικές συνθήκες αποτελούν σημαντικό
παράγοντα, όχι μόνο για την γέννηση της εξάρτησης ,αλλά και φαινομένων που
συνδέονται με αυτή όπως η παραβατικότητα και η αυτοκτονική συμπεριφορά.
Ο Merton (1968) ,αναφέρθηκε στην κατάσταση ανομίας που χαρακτηρίζει την σύγχρονη
καταναλωτική κοινωνία, με αντιφάσεις και συγκρούσεις ανάμεσα σε κανόνες για τις αξίες
και τα μέσα που υιοθετούνται με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ανασφάλεια κι αβεβαιότητα.
Έτσι το άτομο απορρίπτει τα παραπάνω κι οδηγείται σε απόσυρση. Οι τοξικομανείς και οι
αλκοολικοί αποτελούν τέτοιες

κατηγορίες , ώστε βιώνοντας την ηθική μοναξιά ,

αποσύρονται (From, 1942).
Σε ενίσχυση της παραπάνω συμπεριφοράς η διαδικασία του κοινωνικού στιγματισμού
είναι ιδιαίτερα ισχυρή. Η κυρίαρχη ομάδα προκειμένου να διατηρήσει την συνοχή της ,
υιοθετεί συνήθως μια θεωρία που ανάγει μια άλλη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε
αποδιοπομπαίο τράγο στην περίπτωσή μας την ομάδα των χρηστών (Πουλόπουλος ,2005).
Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κοινωνικού , αλλά και στενότερου
περιβάλλοντος του ατόμου , φαίνεται να επιδρούν σαν παράγοντες για την χρήση και την
κατάχρηση ουσιών .
Η κοινωνικoί κανόνες και η νομική επιείκεια ,που μπορεί να φανερώνουν ανοχή ,
αναφορικά με τη χρήση ,καθώς και η διαθεσιμότητα των ουσιών ,είναι στοιχεία που
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αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες για την χρήση και την περαιτέρω κατάχρηση τους,
Οι κοινωνικοί κανόνες κατά της χρήσης ,φαίνεται να συνδέονται με την μείωση της
επικράτησης της χρήσης παράνομων ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι στρατηγικές μείωσης των
προμηθειών μεταδίδουν ένα σημαντικό μήνυμα στους πολίτες ( Hawkins,1992).
Σχετικά με τον στενό οικογενειακό περίγυρο ,αναδεικνύονται οι σοβαρές
οικονομικές δυσκολίες , η ανεργία ,και η αυξημένη αναλογία συμβίωσης παιδιών –
ενηλίκων σαν παράγοντες επικινδυνότητας . Οι παράγοντες αυτοί στο οικογενειακό
περιβάλλον , είναι πιθανό να αυξάνουν την δυσλειτουργία στο στενό περιβάλλον και να
προκαλούν παραμέληση και ανεπαρκή κοινωνική προσαρμογή για το παιδί. (Κumpfer
κ.α., 1998)
Η κοινωνική αντίδραση για τις διαφορετικές ουσίες και την χρήση τους ,με τις
συγκεκριμένες μορφές που κάθε φορά παίρνει , αντανακλά ιστορικά και πολιτισμικά
στοιχεία που αφορούν τον διαφορετικό τρόπο και χρόνο που αυτές υιοθετούνται . Οι
διαφορετικές ανοχές και κοινωνικές αντιδράσεις σηματοδοτούν μια σταθερά, αυτή της μη
αποδοχής, που συνδέεται με την απώλεια ελέγχου και αφορά και την χρήση νομίμων
ουσιών ( Παπαναστασάτος , 2007). Γενικεύοντας , θα μπορούσαμε να πούμε πως η χρήση
ψυχοτρόπων ουσιών προκαλεί την κοινωνική αντίδραση από την στιγμή εκείνη που αρχίζει
να αποτελεί προβληματική συμπεριφορά με αντίστοιχες κοινωνικές συνέπειες ,η οποία
εύκολα στιγματίζεται και προκαλεί την ενεργοποίηση

των κοινωνικών μηχανισμών

αντίδρασης .

Οι άνθρωποι σε κάθε κοινωνία από τα πανάρχαια χρόνια ,σχεδόν σε όλους τους
πολιτισμούς χρησιμοποιούσαν διάφορες ουσίες που επιδρούσαν στον ψυχισμό,
προκαλώντας μεταβολές του συναισθήματος ή της συμπεριφοράς .Σε κάθε κοινωνία η
χρήση ψυχοτρόπων ουσιών αποτελούσε συστατικό στοιχείο οργάνωσης της κοινωνικής
ζωής , ενώ η συγκεκριμένη ουσία είχε πάντα ένα ιδιαίτερο κοινωνικό και πολιτιστικό
νόημα στη ζωή των ανθρώπων .Σε αρχαίες κοινωνίες η χρήση ουσιών είχε σχέση με
τελετουργίες ή θεραπευτικές διαδικασίες ,ενώ γινόταν παράγοντας ενίσχυσης των
κοινωνικών θεσμών .
Οι σημαντικές κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην πορεία της
Ιστορίας σε κάθε χώρα έχουν επιφέρει βαθιές αλλαγές στην πολιτιστική και κοινωνική
σημασία της χρήσης ουσιών και κατά προέκταση στην αντιμετώπιση στην κοινωνική
αντιμετώπιση όσων κάνουν χρήση. Ο ρόλος της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών αλλάζει κάθε
ιστορική περίοδο και κάθε εποχή ,πρέπει δε να εξετάζεται σε συνάρτηση με το
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συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται.
Εξετάζοντας την σχέση του ατόμου με τις ουσίες υπεριστορικά ,κάνοντας αφαίρεση της
κοινωνικής και πολιτιστικής μεταβλητής, που ιδιαίτερα χαρακτηρίζει το φαινόμενο ,δεν
είναι δυνατό να συλλάβουμε το νόημα που αποκτά η σχέση αυτή, για την ζωή ολόκληρης
της κοινωνίας (Μάτσα, 2001) .
Το γεγονός ότι η μέθη είναι κοινωνικά απορριπτέα στην εβραϊκή και κινεζική κοινότητα,
διαφοροποιεί την κατανάλωση αλκοόλ των Αμερικανών με τέτοια καταγωγή από τους
αντίστοιχους με Ιρλανδικές ρίζες (Madden, 1979). Νέοι από τις Δυτικές Ινδίες είχαν
σημαντικά χαμηλή κατανάλωση ηρωίνης, κατά τα έτη 1981και 1982 παρά την αύξηση της
κατανάλωσης στον γενικό πληθυσμό, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί γνωρίζοντας την
πολιτισμική-θρησκευτική αντίληψη για την συγκεκριμένη ουσία , όπου θεωρείται ότι
χαρακτηρίζει την καταστροφή και το κακό (Μalyon, 1983).

Στον σύγχρονο κόσμο η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών αποτελεί μια ατομική επιλογή με
μαζικό χαρακτήρα ,ένα μέσο ατομικής αναζήτησης για την ανακούφιση από τα
προβλήματα της ζωής. Η διαφορά από την απλή χρήση ουσιών σε προγενέστερες
κοινωνίες αφορά τον χαρακτήρα της , τις ομάδες του πληθυσμού που αφορά και την
σημασία που αποκτά για ολόκληρη την κοινωνία .Θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει την
άποψη ότι η χρήση ουσιών στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί έκφραση της δυσαρέσκειας
των ανθρώπων σε μια πολιτιστική παρακμή , όπως οι ίδιοι την βιώνουν ,ή ως έκφραση
αμφισβήτησης των συμβατικών κοινωνικών αξιών (Κουκουτσάκη, 2002). Ιδιαίτερα στις
ομάδες των νέων ,η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών νόμιμων και παράνομων αποτελεί
σύμβολο χειραφέτησης από την οικογένεια και διευκολύνει την ένταξη του και την
αποδοχή από τη υποομάδα των ομοτίμων του με παρόμοιες αντιλήψεις και συμπεριφορές.
Την τελευταία δεκαετία στοιχεία από πανευρωπαϊκές έρευνες δείχνουν την αυξανόμενη
διάδοση νέων ουσιών και την σημαντική σύνδεση τους με συνήθειες διασκέδασης των
νέων ,αλλά και δραστηριότητες νυχτερινής τους ζωής (E.M.C.D.D.A.,2002) .Ουσίες όπως
το «έκσταση» λαμβάνονται για την μεγαλύτερη απόλαυση στο χορό και την μεγιστοποίηση
της διασκέδασης σε νυχτερινές εξόδους των νέων .Ποσοστά που κυμαίνονται από 22%
στην Αθήνα και φτάνουν έως 85% στο Λονδίνο για νέους από 15-34 ετών ,δηλώνουν –
έστω και μια φορά - δοκιμή της παραπάνω ουσίας , ενώ συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
4-500.000 άτομα την έχουν δοκιμάσει μια φορά την εβδομάδα ή και περισσότερο, για
κάποια περίοδο της ζωής τους .
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Πρόσφατη έρευνα στον μαθητικό πληθυσμό ( ΕΠΙΨΥ, 2006) αναδεικνύει θέματα που
σχετίζονται με τις αντιλήψεις και τις στάσεις των νέων σε σχέση με τις ψυχότροπες
ουσίες, ενώ ένας σημαντικός αριθμός από αυτούς δεν αναγνωρίζει τους κινδύνους για
ουσίες όπως το χασίς και η ουσία «έκσταση», για περιστασιακή χρήση . Το γεγονός αυτό
σχετίζεται με την σύνδεση των ουσιών αυτών με την «μόδα» ,αλλά και τους τρόπους που
οι Έλληνες έφηβοι συνηθίζουν να διασκεδάζουν. Απόψεις και μηνύματα που τα τελευταία
χρόνια διατυπώνονται σχετικά με την απουσία κινδύνου από την χρήση των ουσιών
αυτών, είναι πολύ πιθανό να έχουν συντελέσει στην διάδοσή τους .

2.5.5. Η οικογένεια του χρήστη . Επιβαρυντικοί παράγοντες

Ο ρόλος της οικογένειας φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στο φαινόμενο της
κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών. Το οικογενειακό περιβάλλον καθώς και παράγοντες που
σχετίζονται με αυτό, είναι από αυτούς που έχουν διερευνηθεί περισσότερο, τα τελευταία
τριάντα χρόνια .
Η δυσλειτουργία μέσα στην οικογένεια και η λανθασμένη διαπαιδαγώγηση μπορεί να
συνδέονται με την ανάπτυξη αντικοινωνικής συμπεριφοράς μέσα στο πλαίσιο της οποίας
εμφανίζεται, στις αρχές της εφηβείας, η χρήση ναρκωτικών (Kokkevi και Stefanis, 1988,
Langner κ.α ., 1983, Patterson, 1982).
Παράγοντες που συνεισφέρουν σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, αναφέρονται η
έλλειψη επικοινωνίας, συναισθηματικών δεσμών κι ορίων, καθώς και ανεπίλυτες
συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις μέσα στην οικογένεια (Turner, 1995).
Η κατάχρηση ουσιών από τους γονείς, πιθανότατα οδηγεί σε αναποτελεσματικές
γονεϊκές πρακτικές, κακές σχέσεις, οικογενειακή δυσλειτουργία και περιβαλλοντικό άγχος
(Chassin κ.α., 1991). Φυσικά το φαινόμενο της χρήσης εμφανίζεται και σε οικογένειες
όπου κανείς από τους δυο γονείς δεν είναι χρήστης. Είναι, όμως, συνηθέστατα οικογένειες
όπου η ζωή σε αυτές είναι συχνά χαοτική, απρόβλεπτη, τυχαία και ασυνεχής, με τις
σχέσεις των δυο γονιών ιδιαίτερα δυσλειτουργική (Lome και Foxerott, 1993). Σε τέτοιες
οικογένειες, συχνά, τα παιδιά είναι παραμελημένα, χωρίς όρια και με ελάχιστα
παραδείγματα σταθερής συμπεριφοράς ώστε να τα ακολουθήσουν.
Η Μάτσα (1997), σε έρευνα που πραγματοποίησε σε ελληνικές οικογένειες χρηστών
και συγκρίνοντας αυτές με οικογένειες του γενικού πληθυσμού ,χωρίς κάποιο μέλος τους
να είναι χρήστης, συμπέρανε ότι

η οικογένεια του τοξικομανή δυσλειτουργεί.

Χαρακτηρίζεται από μικρό βαθμό συνοχής , χαμηλό βαθμό εκφραστικότητας και μεγάλου
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βαθμού ενδοοικογενειακές συγκρούσεις ,μικρότερο ( από την ομάδα ελέγχου) , βαθμό
ανεξαρτησίας, μικρότερο βαθμό ενδιαφέροντος για κοινωνικές ,πνευματικές και
πολιτιστικές δραστηριότητες , μεγαλύτερο βαθμό προσανατολισμού σε επιδόσεις
επιτεύγματα και επιτυχίες. Οι γονείς έχουν την τάση να παρουσιάζουν εξωτερικά και
κοινωνικά μεγαλύτερη συνοχή και ανεξαρτησία από αυτή που στην πραγματικότητα
χαρακτηρίζει την οικογένειά τους ,ενώ επιδιώκουν να δίνουν την εικόνα «οικογενειακής
αρμονίας» η οποία διαταράχτηκε μόνον από την τοξικομανία του παιδιού τους. Εν τούτοις
εκφράζονται επιφυλάξεις, κατά πόσο οι οικογενειακές συνθήκες που περιγράφτηκαν
αποτελούν αιτιολογικούς παράγοντες της χρήσης ή διαμορφώθηκαν στην οικογένεια ,κατά
την εξέλιξη της.
Ο Καλαρρύτης (2009) ,σε εκτενή ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας καταγράφει
μια σειρά επιβαρυντικών και προστατευτικών οικογενειακών παραγόντων όπως αυτοί
έχουν συνοψιστεί από διαφορετικές μελέτες

κυρίως

στην Ευρώπη και την Βόρεια

Αμερική .
Σχετικά με τις κοινωνικές συνθήκες της οικογένειας ,επισημαίνονται σαν επιβαρυντικοί
παράγοντες ,η φτώχια , ο τόπος διαμονής , εάν χαρακτηρίζεται από αναταραχή βία και
διακίνηση ουσιών ,η απομόνωση της οικογένειας και η πιθανή έλλειψη υποστηρικτικού
πλαισίου, από την διευρυμένη οικογένεια ή την κοινότητα . Επισημαίνεται επίσης η
αντιστροφή ρόλων γονιού- παιδιού ,λόγω της διαφορετικής

ικανότητας κοινωνικής

ενσωμάτωσης σε οικογένειες μεταναστών .
Η χρήση ουσιών από τους γονείς η άτομα που φροντίζουν το παιδί αυξάνει σημαντικά
τον κίνδυνο για χρήση κατάχρηση ή και εξάρτηση (Μiberger κ.α., 1999, Μerikangas,
1998) . Η κληρονομικότητα είναι ισχυρότερη για το αλκοόλ , καθώς και για την εξέλιξη
από την απλή χρήση στην κατάχρηση. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα παιδιά
γονέων χρηστών εκτίθενται σε πολλαπλούς παράγοντες επικινδυνότητας, εκτός της χρήση
καθαυτής (Conners κ.α. ,2004). Η χρήση αδελφού η αδελφής ,δημιουργούν συνθήκες
κινδύνου ,ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο αδελφός /ή χρήστης είναι μεγαλύτερης ηλικίας.
Συνήθως τα μεγαλύτερα αδέλφια στις περιπτώσεις αυτές παίζουν ρόλο προμηθευτή.
Οι αντιλήψεις του παιδιού σχετικά με την επιτρεπτικότητα των γονιών του για τη χρήση,
αναδεικνύεται πιο σημαντικός παράγοντας από την χρήση του γονιού καθαυτή.
(MacDermott, 1984, Kandel κ.α., 2001). Η άποψη του γονιού επηρεάζει ευθέως και
διαμορφώνει την άποψη του παιδιού που ζει στο συγκεκριμένο οικογενειακό περιβάλλον
για τις ναρκωτικές ουσίες και την χρήση τους .
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Αναφορικά με την δομή της οικογένειας ποσοτικές έρευνες, σε μεγάλα δείγματα του
πληθυσμού σε Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, έδειξαν ότι οι νέοι που δεν ζουν με
τους δυο βιολογικούς τους γονείς ανεξάρτητα από γένος ηλικία, εισοδηματική κατάσταση ,
φυλή, εθνότητα ,έχουν σημαντικά περισσότερε πιθανότητες να κάνουν χρήση αλκοόλ,
καπνού , και άλλων παρανόμων ουσιών ή να αναφέρουν προβλήματα με τη χρήση και
χρίζουν αντιμετώπισης( Hoffman και Johnson, 1998, McArdle κ.α., 2002). Ειδικότερα η
επικινδυνότητα αυξάνει για αυτούς που ζουν με τον βιολογικό τους πατέρα και θετή
μητέρα ,σε σύγκριση με εκείνους που ζουν με την βιολογική τους μητέρα και θετό πατέρα.
Οι περισσότερες έρευνες συσχετίζουν την επικινδυνότητα χρήσης ουσιών, με την ζωή του
παιδιού σε μονογονεική οικογένεια (DeMicheli και Formigoni, 2002, Rey κ.α., 2002),
ωστόσο, υπάρχουν μεμονωμένες άλλες που δεν επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα . Ο
θάνατος γονιού ,ειδικά πριν την ηλικία των 11, έχει αναδειχθεί σε επιβαρυντικό παράγοντα
της χρήσης (Tennant και Βernardi, 1998, Werner και Smith, 1992).
Σχετικά με τις γονικές πρακτικές και δεξιότητες , η έλλειψη επαρκούς επίβλεψης και
ελέγχου τονίζεται σαν ένας ιδιαίτερα επιβαρυντικός παράγοντας

,ενώ επηρεάζει

επιπρόσθετα πολλές μεταβλητές σχετικά με την βαρύτητα της ( Viitaroκ.α.,1996,
Βranstetter, 2001).
Η αναποτελεσματική πειθαρχία , με χαρακτηριστικά της την χαλαρή , αντιφατική ή πολύ
αυστηρή, αναφέρεται σαν επιβαρυντική κατάσταση. Επίσης ο μειωμένος έλεγχος
συμπεριφοράς , ο ψυχολογικός υπερέλεγχος μέσω ενοχών και φυσικής τιμωρίας ,
προβληματική αλληλοεμπλοκή των δύο γονέων σε διαδικασίες πειθαρχίας , όπου ακυρώνει
ο ένας τον άλλο , είναι χαρακτηριστικά μειωμένων γονικών δεξιοτήτων σχετικά με το θέμα
της πειθαρχίας (Kaufman και Kaufman, 1979 ).
Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες που σχετίζονται με γονικές δεξιότητες ,θα μπορούσαν
να

διατυπωθούν οι ελλιπείς πρακτικές κοινωνικοποίησης ,η αποτυχία μεταβίβασης

θετικών αξιών, κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων .
Φτωχές οικογενειακές σχέσεις μεταξύ γονέων και εφήβου έχει βρεθεί ότι συναρτώνται
θετικά με την πιθανότητα εμπλοκής του εφήβου στη χρήση ,σε τέτοιο βαθμό όσο και ένας
έφηβος

που ο γονιός που

κάνει χρήση (Brook κ.α., 2001, Αndrews ,1994) . Σαν

επιβαρυντικοί παράγοντες αναφέρονται επίσης , οι φτωχές σχέσεις μητέρας παιδιού ,η μη
εμπλοκή της μητέρας στη δραστηριότητα του παιδιού , η ψυχρότητα ,η μη ανταπόκριση
και η υπερπροστασία .Συχνά αναφέρεται ένα κενό επικοινωνίας στις οικογένειες εφήβων
που κάνουν χρήση ναρκωτικών ,ενώ οι ίδιοι οι χρήστες περιγράφουν την επικοινωνία με
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τους γονείς τους ως κλειστή και μη ξεκάθαρη (Kandel και Andrews , 1987, MacArdle
κ.α.,2002).
Η αναφορά σε συζυγική δυσαρμονία και συγκρούσεις, καθώς και ο χωρισμός ή το
διαζύγιο είναι παράγοντες επικινδυνότητας στην χρήση ουσιών ,ενώ έρευνες υποστηρίζουν
ότι η οικογενειακή σύγκρουση ,είναι πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης από ότι το
διαζύγιο (Simcha-Fagan κ.α., 1986, Carvalho κ.α.,2005 ).
Σημαντικοί παράγοντες κινδύνου καταγράφονται επίσης , η ψυχική ασθένεια του γονιού
και οι διαταραχές προσωπικότητας ,καθώς και η εγκληματικότητα, εκ μέρους του .Ειδικά
αναφορικά με την κατάθλιψη , επισημαίνονται οι αρνητικές στάσεις που μπορεί να
προκαλέσει προς το παιδί ,με επακόλουθο την σκληρή φυσική του τιμωρία (Conger και
Reuter,1996) .
Η συστηματική παραμέληση,

η φυσική ή σεξουαλική κακοποίηση και το

μετατραυματικό στρες που βιώνει ένα παιδί είναι εξαιρετικά επιβαρυντικοί παράγοντες,
τόσο για τη χρήση και την εξάρτηση , όσο και για πληθώρα άλλων προβλημάτων ,ενώ όσο
πιο μικρή είναι η ηλικία του παιδιού που κακοποιείται ή βιώνει στρες και όσο πιο ισχυρό
και παρατεταμένο το τραύμα ,τόσο πιο επιζήμια τα αποτελέσματα (DeBellis κ.α., 1999).
Έρευνες έχουν δείξει ότι σημαντικά αρνητικά γεγονότα ζωής , όπως σοβαρή ασθένεια
στην οικογένεια ,ανεργία του γονιού , συνδέονται με αυξημένη χρήση αλκοόλ καπνού και
χασίς ( Wills κ.α. ,1996).

2.5.6. Οικογένεια και χρήση . Προστατευτικοί παράγοντες

Σύμφωνα με ίδια ανασκόπηση βιβλιογραφίας (Καλαρρύτης ,2009) , υπάρχει ένα πλέγμα
παραγόντων ,που ξεκινούν από την σύλληψη του παιδιού και φτάνουν μέχρι τα χρόνια της
εφηβείας και μπορούν να δράσουν αποτρεπτικά στην χρήση κατάχρηση και εξάρτηση από
ψυχότροπες ουσίες .
Συγκεκριμένα , η σωστή προγεννητική φροντίδα ,καθώς και η ζεστή σχέση φροντίδας,
στοργής και αγάπης , ιδιαίτερα για τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής ,είναι παράγοντες
προστασία για μετέπειτα διαταραχές .Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα στην ιδιοσυγκρασία
του παιδιού (που έχει κληρονομηθεί) ,στο περιβάλλον και στις γονικές δεξιότητες
ανατροφής ,καθορίζουν την πιθανότητα να επικρατήσει ή μη μια κληρονομημένη
ευαλωτότητα (Cozolino, 2002). Αντίθετα βρέφη που κατά την κύηση έχουν εκτεθεί σε
αλκοόλ και άλλες ψυχότροπες ουσίες μέσα στην μήτρα της μητέρας τους ,είναι πολύ πιο
πιθανό να παρουσιάσουν προβλήματα ,όπως υπερκινητικότητα , ταραχή , συμπτώματα
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στέρησης και δυσκολία αυτορύθμισης του άγχους .Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η
δυσκολία αυτορύθμισης

του

άγχους είναι από τους βασικότερους

λόγους που οι

άνθρωποι κάνουν χρήση ουσιών (Kumpfer κ.α., 1998).
Ίσως ο πιο σημαντικός προστατευτικός παράγοντας της οικογένειας για ένα παιδί ή ένα
έφηβο είναι η διατήρηση ,μιας ζεστής θετικής και μακρόχρονης σχέσης με ένα ενήλικο που
το νοιάζεται και το φροντίζει, σχέση που μπορεί να είναι με τους γονείς ,ή κάποιο άλλο
συγγενικό πρόσωπο ,ή κάποιον άλλο ενήλικο από το δίκτυο επαφών της οικογένειας
(Hawkins, κ.α.,1992)
Παιδιά που είναι δεμένα με τους γονείς και

συμμετέχουν σε οικογενειακές

δραστηριότητες , έχουν λιγότερες πιθανότητες να εμπλακούν με τη χρήση ή να εμπλακούν
με συνομήλικους τους που κάνουν χρήση (Βrook κ.α., 1986).
Η φυσική παρουσία των γονιών στο σπίτι ,όπως και η ενασχόληση με τα παιδιά
αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες . Επιπρόσθετα

η δημιουργία ενός πλαισίου

σταθερών και συνεπών κανόνων ,τείνουν να αυξάνουν την ανθεκτικότητα των παιδιών . Οι
ρεαλιστικές προσδοκίες των γονιών για την εκπαίδευση, καθώς και η συμμετοχή των
παιδιών σε εργασίες στο σπίτι ,είναι τέτοιοι παράγοντες (Βraumrind, 1991)
Παράγοντες όπως η σύνδεση με τις προηγούμενες γενιές ,η τήρηση οικογενειακών
παραδόσεων , καθώς και η θρησκευτικότητα , καταγράφονται επίσης σαν παράγοντες
προστασίας (Merril κ.α. , 2001).

2.5.7. Εφηβεία και χρήση ψυχοτρόπων ουσιών

Σαν εφηβεία χαρακτηρίζεται, η περίοδος εκείνη κατά την οποία το εξελισσόμενο άτομο,
πραγματοποιεί την μετάβασή του από την παιδική στην ώριμη ηλικία , μια περίοδος που
χρονικά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς (Jersil ,1963).Oι επιδιώξεις και οι σκοποί
των εφήβων επηρεάζονται και καθορίζονται από κληρονομικές δυνατότητες ή αδυναμίες,
καθώς και επιδράσεις του περιβάλλοντος κυρίως του πολιτιστικού .Οι παράγοντες αυτοί
επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητα των εφήβων. Οι
έφηβοι είναι ικανοί να γενικεύουν ,να χρησιμοποιούν την αφαιρετική σκέψη ,να
δημιουργούν θεωρίες και να κάνουν υποθέσεις .Επιζητούν σχέσεις με το άλλο φύλλο για
να ικανοποιηθούν συναισθηματικά .Ανακαλύπτουν τον εαυτό τους .Πολλοί από αυτούς
ιεραρχούν σκοπούς και διαμορφώνουν κλίμακα αξιών (Μάνος ,1990).
Ένας νέος άνθρωπος στην εφηβεία, ζει εν τω μέσω μιας ποικιλίας ετερογενών
συστημάτων και αξιών, που συναγωνίζονται εντονότατα για την κυριαρχία ,όπου κανένα
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δεν μπορεί να διεκδικήσει την επίσημη υπεροχή .Ο έφηβος βρίσκεται εν τω μέσω
«πολλαπλών κοινωνικών πραγματικοτήτων» και χρειάζεται ο ίδιος να ανοίξει ικανά το
δρόμο του μέσα από ριψοκίνδυνα μονοπάτια ζωής ,ενώ οι φορείς κοινωνικοποίησης
(οικογένεια ,σχολείο) ,γίνονται όλο και λιγότερο ικανοί να ολοκληρώσουν την παλιά τους
αποστολή (Τάτσης ,1994) .
Η

διαδικασία

της

εκμάθησης

κοινωνικών

ρόλων

,

δηλαδή

η

διαδικασία

κοινωνικοποίησης, είναι αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της εφηβείας ,καθώς αυτή είναι η
περίοδος που αναδεικνύεται η ταυτότητα του ατόμου. Σαν ταυτότητα εννοείται ,η
λειτουργία που αναφέρεται στις ψυχικές μας δυνάμεις οι οποίες κρατούν την
προσωπικότητα μας ενωμένη σε μια συγκεκριμένη στιγμή η μακροπρόθεσμα .Στοιχεία που
οργανώνουν το παραπάνω είναι, το πώς βιώνουμε τον εαυτό μας ,ποια είναι η αξιολόγηση,
η εκτίμηση και η αποδοχή του, καθώς και οι κοινωνικές μας πλευρές ,όπως η ταύτιση μας
με ομάδες που χαρακτηρίζονται από το επάγγελμα την εθνικότητα τα ενδιαφέροντα η κάτι
άλλο.
Κατά την διάρκεια της εφηβείας, ενώ παλαιά πρότυπα βρίσκονται σε μετάβαση ή
διαλύονται ,η ταυτότητα του νέου μπορεί να βρεθεί σε φάση σύγχυσης ή διάχυσης (Jensen,
1994). H διαδρομή για την απόκτηση ταυτότητας είναι μια επίπονη διαδικασία, καθώς το
άτομο την βιώνει παράλληλα με αλλαγές, τόσο στον βιοσωματικό, όσο και στο
συναισθηματικό τομέα .Το θυελλώδες πέρασμα αυτό χαρακτηρίζεται από βίαιες
εσωτερικές συγκρούσεις συναισθηματική αστάθεια και καθοριστικές ψυχολογικές αλλαγές
(Ματσακά ,1992). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι
ταυτότητας στην εφηβεία αποτελεί

η διαμόρφωση μιας αίσθησης

πιθανότατα την πιο σημαντική διαδικασία της

περιόδου αυτής . Αν αυτό δεν επιτευχθεί ,μπορεί το αποτέλεσμα να είναι σύγχυση ρόλων
ή ταυτοτήτων .Για να απαντήσει ο έφηβος στο ερώτημα « ποιος είμαι», πειραματίζεται με
διαφορετικούς τρόπους ζωής και αποφάσεις ,ενώ παράλληλα σπάει την παιδική του
εξάρτηση ( Cavaiola και Cavaiola ,1988 ).
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της εφηβείας είναι το «προβάρισμα ρόλων»,μια και το
άτομο, δεν έχει βρει ακόμη τον εαυτό του, δεν έχει διαμορφώσει την προσωπική του
ταυτότητα και έτσι είναι συγχρόνως εξαρτώμενο και ανεξάρτητο, τολμηρό και άτολμο
πρόθυμο να υιοθετήσει κοινωνικά πρότυπα και συγχρόνως ανένταχτο και επαναστατημένο.
Η αυξανόμενη ανεξαρτητοποίηση από γονείς σε σχέση με τους ομηλίκους ,το
«προβάρισμα ρόλων»,οδηγούν σε αλλαγές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς
(Bornstein, 1999)
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Ο έφηβος έχει σαν στόχο να ξεχωρίσει τον εαυτό του από τα εξιδανικευμένα γονικά
αντικείμενα εξάρτησης και ταυτόχρονα να ελέγξει τις ενορμήσεις ώστε την ανάπτυξη
προσωπικής ταυτότητας και την δόμηση αυτόνομων «αντικειμενότροπων» σχέσεων. Ο
αγώνας για αποδέσμευση από την εξάρτηση από τους γονείς οδηγεί συχνά σε βίαιη
απόρριψη των απόψεων τους και των επιτευγμάτων τους και των ίδιων αυτών, με διάθεση
να εκμηδενίσει οτιδήποτε προέρχεται από αυτούς (Αναστασόπουλος ,1997) .

Ο Hurlock (1968) ,χωρίζει την εφηβεία σε δύο φάσεις ,μια από 13 έως 17και από 17
έως 20 ετών, δίνοντας παράλληλα σημαντικά χαρακτηριστικά των δύο περιόδων .Η πρώτη
περίοδος είναι μια περίοδος έντονων αμφιβολιών για τον ίδιο τον έφηβο, σχετικά με
στάσεις και συμπεριφορές που θα πρέπει να υιοθετήσει .Παράλληλα ζει μια περίοδο
έντονων συναισθηματικών και σωματικών αλλαγών που συνοδεύονται από έντονες
μεταβολές στη διάθεση και την συμπεριφορά του . Η αστάθεια αυτή ( που πιθανά
οφείλεται στην ανασφάλεια που νιώθει για τον εαυτό του ,τις ικανότητες και τα
ενδιαφέροντα του ) ,γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στις σχέσεις του με το άλλο φύλλο, αλλά και
στο σχεδιασμό του για το μέλλον. Πολλές φορές οι απαιτήσεις από το οικογενειακό ή το
σχολικό περιβάλλον επιτείνουν την παραπάνω κατάσταση , ιδιαίτερα όταν οι απαιτήσεις
αυτές είναι υπερβολικές .Είναι σύνηθες φαινόμενο ,οι έφηβοι να μην αντιμετωπίζονται
ευνοϊκά από τους ενήλικους καθώς σε πολλές περιπτώσεις η εφηβική συμπεριφορά είναι
προκλητική, ενώ ο νέος πράττει τα αντίθετα από ότι του ζητείται. Αρκετοί έφηβοι
χαρακτηρίζονται από παραβατική συμπεριφορά ,δυσπροσαρμογή, χρήση ψυχοτρόπων
ουσιών ,έτσι ώστε να επιτείνουν την εχθρική πολλές φορές αντιμετώπιση από τους
ενήλικες πράγμα που εντείνει με τη σειρά του τις παραπάνω προβληματικές συμπεριφορές.
Στο επίπεδο της συμπεριφοράς, οι πιο συνήθεις αντιδράσεις των εφήβων είναι , η
αποστροφή προς την εργασία ,η ανία , η νευρικότητα ,η ευσυγκινησία , η αντιδραστική –
εχθρική στάση προς τους άλλους ,η εναντίωση προς κάθε μορφή εξουσίας , η έλλειψη
αυτοπεποίθησης και η ονειροπόληση .
Τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα κατά την εφηβεία εντοπίζονται κυρίως στην έντονη
κριτική διάθεση των εφήβων προς τα κοινωνικά δεδομένα ,η διάθεση τους για επινόηση
νέων εναλλακτικών μοντέλων ζωής. Οι αντιδράσεις αυτές δεν αφορούν στο σύνολο των
εφήβων ,εμφανίζονται κυρίως στην πρώτη φάση της εφηβείας ,ενώ διαμορφώνονται
ανάλογα

με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συμβαίνουν . Ένα άλλο σημαντικό

χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι η διαμόρφωση από τον έφηβο μιας σαφούς ιδέας
για το ρόλο που θα διαδραματίσει στην κοινωνία . Να αποσαφηνίσει τον κοινωνικό του
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ρόλο ,δημιουργώντας σταδιακά ένα ιεραρχημένο πλαίσιο αξιών και ιδεών .Είναι ο χρόνος
για λήψη σημαντικών αποφάσεων για τις σπουδές ,το επάγγελμα ,τις διαπροσωπικές
σχέσεις ,την σχέση του με την οικογένεια και τις ηθικές αξίες ( Παπαστυλιανού 2000).
Η βία και η επιθετικότητα την περίοδο της εφηβείας αποτελούν μια μορφή λύσης της
κρίσης των έντονων αλλαγών που συντελούνται ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει το
περιβάλλον που από τη μια υποβαθμίζει τον ψυχικό πόνο του εφήβου και από την άλλη
υπόσχεται απαλλαγή ορίων και

μεγάλη επιτρεπτικότητα, για το άμεσο μέλλον.

(Μπαζαρίδης ,2007).
Ο έφηβος στη δεύτερη φάση της εφηβείας συμπεριφέρεται συνήθως με αρκετή
σταθερότητα σε όλες του τις εκφράσεις .Αυτό εκφράζεται με σταθερότητα στα
ενδιαφέροντα ,την ενδυμασία ,τις φιλίες ,την επιλογή επαγγέλματος και την διάθεση του
γενικότερα. Αντιμετωπίζει πιο υπεύθυνα τα προβλήματα του ,είναι συναισθηματικά πιο
ήρεμος ,ενώ αντιμετωπίζεται από τους ενήλικες με μεγαλύτερη άνεση και κατανόηση.
Αυτό συμβαίνει συνήθως ,καθώς ο έφηβος επικοινωνεί καλύτερα μαζί τους θέτοντας
στόχους ,ασχολούμενος με την μελλοντική του ζωή παίρνοντας ευθύνες και πρωτοβουλίες.
Η σταθερότητα της φροντίδας ,η συναισθηματική ανταπόκριση ,η επικοινωνία και το
ασφαλές περιβάλλον αναφέρονται μεταξύ των παραγόντων που μπορεί να συμβάλουν στη
μείωση των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει ο έφηβος (Σουμάκη, 2007).
Η εφηβεία , θα πρέπει να ιδωθεί σαν ένα σύνθετο βιοψυχοκοινωνικό φαινόμενο,
μεταβατικό στάδιο μεταξύ της παιδικής οργάνωσης και ψυχισμού και της κατάληξης στην
ενήλικη ,ώριμη προσωπικότητα ,μια μετάβαση που συμβαίνει σε προσωπικό ,σε
διαπροσωπικό και σε θεσμικό επίπεδο . Αλλαγές παρατηρούνται ,στην βιολογική ,την
γνωστική και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη , στις σχέσεις με την οικογένεια και τους
συνομηλίκους στο σχολείο την εργασία και την κοινωνική θέση . Η ψυχική ισορροπία, στη
φάση αυτή , διαταράσσεται και η προσωπικότητα χαρακτηρίζεται από ρευστότητα .Ο
έφηβος καλείται να ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς του , να αφήσει την ιδανική εικόνα
που είχε για αυτούς και να αποδεχτεί τους περιορισμούς και τις ματαιώσεις της
προσωπικότητας .Στη φάση αυτή συντίθενται όλα τα συνειδητά και ασυνείδητα στοιχεία
της

προσωπικότητας σε μια αίσθηση εαυτού σε διάρκεια ,στην πορεία προς την

οικοδόμηση ταυτότητας ( Καλαρρύτης ,1996).

H εφηβεία σηματοδοτεί τις αρχές ανάπτυξης αποτελεσματικών κοινωνικών σχέσεων με
ομηλίκους του ιδίου ή διαφορετικού φύλου. Μια δυνατή ανάγκη ή παρόρμησης συνήθως
εκφράζεται με την διάθεση του ατόμου να είναι μέλος μιας « λέσχης» ή «κλίκας» με
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ομηλίκους του ιδίου φύλου ,καθώς προχωρά η εφηβεία . Το να γίνεται κανείς αποδεκτός
λόγω κοινών συμπεριφορών ή λόγω κοινής εμφάνισης αποτελεί το πιο συνηθισμένο
στοιχείο αυτής της επιθυμίας . Αυτή η ταύτιση με ομηλίκους βοηθά να ανακαλυφθεί το
αντίθετο φύλο στο παρασκήνιο των προσδιορισμένων χαρακτηριστικών των ομάδων
αυτών (Cavaiola και Cavaiola ,1988) .
To παραπάνω γεγονός τονίζουν και οι Oetting και Beauvais (1986) , επισημαίνοντας ότι,
η εφηβεία , μια κρίσιμη περίοδος στη ζωή ενός ατόμου, χαρακτηρίζεται από τη διάθεσή
του να βρίσκεται σε μια ομάδα με ίδιους στόχους κι αξίες με αυτόν. Έτσι η πίεση των
ομοτίμων θεωρείται σημαντική γιατί αυτοί διαμορφώνουν την στάση απέναντι στις ουσίες
και πολλές φορές ενισχύουν τις συμπεριφορές χρήσης ή κατάχρησης.
Σε μεγάλη έρευνα του ΚΕ.Θ.Ε.Α, σε συνεργασία με την εταιρεία VPRC το φθινόπωρο
του 2005, σχετικά με τις αντιλήψεις των εφήβων για τη χρήση ,οι ίδιοι οι έφηβοι που
συμμετείχαν, αναδεικνύουν τις «κακές παρέες» σαν βασικό αιτιολογικό παράγοντα της
χρήσης (ΚΕΘΕΑ – VPRC, 2005).
Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση συγκεκριμένης ουσίας, μπορεί να αποτελεί απαίτηση
μιας κοινωνικής ομάδας για την «ένταξη» ενός νέου προσώπου σε αυτήν (Schlaadt και
Shannon, 1982). Συχνά ομάδες υιοθετούν την χρήση μιας ψυχοτρόπης ουσίας σαν
συμπεριφορά αναγνώρισης (Plant, 1975).Μια τέτοια συνήθεια μπορεί να αποτελεί δείγμα
δύναμης, ικανότητας ή απελευθέρωσης , για όποιον την χρησιμοποιεί ,στα πλαίσια της
συγκεκριμένης ομάδας .
Συνήθως η χρήση ουσιών αρχίζει στη εφηβεία (Swadi, 1989). Οι έφηβοι, συχνά,
πειραματίζονται με την χρήση διάφορων ουσιών νόμιμων και παράνομων, τις
περισσότερες φορές με την προτροπή ή την πίεση των ομοτίμων (Petersen, 1987). Η
αναζήτηση νέων εμπειριών, οι συναναστροφές και η διαθεσιμότητα των ουσιών είναι
παράγοντες που επιδρούν στην έναρξη του πειραματισμού των εφήβων με τις ουσίες. Ένα
αρκετά μεγάλο ποσοστό των εφήβων, δοκιμάζουν το αλκοόλ και τα ναρκωτικά χωρίς να
εμπλέκονται στην συχνή χρήση ή να παρουσιάζουν προβλήματα που να σχετίζονται με τις
ουσίες αυτές (Hawkins, 1992). Ωστόσο ,οι νέοι που πειραματίζονται με ναρκωτικές ουσίες
κατά μέσο όρο έχουν περισσότερες πιθανότητες (ψυχοκοινωνική πρόγνωση) να
παρουσιάσουν διαταραχές (κατάχρηση ,εξάρτηση) σε σχέση με την χρήση τους ( Ταrter ,
2002) .
Το φαινόμενο της χρήσης και κατάχρησης ουσιών στην εφηβεία, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά η ξεκάθαρη εκδήλωση μιας δυσλειτουργικής κατάστασης η οποία συγκροτεί ένα
ακόμη πιο περίπλοκο θέμα, συναρτώμενο περαιτέρω με το βασικό πρόβλημα ενός ατόμου,
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να ανακαλύψει τον εαυτό του, να δημιουργήσει τον κόσμο, να δώσει νόημα στη ζωή του
(Kalarritis, 1995). Ο έφηβος χρήστης διαφέρει από τους ενήλικες σε αρκετούς τομείς,
τομείς που αφορούν την συχνότητα και τους τρόπους χρήσης , την πορεία του στην
εξάρτηση, τις επιπτώσεις των ουσιών πάνω του ,καθώς βρίσκεται στα πρώτα στάδια
εμπλοκής του με αυτή. Είναι ιδιαίτερη η περίοδος και ο τρόπος που οι προστατευτικοί και
επιβαρυντικοί παράγοντες τον επηρεάζουν , ενώ το κίνητρο για αναζήτηση θεραπευτικής
βοήθειας είναι ιδιαίτερα χαμηλό, γεγονός που στις περισσότερες περιπτώσεις συμβαίνει
μετά από πιέσεις της οικογένειας ( Καλαρρύτης ,2004, ) .
Η συναναστροφή των εφήβων με συνομηλίκους που κάνουν χρήση ουσιών έχει φανεί
σε συνεχείς μελέτες, ότι συνδέεται και μπορεί να αποτελέσει στοιχείο ισχυρής πρόβλεψης,
για την χρήση ουσιών μεταξύ των νέων αυτών ,ενώ η επιρροή των συνομηλίκων μοιάζει να
είναι πιο σημαντική από αυτή των γονιών για το θέμα αυτό ( Ηawkins , 1992).
Σημαντικό ρόλο στην εκδήλωση του φαινομένου της χρήσης, επίσης, μοιάζει να παίζει η
γνώμη που έχουν οι έφηβοι για την γνώμη σημαντικών προσώπων στη ζωή τους. Ο βαθμός
στον οποίο ο έφηβος τείνει να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει μαζί τους , μπορεί να
καθορίσει συμπεριφορές και στάσεις επηρεάζοντας σημαντικά την εξέλιξη του φαινομένου
(Fishbern και Ajzen, 1975).
Στο ξεκίνημα της εφηβείας η συμπεριφορά πιο ευάλωτων παιδιών περιλαμβάνει την
χρήση καπνού ,αλκοόλ και άλλων ουσιών ,πριν την ηλικία των 15 ετών. Αυτή η διαταραχή
συμπεριφοράς σύμφωνα με τους Kumpfer κ.α. (1998) ,μπορεί να προβλέψει την πρώιμη
κατάχρηση ουσιών. Παιδιά που στην αρχή της εφηβεία παρουσιάζουν ελλειμματική
προσοχή ,βίαιη υπερκινητικότητα και διάφορα άλλα σοβαρά προβλήματα ,είναι πολύ
πιθανό να κάνουν κατάχρηση αλκοόλ και να εμπλακούν σε εγκληματικές πράξεις μέχρι
την ηλικία των 23 ετών , σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές .
Ο Tarter (2002) ,αναδεικνύει δυο σημαντικές πτυχές στο θέμα της συσχέτισης της
εφηβεία και της χρήσης ουσιών . Η ισχυρή τάση προς την επικίνδυνη συμπεριφορά που
παρουσιάζουν οι έφηβοι , η ισχυρή ανάπτυξη των αισθήσεων και η αναζήτηση του
καινούργιου βρίσκονται ανάμεσα στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την
χρήση και την κατάχρηση ουσιών από αυτούς.

2.5.8. Συνοψίζοντας

Ο Πουλόπουλος (2005)

υποστηρίζει, ότι οι διάφορες θεωρίες κι έρευνες για την

συμπεριφορά ατόμων κι ομάδων, όσο αξιόπιστες κι αν είναι, αφορούν σε μιας
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περιορισμένης, ρευστής κι εξελίξιμης αλήθειας αναφορικά με όλες τις παραμέτρους του
προβλήματος όπως περιγράφτηκαν προηγουμένως. Η τάση, να θεωρείται ομοιογενής ο
πληθυσμός των χρηστών και εξαρτημένων και να αγνοούνται οι διαφορές ανάμεσα στα
άτομα και στις ομάδες που τον συγκροτούν, έχει επιπτώσεις στο διαγνωστικό επίπεδο, ενώ
περιορίζει σημαντικά τις μεθόδους πρόληψης και θεραπείας.
Η φύση του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης , μπορεί να γίνει κατανοητή περισσότερο
με την σύγκλιση ,παρά με την απόκλιση των διαφόρων θέσεων πάνω στο θέμα.
Αποσπασματικές μελέτες για μια μεμονωμένη παράμετρο ,σε ένα τομέα και μια δεδομένη
χρονική στιγμή ,δεν βοηθούν στην ερμηνεία της μακροχρόνιας δυναμικής σχέσης που
φαίνεται να συνδέει τον χρήστη ,την ουσία και το περιβάλλον, όπου πιθανώς να γίνεται
κατάχρηση διαφορετικών ουσιών για παρόμοιους λόγους ή της ίδιας ουσίας για
διαφορετικούς λόγους (Λιάππας ,2003) .
Οι πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις ,τα συμπεράσματα από εμπειρική έρευνα,
καθώς και η πρόσφατη βιβλιογραφία συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ,κανενός τύπου
χρήση ναρκωτικών ή κατάχρηση τους, δεν μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως από κάποιον ή μια
ομάδα αιτιολογικών παραγόντων . Έτσι οι μελετητές έχουν καταλήξει να μελετούν την
χρήση και κατάχρηση ουσιών συναρτώντας τη με την επικράτηση ενός αριθμού
παραγόντων που διασταυρώνονται , αλληλοδιαπλέκονται και εξετάζονται σε σχέση με
αυτό ( Newcomb και Ortiz, 1992 ).
Η Μάτσα (1995) υποστηρίζει πως «το φαινόμενο της τοξικομανίας είναι ένα
πολύπλοκο πολυπαραγοντικό φαινόμενο, όχι με την έννοια απλώς και μόνο του
συνδυασμού ή της αλληλεπίδρασης διαφόρων παραγόντων, αλλά και με την έννοια της
ενιαίας διαδικασίας , μιας διαδικασίας που έχει την δική της δυναμική, αναπτύσσεται σε
πολλά επίπεδα κι αφορά σε όλες τις παραμέτρους της ανθρώπινης ύπαρξης».

2.6.

Επιδημιολογικά στοιχεία για τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών

2.6.1. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή κατάσταση

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταγραφούν στοιχεία και να απαντηθούν ερωτήματα που
αφορούν την παγκόσμια κατάσταση της χρήσης και σχετίζονται με ποσοτικούς δείκτες. Η
ακριβής

αποτύπωση της επικράτησης της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών
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νόμιμων ή

παράνομων είναι μάλλον αδύνατο , ωστόσο με την βοήθεια νέων τεχνολογιών ,μπορούν
να γίνουν αξιόπιστες εκτιμήσεις που να αφορούν συγκεκριμένα φαινόμενα .
Το Γραφείο για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα του ΟΗΕ ( UNODC), αξιοποιεί
στοιχεία που συνδέονται με χώρες μέλη και εκδίδει την Αναφορά για τα Ναρκωτικά και
τον Κόσμο . Η έκθεση του 2007, υποστηρίζει ότι η ετήσια επικράτηση παρανόμων ουσιών
για οποιαδήποτε ουσία ανέρχεται σε 4,8% του παγκόσμιου πληθυσμού 15-64 ετών που
αντιστοιχεί σε διακόσια εκατομμύρια χρήστες , ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά την
επικράτηση της χρήσης τις τελευταίες τριάντα μέρας, ανέρχεται στο 2,6% ,με το ποσοστό
των προβληματικών χρηστών να φτάνει τα εικοσιπέντε εκατομμύρια άτομα (0,6%).
Σε παγκόσμιο επίπεδο τα οπιοειδή και κυρίως η ηρωίνη συνδέονται με την πιο
προβληματική εκδοχή της παράνομης χρήσης ,ενώ η ίδια ουσία αποτελεί το σημαντικότερο
πρόβλημα σε Ευρώπη και Ασία . Για την Ν. Αμερική κυριαρχεί η κοκαΐνη ,ενώ στην
Αφρική η κάνναβη . Η κάνναβη είναι ωστόσο η ουσία που χρησιμοποιείται περισσότερο
από περίπου 165 εκατομμύρια ανθρώπους σε διάστημα ενός έτους.
Η Βόρεια Αμερική και οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης ,έχουν τους υψηλότερους
δείκτες χρήσης κάνναβης και κοκαΐνης ,ενώ σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης η χρήση
των οπιοειδών έχει εκτιναχθεί και αφορά σε ετήσια βάση το 1,2% του πληθυσμού, ενώ
σε Δυτική Ευρώπη και Βόρεια Αμερική το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0,5%
(UNODC,2007).
Σύμφωνα με την ίδια έκθεση οι υψηλότεροι δείκτες επικράτησης κοκαΐνης
καταγράφονται στην Βόρεια Αμερική και σε χώρας της Δυτικής Ευρώπης , με ποσοστά
2,2% και 1,2% αντίστοιχα ,ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται στις χώρες της Νότιας
Αμερικής και της Ωκεανίας ,της τάξης του 0,8%.
Η κάνναβη σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία αποτελεί την πιο διαδεδομένη παράνομη
ουσία χρήσης παγκοσμίως , ενώ η παραγωγή της αφορά περίπου όλες τις χώρες ,καθώς
αναφέρονται 172, χώρες που έχουν καταγραφεί ως χώρες παραγωγής .Οι χρήστες
κάνναβης έχουν χαρακτηριστικά ,τρόπους και συχνότητα χρήσης που ποικίλουν από
περιοχή σε περιοχή. Η μεγαλύτερη επικράτηση ετήσιας χρήσης αφορά στην Ωκεανία όπου
καταγράφεται 15,8% του πληθυσμού μεταξύ 15-64 ετών να την έχει χρησιμοποιήσει τον
τελευταίο χρόνο. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 10,7% για την Βόρεια Αμερική και 7,4%
για την Αφρική και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Το Ευρωπαϊκό

Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας

(EMCDDA) συλλέγοντας στοιχεία από το εθνικό επίπεδο κάθε χώρας συνθέτει συνολική
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εικόνα ,με τίτλο « η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη», μελέτη
που εκδίδεται ετησίως (ΕΚΠΝΤ, 2006). Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση (2006) , η πιο
διαδεδομένη και πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ουσία στην Ευρώπη είναι η κάνναβη.
Ποσοστά που κυμαίνονται από 2% έως και 31% ,ανάλογα με την χώρα αναφοράς του
γενικού πληθυσμού (15-64 ετών ) έχει δοκιμάσει τουλάχιστον μια φορά στην ζωή του ,την
ουσία αυτή , πληθυσμός που μπορεί να εκτιμηθεί σε 65.000.000 άτομα. Η χρήση
κάνναβης, όπως και άλλων παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών είναι αρκετά πιο διαδεδομένη
σε νέους και νεαρούς ενήλικες (από 15-34 ετών) . Σύμφωνα με εκτίμηση που
παρουσιάστηκε από το ΕΚΠΝΤ, περίπου 3.000.000 Ευρωπαίοι κάνουν καθημερινά ή
σχεδόν καθημερινά χρήση κάνναβης (ΕΚΠΝΤ, 2004). Η χρήση κάνναβης ,έχει φανεί να
αυξάνει σημαντικά κατά την δεκαετία του ΄90 στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες και
κυρίως μεταξύ των νέων , ενώ στον μαθητικό πληθυσμό μεγάλη αύξηση στην επικράτηση
παρατηρείται με μικρή μείωση στην ηλικία .
Αμφεταμινούχες ουσίες ,είναι μετά την κάνναβη ,οι παράνομες ουσίες που
χρησιμοποιούνται συχνότερα . Η εικόνα αυτή μοιάζει να διαφοροποιείται με την
επικράτηση του «έκσταση» , ουσία που παίρνει την δεύτερη θέση μετά την κάνναβη . Σε
όλες τις περιπτώσεις τα ποσοστά είναι σαφώς μικρότερα από αυτά της κάνναβης .
Σημαντικές είναι οι ενδείξεις σχετικά με την αύξηση της χρήσης κοκαΐνης στην
Ευρώπη με βάση στοιχεία από διαφορετικές πηγές ( αγορά , αιτήσεις για θεραπεία κ.λ.π.),
ενώ χρειάζεται συστηματικότερη μελέτη για να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η
υπάρχουσα κατάσταση.
Εκτιμήσεις που αφορούν την ενδοφλέβια χρήση ηρωίνης και άλλων οπιοειδών,
δείχνουν σημαντική διαφοροποίηση της επικράτησης τους από χώρα σε χώρα . Για την
περίοδο 2000-20004, η εκτίμηση δείχνει χρήση μεταξύ 1 έως 10 περιπτώσεων ανά 1000
κατοίκους . Οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για προβληματική χρήσης οπιοειδών ,για την ίδια
περίοδο κυμαίνονται μεταξύ 1 έως 6 άτομα ανά 1000 κατοίκους ,ενώ διαφοροποιείται
σημαντικά ο αριθμός των χρηστών που κάνουν ενέσιμη χρήση και ξεκινούν θεραπεία από
χώρα σε χώρα. Η τάση για την περίπτωση της ενέσιμης χρήσης ουσιών ,παρά τα σχετικά
λίγα διαθέσιμα στοιχεία φαίνεται να παραμένει σταθερή . πρόσφατοι νέοι δείκτες δείχνουν
διαφοροποίηση της προβληματικής χρήσης ,με αύξηση της πολλαπλής χρήσης σε πολλές
χώρες .

60

2.6.2. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Τα ευρήματα των πρόσφατων ερευνών, τόσο στον γενικό όσο και στον μαθητικό
πληθυσμό, τοποθετούν την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης
παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών. Σχετικά υψηλά ποσοστά παρατηρούνται στις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπου 1 στους 3 έφηβους φαίνεται από έρευνα της ESPAD
(2005) να έχει κάνει χρήση κάποιας παράνομης ουσίας. Επιπρόσθετα χαμηλά ποσοστά
στην κάθε είδους χρήση κάνναβης (πειραματική, συστηματική ή κατάχρηση)
καταγράφεται και σε έρευνα της WHO (World Health Organization, 2004), στην οποία η
Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά επικράτησης της χρήσης .
Κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας 1984-2003 το φαινόμενο της χρήσης παράνομων
ουσιών από τους εφήβους, παρουσίασε μεγάλη αύξηση (διπλασιάστηκε) , ενώ κατά την
πενταετία 1998-2003 το φαινόμενο της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών στην χώρα μας
παρουσιάζει τάσεις μείωσης.
Στην ετήσια έκθεση για την κατάσταση των Ναρκωτικών και Οινοπνευματωδών στην
Ελλάδα για το 2005 από το ΕΠΙΨΥ, αφού έχουν μελετηθεί στοιχεία από όλα τα κέντρα
απεξάρτησης όπου απευθύνεται ο πληθυσμός αυτός , εκτιμάται ότι ο αριθμός χρηστών
ηρωίνης για ηλικίες από 15-64 ετών ,υπολογίζεται λίγο κάτω από 20.000, με εκτίμηση σε
19.151 ,με διάστημα εμπιστοσύνης 95% .Το γεγονός αυτό δημιουργεί διακύμανση από
17.335 μέχρι 21.209 (ΕΚΤΕΠΝ, 2005), ενώ με την ίδια μέθοδο υπολογίζονται σε 9.416 τα
άτομα που κάνουν ενέσιμη χρήση . Για την εκτίμηση αυτή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
πολλαπλών εγγραφών στα ετήσια δεδομένα του Δείκτη Αίτησης Θεραπείας (Δ.Α.Θ.).
Είναι φανερό ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ακρίβεια των παραπάνω
αριθμών καθώς προκύπτουν ως προϊόν εκτίμησης , ωστόσο δίνουν κατά την γνώμη μας
αρκετά έγκυρη εικόνα της κατάστασης.
Στοιχεία από την ίδια έκθεση εκτιμούν σε ότι περίπου 6.000 χρήστες υποβλήθηκαν σε
θεραπεία το 2005 απευθυνόμενοι σε όλων των τύπων τα θεραπευτικά προγράμματα, ενώ
4.248 ήρθαν σε επαφή με υπηρεσίες αντιμετώπισης της τοξικοεξάρτησης ,ενώ σημαντική
είναι η αύξηση των ποσοστών των χρηστών κοκαΐνης που απευθύνονται για βοήθεια τόσο
σε όλο τον πληθυσμό των χρηστών όσο και για τους «νέους πελάτες»( αυτούς που
αναζητούν υπηρεσίες για πρώτη φορά) .Τα αποτελέσματα

αυτά

είναι πιθανό να

σημαίνουν αύξηση χρήσης κοκαΐνης στη χώρα μας ,γεγονός που συμβαδίζει με στοιχεία
από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
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Σχετικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο των χρηστών ,τουλάχιστον αναφορικά με την
ολοκλήρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εμφανίζεται βελτιωμένο το 2005 σε σχέση
με το 2002, τόσο σε όλο τον πληθυσμό των χρηστών όσο και στους «νέους πελάτες». Το
ίδιο μπορεί να συμπεράνει κανείς και για την εργασιακή κατάσταση ,όπου αν και η ανεργία
παραμένει σε υψηλά ποσοστά ( περίπου 55%) ,το ποσοστό των ανέργων παρουσιάζει
μείωση από το 2002 στο 2005 και στις δύο ομάδες που προαναφέρθηκαν .

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας της ESPAD (2005), με συλλογή στοιχείων για
τον μαθητικό πληθυσμό από 35 ευρωπαϊκές χώρες , σχετικά με την υγεία των εφήβων
δείχνουν, για την Ελλάδα ότι:
o Ένας στους 10 Έλληνες εφήβους μαθητές 14-18 ετών, έχει εμπειρία χρήσης κάποιας
παράνομης ουσίας.
o Από το 1998 και μετά παρατηρείται ανοδική πορεία της χρήσης των παράνομων
ουσιών και μικρή μείωση το 2003 κάτι που πιθανά συνδέεται με την αύξηση του
αριθμού των εφήβων που αντιλαμβάνονται τους κινδύνους από την χρήση τέτοιων
ουσιών.
o Η κάνναβη είναι η περισσότερο διαδεδομένη ουσία. Από το 1984 ως σήμερα αυξάνεται
η αναλογία μεταξύ των εφήβων που επαναλαμβάνουν την χρήση κι αυτών που
περιορίζονται σε απλή δοκιμή (1-2 φορές).
o Μείωση παρατηρείται και στην παράνομη χρήση ηρεμιστικών / υπνωτικών χαπιών.
o Οι εισπνεόμενες ουσίες παραμένουν δημοφιλείς στους εφήβους 15-16 ετών, όσο και
στα επίπεδα του 1998,ενώ αναφέρονται περισσότερο από τα αγόρια σε σχέση με τα
κορίτσια .
o Το φαινόμενο της χρήσης είναι σημαντικά πιο διαδεδομένο στην Αθήνα και την
Θεσσαλονίκη συγκριτικά με άλλες αστικές / ημιαστικές περιοχές ή αγροτικές περιοχές.
o Σε όλη την διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας οι μαθητές Τεχνικών κι
Επαγγελματικών Σχολείων εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρήσης από τους μαθητές
άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
o Αναφορικά με τις αντιλήψεις των εφήβων μαθητών για τους χρήστες, επικρατεί η
άποψη ότι πρόκειται για άτομα με ψυχολογικά προβλήματα (78,8%), αδύνατους
χαρακτήρες (60,5%), θύματα των εμπόρων (65,3%), ενώ προέρχονται από διαλυμένες
οικογένειες (50,3%). Ελάχιστοι θεωρούν ότι οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών είναι
πιο δημιουργικοί, μοντέρνοι και προοδευτικοί (2,2%), ενώ μόνο το 1,9% τους θεωρεί
πιο ενδιαφέροντες τύπους.
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2.7. Πολιτικές αντιμετώπισης του προβλήματος
Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο κύριους άξονες σε στρατηγικό σχεδιασμό και
πολιτικές που προσπαθούν να απαντήσουν στο φαινόμενο της χρήση παρανόμων
ψυχοτρόπων ουσιών και της εξάρτησης από αυτές , που αποτελούν τα αντιτιθέμενα άκρα .
Από την μια πλευρά η πολιτική «μηδενικής ανοχής» , με χαρακτηριστικά της την με κάθε
μέσο και κόστος καταπολέμηση του φαινομένου ,και από την άλλη την πολιτική της
γενικής αποποινικοποίησης της χρήσης τέτοιων ουσιών και όλων των παραμέτρων που
την καθορίζουν ή συνδέονται με αυτή. Ωστόσο το μεσοδιάστημα αυτών των δυο ακραίων
πολιτικών αντιμετώπισης καλύπτεται από ενδιάμεσες , που συνεκτιμώντας δεοντολογικά
κριτήρια και πραγματικές συνθήκες διαμορφώνουν εναλλακτικές προτάσεις και
αναδεικνύουν πτυχές μεταξύ των δυο ακραίων εκδοχών.
Το μοντέλο που φαίνεται να έχει κυριαρχήσει

ιστορικά είναι

αυτό που κυρίως

συνδέεται με την κατασταλτική ποινικοποίηση ,εν τούτοις σε πολλές περιπτώσεις
συνυπάρχει με ηπιότερη αντίληψη που εκφράζεται με ενδιάμεσες πρακτικές όπου η χρήση
αποποινικοποιείται και αναγνωρίζεται μια ελαφρυντική μεταχείριση των εξαρτημένων
χρηστών που διαπράττουν ελάσσονος σημασίας αδικήματα (Παρασκευόπουλος , 2003).
Σχεδόν το σύνολο των στρατηγικών, που δομούνται ως ένα γενικευμένο

μοντέλο

άσκησης πολιτικής, χαρακτηρίζονται από δυο βασικούς άξονες ,την μείωση της
προσφοράς και την μείωση της ζήτησης .Σχετικά με το πρώτο , τα μέτρα αφορούν όλους
τους τρόπους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την διαθεσιμότητα των ουσιών , ενώ
σχετικά με τον δεύτερο άξονα, σαν μείωση της ζήτησης θεωρούνται οι πολιτικές και τα
μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της ελκυστικότητας της χρήσης ουσιών . Σαν τέτοια
εννοούνται

μέτρα που ευνοούν την λειτουργία και την εφαρμογή προγραμμάτων

πρόληψης ,θεραπείας και επανένταξης ,όλων των τύπων και των μεθόδων ,καθώς και
προγράμματα, μείωσης της βλάβης , για επιβαρημένες ομάδες χρηστών. Οι παραπάνω
προσεγγίσεις θεραπευτικού χαρακτήρα, συνήθως υποστηρίζονται από διευκολύνσεις για
την εκπαίδευση , την κατάρτιση και την επαγγελματική αποκατάσταση ,των πρώην
χρηστών ,καθώς και την ευνοϊκότερη μεταχείριση τους από το ποινικό σύστημα.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν εξετάζουμε μοντέλα και πρακτικές που οι βασικές
τους αρχές είναι συνδεδεμένες με την πολιτική της αποποινικοποίησης της χρήση ,
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πρόκειται περισσότερο για πολιτικές που επιλέγουν μεγαλύτερη ανοχή παρά ότι αφορά ένα
πλαίσιο μέτρων που θεμελιώνεται στην αποποινικοποίηση. Επίσης οι αντίπαλες
προσεγγίσεις που προαναφέρθηκαν ,ενώ έχουν διαφορετική θεώρηση για την αντίληψη
των εννοιών μείωση της προσφοράς και της ζήτησης ,και για τα μέτρα που χρειάζεται να
ληφθούν ,συμφωνούν στην αντίληψη ,ότι αυτά αποτελούν τα δυο πεδία που πρέπει να
επικεντρωθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλημάτων από την χρήση και
την κατάχρηση ουσιών (Παπαναστασάτος , 2007).
Στα πλαίσια αυτά ,το σύνολο σχεδόν των κρατών της Ευρωπαϊκής

Ένωσης έχουν

εκπονήσει Εθνικά Σχέδια Δράσης ,ενώ στην χώρα μας ,έχει ανακοινωθεί το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης από το 2006 ,εναρμονισμένο με τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής.
Συγκεκριμένα , η Εθνική Στρατηγική αναπτύσσεται σε άξονες που αφορούν την
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε δράσεις μείωσης της ζήτησης, αύξηση της
προσβασιμότητας σε θεραπευτικές υπηρεσίες ,με βελτίωση των υπηρεσιών και την
ισόρροπη ανάπτυξη προγραμμάτων . Προτείνει την ανάγκη συστηματικής αξιολόγησης
των θεραπευτικών υπηρεσιών ,ενώ συστήνει αναπτύξει υπηρεσιών μείωσης της βλάβης.
Προτείνει την καθιέρωση προγραμμάτων πρόληψης σε ειδικά στοχευμένες ομάδες ,ενώ
διατυπώνει την ανάγκη για επέκταση συγκεκριμένων προγραμμάτων πρόληψης για την
διάδοση HIV, της ηπατίτιδας C και άλλων λοιμώξεων ή νόσων διαδιδόμενων με την
χρήση. Προτρέπει στην ανάπτυξη και την συνεργασία των φορέων που ασχολούνται με
την εξάρτηση

με την κοινωνία των πολιτών . Επισημαίνεται

η ανάγκη ανάπτυξης

εναλλακτικών μέτρων στην ποινική αντιμετώπιση των εξαρτημένων

και την ενίσχυση

προγραμμάτων στις φυλακές ( ΕΚΤΕΠΝ, 2006). Οι βασικοί στόχοι του Εθνικού Σχεδίου
Δράσης εξειδικεύονται σε πέντε τομείς . Στον συντονισμό , την μείωση της ζήτησης ,την
μείωση της προσφοράς ,την διεθνή συνεργασία ,την έρευνα και την αξιολόγηση
(ΕΚΤΕΠΝ, 2006) .

2.8. Αντιμετώπιση της εξάρτησης . Η θεραπευτική κοινότητα ως μέθοδος
Η προσέγγιση σχετικά με την αιτιολογία της εξάρτηση που θα μπορούσε να υιοθετήσει
κανείς , είναι αυτή που καθορίζει τον τρόπο θεραπευτικής αντιμετώπισης που οργανώνει.
Η προσέγγιση που αντιλαμβάνεται την εξάρτηση ως γενικευμένη βιοψυχοκοινωνική
δυσλειτουργία (συνδυασμό δηλαδή τέτοιων παραγόντων που σε συγκεκριμένη χρονική
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περίοδο οδηγούν το άτομο στην κατανάλωση ή την κατάχρηση μιας ουσίας), προτείνει μια
σειρά παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν να οδηγηθεί το άτομο σε μια διαδικασία αλλαγής.
Ο χρήστης θα υιοθετήσει στάσεις και συμπεριφορές που θα αποκλείουν τη χρήση ουσιών
και θα τον βοηθούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ζει. Η προσέγγιση αυτή
θεωρεί ότι η αποτοξίνωση (διακοπή λήψης της ουσίας και των οργανικών προβλημάτων
που αυτό προκαλεί ), αποτελεί την πρώτη φάση στην όλη διαδικασία που συνεχίζεται με τη
φάση της ψυχικής απεξάρτησης ,την αντιμετώπιση των ψυχολογικών και κοινωνικών
αιτίων που την συντηρούν .
Η θεραπευτική κοινότητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα μοντέλα των θεραπευτικών
προγραμμάτων απεξάρτησης

από τις ψυχότροπες ουσίες ,που συνδέεται με το

ψυχοκοινωνικό μοντέλο και παρεμβαίνει οργανώνοντας ένα συγκεκριμένο πλέγμα
υπηρεσιών ,που απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα χρήσης ή κατάχρησης τέτοιων
ουσιών ( Hartnoll, 1994, Gossop κ.α. , 1997) . Η θεραπευτική κοινότητα εκλαμβάνεται σαν
όρος ενιαίου νοήματος , στον οποίο περιλαμβάνεται ,τόσο η διαδικασία ,η μέθοδος ,όσο
και η οργανωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη
χρήση ουσιών ( De Leon, 1997).

Οι θεραπευτικές κοινότητες για εξαρτημένους είναι προγράμματα που ξεκίνησαν το
1958 στην Αμερική σαν συνέχεια των ομάδων αυτοβοήθειας που υπήρξαν εκεί (Zafiridis,
1994). Βασικοί στόχοι της μεθόδου της θεραπευτικής κοινότητας είναι η αλλαγή του
τρόπου ζωής του χρήστη, η απόλυτη αποχή από τις παράνομες ουσίες, η εγκατάλειψη της
παραβατικής συμπεριφοράς, η επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ προϋπόθεση αποτελεί η
εθελοντική συμμετοχή του ίδιου του ατόμου σε αυτές. Το πρόγραμμα θεραπείας
περιλαμβάνει

ατομική

κι

ομαδική

θεραπεία,

τεχνικές

προσωπικής

ανάπτυξης,

εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης (De Leon, 2000,
Koyman, 1992, Zafiridis ,1994).
Σε σχέση με την μέθοδο της θεραπευτικής κοινότητας (Παπαναστασάτος ,2007), αυτή
βασίζεται στην ομαδική δουλειά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον αλληλεξάρτησης που
καλλιεργεί την ασφάλεια και συνδέεται με μια συγκεκριμένη ιστορική θεμελίωση . Η
οργάνωση της καθημερινότητας περιλαμβάνει ένα σύνολο από συγκεκριμένους κανόνες
συμπεριφοράς ,που διέπονται από μια σειρά αρχών και προδιαγραφών κοινής συμβίωσης.
Στις θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνονται ,ομαδική προσανατολισμένη και ατομική
ψυχοθεραπεία με εστίαση σε καθημερινά αλλά και σε πιο βαθιά εδραιωμένα προβλήματα ,
ένα σύστημα σαφώς προσδιορισμένων περιορισμών και ανταμοιβών ,με στόχο την
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διαχείριση της καθημερινότητας από τους συμμετέχοντες και την σταδιακή ανάληψη
ρόλου και ευθυνών για το κάθε μέλος της στη βάση της ανάπτυξης του ,που συνδέεται με
τη θεραπευτική του πορεία.
Η θεραπευτική κοινότητα αντιμετωπίζει την κατάχρηση ουσιών ως σύμπτωμα μιας
συνολικής αποκλίνουσας συμπεριφοράς ,με αποτέλεσμα χρόνιες ελλείψεις και αδυναμίες
σε κοινωνικό ,εκπαιδευτικό και πολλές φορές σε οικονομικό επίπεδο . Η θεραπευτική
κοινότητα καλείται να αντιμετωπίσει μια κατάσταση αδυναμίας που συνδέεται με την
κατάχρηση ουσιών , μια αντιμετώπιση που σαν φαινόμενο δεν είναι ύστερο ή στατικό,
αλλά συνιστά μια δυναμική διεργασία συνάντησης του ατόμου του κοινωνικού
περιβάλλοντος και των ουσιών .( De Leon, 1986) . Λόγω του γεγονότος αυτού η έμφαση
στην θεραπευτική αντιμετώπιση δεν αφορά την ουσία ,αλλά

την στάση και την

συμπεριφορά του ατόμου που έχει υιοθετήσει την χρήση ως μηχανισμό αντιμετώπισης
σημαντικών προβλημάτων η οποία γεννά νέα προβλήματα.
Παρότι η διάρκεια της θεραπείας στην θεραπευτική κοινότητα ποικίλει ,θα μπορούσαμε
να διακρίνουμε δυο τύπους κοινότητα ,αυτή της βραχύχρονης θεραπεία (3 μήνες ) και αυτή
της μακράς διάρκειας (6-12 μήνες ). Σε όλες τις περιπτώσεις η θεραπευτική πορεία,
δομείται στην εισαγωγική φάση ή φάση προετοιμασίας ,την κύρια θεραπευτική φάση
(κοινότητα) και την προετοιμασία για την κοινωνική επανένταξη ή κοινωνική
δραστηριοποίηση ,για προγράμματα που δεν είναι διαμονής (De Leon, 1994).

H πρώτη θεραπευτική κοινότητα ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1983, ( ΙΘΑΚΗ) , ενώ
από το 1987, με προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ, 1987, τεύχος 1) , ιδρύεται το ΚΕΘΕΑ ,ως
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Στα προσεχή χρόνια ,αναπτύσσονται ολοκληρωμένα
πολυφασικά προγράμματα ,σε όλη την Ελλάδα για χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών , με στόχο
την προσέγγιση τους την απεξάρτηση τους και την κοινωνική τους ένταξη. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι θεραπευτικές κοινότητες λειτουργούν ως χώροι διαμονής,
ενώ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα οργανώνονται ανοικτές δομές (ημερήσιας
παρακολούθησης). Για εφήβους ή νεαρούς ενήλικες χρήστες, οι οποίοι έχουν ανάγκη
μειωμένης παρέμβασης, και δεν είναι εντελώς αποκομμένοι από την κοινωνική
πραγματικότητα, έχοντας διατηρήσει δραστηριότητες όπως εργασία, φοίτηση σε σχολείο,
σχολές, κ.τ.λ. έχουν οργανωθεί δομές μειωμένης παρακολούθησης (απογευματινά ή
βραδινά προγράμματα) και δομές δευτερογενούς πρόληψης για χρήστες που κάνουν
πειραματική ή περιστασιακή χρήση. Όλες οι θεραπευτικές δομές βασίζουν την λειτουργία
τους στο μοντέλο της θεραπευτικής κοινότητας
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ενώ με την πάροδο των χρόνων

ενσωματώνουν δημιουργικά και άλλες επιστημονικές θεωρήσεις όπως της υπαρξιστικής –
ανθρωπιστικής ψυχολογίας ,της συστημικής προσέγγισης και του κονστρουκτιβισμού
(Καλαρρύρης ,1996).
Το ΚΕΘΕΑ ,τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει την δράση του, πραγματοποιώντας
παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης ,προσεγγίζοντας τους χρήστες στο δρόμο, οργανώνοντας
προγράμματα στα σωφρονιστικά καταστήματα ανά την Ελλάδα, ενώ εντατικά αναπτύσσει
προγράμματα πρόληψης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση .

2.9. Άλλες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις
2.9.1. Προγράμματα φαρμακευτικής αγωγής

Τα προγράμματα φαρμακευτικής αγωγής συνδέονται με την προσπάθεια της κλινικής
έρευνας, να παράγει φαρμακευτικά σκευάσματα που θα μπορούν να αναστείλουν την
επιθυμία του χρήστη για την χρήση συγκεκριμένης ουσίας , να είναι αποτελεσματικά ως
προς το στερητικό σύνδρομο, όπου αυτό υφίσταται και να μετριάζουν τις δυσμενείς
επιπτώσεις της κατάχρησης ουσιών . Σε ορισμένες περιπτώσεις η εφαρμογή τέτοιων
προγραμμάτων συνδέεται με την αντίληψη της εξάρτησης ως νόσου και του εξαρτημένου
ως ασθενή ( Παπαναστασάτος, 2007). Οι κυριότερες ουσίες που μέχρι σήμερα έχουν
χρησιμοποιηθεί είναι η μεθαδόνη ,η βουπρενορφίνη και η ναλτρεξόνη.
Τα προγράμματα μεθαδόνης είναι τα πιο διαδεδομένα προγράμματα φαρμακευτικής
αγωγής ,ενώ ποικίλουν αναφορικά με την οργάνωση ,τις αρχές και τους στόχους τους .Η
μεθαδόνη αποτελεί φυσικό αναλγητικό με φαρμακολογικές ιδιότητες που παρουσιάζουν
μεγάλες ομοιότητες με αυτές της μορφίνης .Η υδροχλωρική μεθαδόνη ,η οποία χορηγείται
με μορφή διαλύματος ή δισκίων προκαλεί αναλγησία , και ευφορία και υποκαθιστά την
μορφίνη στις τυπικές της δράσεις .Οι πρώτοι υποστηρικτές τέτοιων προγραμμάτων ( Dole
και Nyswanter ,1965) πίστευαν ότι οι συμμετέχοντες θα μείωναν την επιθυμία για την
ηρωίνη ,θα ελάττωναν εγκληματικές συμπεριφορές και θα στρέφονταν σε παραγωγικές
δραστηριότητες .Σε πολλές περιπτώσεις η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων απώτερο
στόχο είχε ένταξη των χρηστών σε μακρόχρονη θεραπευτική διαδικασία, μέσω
ψυχοκοινωνικής στήριξης

και σταδιακή διακοπή της χορήγησης μεθαδόνης . Η

βουπρενορφίνη, παράγωγο του οπίου , χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση της εξάρτησης ,
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κυρίως σαν υποκατάστατο (αγωνιστής της ηρωίνης ) από την δεκαετία του 1990 (Λιάππας,
2003).Το πλεονέκτημα της χρησιμοποίησης της, κυρίως συνίσταται, στον εύκολο τρόπο
χορήγησης της ( με δισκία). Επίσης ,τα τελευταία χρόνια η χρήση ενός αγωνιστή όπως η
βουπρενορφίνη σε συνδυασμό με έναν ανταγωνιστή όπως η ναλοξόνη χρησιμοποιείται
στην θεραπεία συντήρησης , όπου το ευφορικό συναίσθημα που δημιουργεί η μια ουσία
συνδυάζεται αποδοτικά με την αποτροπή χρήσης που δημιουργεί η άλλη (Μπάλλας ,2002).
Η χρήση ανταγωνιστών στην θεραπεία της απεξάρτησης συνδέεται με την ιδιότητά τους
να συνδέονται με τους κατάλληλους υποδοχείς του εγκεφάλου και να μπλοκάρουν την
δράση των οπιοειδών. Έτσι εξαλείφεται η επιθυμία για περαιτέρω χρήση . Την ίδια
περίοδο ξεκινά και η χορήγηση ναλτρεξόνης που λόγω της ισχυρής ανταγωνιστικής της
δράσης σε σχέση με τα οπιοειδή, αλλά και λόγω της εύκολης χορήγησης από το στόμα
επιλέγεται σαν φαρμακευτική ουσία που μπορεί να βοηθήσει τον χρήστη στην διαδικασία
διακοπής της χρήσης.

2.9.2. Ομάδες αυτοβοήθειας και προγράμματα ανοικτού τύπου

Πρόκειται

για τις ομάδες αυτοβοήθειας

Ανωνύμων Ναρκομανών (ΑΑ), που

προσφέρουν σημαντική βοήθεια και υποστήριξη σε εξαρτημένους χρήστες . Σταδιακά,
επέρχεται πρόοδος στην κατάσταση του χρήστη ,δια μέσου στόχων που χαρακτηρίζονται
ως «τα δώδεκα βήματα» ,ενώ τις ομάδες παρακολουθούν και άτομα που έκαναν χρήση στο
παρελθόν και την έχουν διακόψει.
Τα προγράμματα ανοικτού τύπου ποικίλουν ως προς τις θεραπευτικές τους παρεμβάσεις
και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν . Συνήθως οργανώνουν ολιγόωρες εβδομαδιαίες
συναντήσεις που περιλαμβάνουν συμβουλευτική ,ψυχοθεραπεία ,οικογενειακή υποστήριξη
ή θεραπεία .Η διάρκειά τους κυμαίνεται από μερικές συναντήσεις έως λίγους μήνες και
συνήθως απευθύνονται σε χρήστες με ελαφρύτερη χρήση , χωρίς σημαντική εμπλοκή με το
νόμο και συνήθως με υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον .

2.10.

Προγράμματα Εκπαίδευσης για πρώην χρήστες . Μεταβατικά

Σχολεία
Όλα τα στοιχεία της προσωπικότητας του χρήστη, τον οδηγούν σε κοινωνική και
συναισθηματική δυσλειτουργία καθώς και στην ανάπτυξη αποκλίνουσας συμπεριφοράς.
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Λόγω του παραπάνω, ανήκει στον πληθυσμό των ατόμων με ειδικές μαθησιακές ανάγκες
καθώς η εμπειρία από τη σχολική του ηλικία επιπροσθέτως ,έχει στιγματίσει την μνήμη
του με αρνητικές εικόνες, όπου η απαξίωση και η περιθωριοποίησή του συνδέονται με τις
σχολικές αναμνήσεις ( Πάσχος κ.α., 2003).
Οι παραπάνω λόγοι αλλά και οι αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις που αφορούν στην
κοινωνική επανένταξη των πρώην χρηστών, οδήγησε τις θεραπευτικές δομές σε απόπειρες
οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενταγμένες ή παράλληλα με αυτές, για την
καλύτερη προετοιμασία των μελών στην προσπάθεια κοινωνικοποίησής τους κατά τη
διάρκεια, αλλά και μετά το πέρας του θεραπευτικού προγράμματος (Απολογισμός Δικτύου
Υπηρεσιών Στροφή, 2002, Πλεύση 1996-2001, 2001). Οι υπηρεσίες αυτές ποικίλουν
συνήθως από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, παρότι ο στόχος είναι κοινός, ενώ οι
προτεραιότητες που έχουν δοθεί έχουν λάβει υπόψη τους το προφίλ του συγκεκριμένου
πληθυσμού και τις ανάγκες του (έφηβοι ή ενήλικες ,εργαζόμενοι ή άνεργοι, κ.λ.π.).
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν

υπηρεσίες εκπαιδευτικής κι επαγγελματικής

συμβουλευτικής, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης (κυρίως για προγράμματα
ενηλίκων),καθώς και την λειτουργία Μεταβατικών ή Εναλλακτικών Σχολείων για πρώην
χρήστες με στόχο την επανασύνδεσή τους με την σχολική κι εκπαιδευτική πραγματικότητα
(Koutrouvidis, 2001, Μαλάμογλου, 2004, Δεληγιάννης, 2007)
Τα προγράμματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής στόχο έχουν την
διερεύνηση των εκπαιδευτικών ή επαγγελματικών αναγκών και ενδιαφερόντων των μελών
των θεραπευτικών προγραμμάτων

και διαμόρφωση σχεδίου, που

το κάθε μέλος

διαμορφώνει με την βοήθεια του συμβούλου εκπαίδευσης , για την κάλυψη των αναγκών
αυτών ή την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων .Το σχέδιο αυτό θα προσπαθήσει να το
υλοποιήσει κατά την διάρκεια της θεραπευτικής του πορείας στο πρόγραμμα. Ο
σύμβουλος εκπαίδευσης παρακολουθεί μαζί με τον ενδιαφερόμενο και αξιολογούν
τακτικά την εφαρμογή του πλάνου που έχει καταρτιστεί , αναπροσαρμόζουν τους στόχους
ή θέτοντας νέους . Το πλάνο εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης για κάθε μέλος
μπορεί να αφορά συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης εντός του προγράμματος ή εκτός αυτού , ανάλογα με τις
ατομικές ανάγκες του ενδιαφερόμενου και την θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται .
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει στενή συνεργασία του συμβούλου με τον θεραπευτή του
μέλους προκειμένου να καταρτιστεί αλλά και να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό ή
επαγγελματικό του πλάνο . Στις περιπτώσεις των προγραμμάτων εφήβων , σημαντικό ρόλο
στην κατάρτιση αλλά και στην υποστήριξη υλοποίησης του παραπάνω πλάνου,
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διαδραματίζουν οι γονείς του εφήβου ,αποτελώντας τον τρίτο πόλο (σύμβουλος,
θεραπευτής , γονείς ) για την υποστήριξη της προσπάθειας του .
Σήμερα λειτουργούν τέσσερα Μεταβατικά Σχολεία ενταγμένα στις δομές του ΚΕΘΕΑ
(ΣΤΡΟΦΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΙΘΑΚΗ, ΑΡΙΑΔΝΗ), σχολείο στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο της
Αθήνας στα πλαίσια του προγράμματος 18 ΑΝΩ, καθώς κι ένα οργανωμένο από το
πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης .
Οι εκπαιδευτικές δομές του ΚΕΘΕΑ , οι οποίες αναφέρονται σαν

«Σχολεία»,

αναπτύχθηκαν μέσα από την γενικότερη εξέλιξη των θεραπευτικών κοινοτήτων και την
αναγκαιότητα προσαρμογής τους στα νέα κοινωνικά δεδομένα και την αλληλεπίδρασή
τους με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Έχουν άτυπο νομικό καθεστώς λειτουργίας ,
ενώ αξιοποιούνται ευνοϊκές νομικές διατάξεις για την εκπαίδευση πρώην χρηστών ,που
είναι ενταγμένοι σε αναγνωρισμένα θεραπευτικά προγράμματα. Ο μεταβατικός τους
χαρακτήρας αφορά την προσπάθεια επανασύνδεσης των μαθητών με την εκπαίδευση και
την φοίτηση τους σε δομές εκτός θεραπευτικού προγράμματος (δημόσια σχολεία , ΙΕΚ,
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ,άλλες επαγγελματικές σχολές), μετά την
«διορθωτική εμπειρία» φοίτησης τους στα Μεταβατικά Σχολεία. Η εναλλακτική τους
φυσιογνωμία διαμορφώνεται

από την ευελιξία του προγράμματος ,εστιασμένου στις

ανάγκες των μαθητών ,χρησιμοποιώντας την ύλη ως αφορμή , στους εναλλακτικούς
τρόπους προσέγγισης της γνώσης , στην έμφαση στην ανάπτυξη εποικοδομητικών
σχέσεων μεταξύ μαθητών και προσωπικού και στην απόπειρα μιας διαφορετικής
αξιολόγησης της προσπάθεια στων μαθητών .
Οι μαθητές φοιτώντας στα Μεταβατικά και Εναλλακτικά Σχολεία

έχουν την

δυνατότητα συμμετοχής σε προαγωγικές, απολυτήριες και Πανελλαδικές εξετάσεις σε
δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια, όπου βρίσκονται εγγεγραμμένοι σαν «κατ’ ιδίαν»
διδαχθέντες

(Γ2/38398/18.4.2003

ΥΠΕΘ,

Κατατακτήριες Εξετάσεις), χωρίς να

υπολογίζονται οι απουσίες που λόγω της συμμετοχής τους στο θεραπευτικό πλαίσιο
πραγματοποιούν.
Από το 2000 που ξεκίνησε η λειτουργία του πρώτου Μεταβατικού Σχολείου στο
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ μέχρι σήμερα, ο θεσμός των εκπαιδευτικών δομών αυτών στο ΚΕΘΕΑ
έχει τύχει εκτεταμένης θεωρητικής και πρακτικής

αναζήτησης. Η αποδοχή της

αναγκαιότητας και της αξίας της εκπαίδευσης και ένταξη της στην κουλτούρα του
θεραπευτικού πλαισίου πέρασαν από διάφορα στάδια και ήρθαν από την πίεση της ίδιας
της ανάγκης .Δεν υπήρξαν αποτέλεσμα κάποιας διοικητικής πράξης ούτε βασίστηκαν σε
κάποια προηγούμενη εμπειρία για τα πιθανά προβλήματα που θα ανέκυπταν και την
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επίλυσή τους (Δεληγιάννης, 2007) . Ο άτυπος χαρακτήρας τους έδωσε την δυνατότητα
πειραματισμών , τόσο αναφορικά με την οργάνωσή τους (τάξεις, μαθήματα, ύλη),όσο και
αναφορικά με θεωρητικά εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία που στην οργάνωσή τους
μπορούν να βοηθήσουν μια τέτοια ομάδα μαθητών, αυτή των πρώην χρηστών .Στόχος
λειτουργίας ήταν να επανασυνδεθούν με την εκπαίδευσή τους και να την αντιμετωπίσουν
θετικά ,ίσως

,για πρώτη φορά στη ζωή τους

.Οι πειραματισμοί

στην λειτουργία

τροφοδοτήθηκαν από τις αυξανόμενες επιτυχίες των μαθητών σχετικά με την εκπαιδευτική
επανασύνδεσή τους

(Απολογισμός Δ.Υ. Στροφή, 2002, Απολογισμός Έργου Στροφή,

2001), ενώ επιτυχίες μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ισχυροποίησαν την διάθεση
για την αναζήτηση αυτή.

Ανατρέχοντας στα πλαίσια και τους κανονισμούς λειτουργίας των Σχολείων του
ΚΕΘΕΑ, μπορεί κανείς να αντιληφθεί διαφορές που διέπουν τον τρόπο λειτουργίας τους,
συγκρίνοντας τον με τον αντίστοιχο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου μέσης εκπαίδευσης,
τόσο σε επίπεδο αντίληψης για την εκπαιδευτική δουλειά, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης
της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κανονισμός λειτουργίας ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΣΤΡΟΦΗ, 2007 πλαίσιο λειτουργίας ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Θ.Π.
ΙΘΑΚΗ 2003, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ , 2004).
Πρωταγωνιστής του Σχολείου αυτού είναι ο μαθητής, ο καθένας ξεχωριστά, με τα
προβλήματα που τον ακολουθούν. Προβλήματα που συνήθως έχουν τη ρίζα τους και τις
αιτίες τους στην προσωπική και

εκπαιδευτική ιστορία του καθενός , όπως αυτή

διαμορφώθηκε σε συνδυασμό με την πορεία του στη χρήση. Προβλήματα που ξεκινούν
από

ζητήματα που σχετίζονται με τα εκπαιδευτικά

κίνητρα, θέματα καθημερινής

πρακτικής (συστηματική φοίτηση, πειθαρχεία, κ.τ.λ.) και φτάνουν μέχρι ζητήματα
μεγάλων εκπαιδευτικών κενών για τους περισσότερους και κάλυψη της απαραίτητης ύλης
για την ομαλή ολοκλήρωση μιας εκπαιδευτικής χρονιάς. Όλοι οι μέτοχοι αυτής της
εκπαιδευτικής δομής και οι συνεργαζόμενοι με αυτούς , εκπαιδευτικοί, γονείς, σύμβουλοι
εκπαίδευσης, θεραπευτικό προσωπικό,

οφείλουν και προσπαθούν να συνεργαστούν

αποδοτικά οικοδομώντας ισχυρές συμμαχίες , ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν και να
βελτιωθούν σε σχέση με τα παραπάνω.
Σε επίπεδο φιλοσοφίας ,η προσπάθεια εστιάζεται στο να αποφευχθεί η παραδοσιακή
«σχολική» ή

«φροντιστηριακή» λειτουργία

των Μεταβατικών Σχολείων

ώστε να

αποτελέσουν χώρο έκφρασης ,δημιουργίας και κοινωνικής ένταξης ,όπου πέρα από την
απόκτηση εκπαιδευτικών τίτλων και επαγγελματικών προσόντων , ουσιαστικό στοιχείο
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αποτελεί η ουσιαστική αλλαγή στάσης κάθε μαθητή ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία
και η δημιουργία ατομικής στρατηγικής για την εκπαιδευτική επανένταξη του.
Συνοπτικά ιεραρχημένοι εκπαιδευτικοί στόχοι, που αναφέρονται είναι η αποδοχή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ενεργή συμμετοχή σε αυτή , η κάλυψη κενών και η
αφομοίωση της ύλης του αναλυτικού προγράμματος για κάθε τάξη, η προετοιμασία για
συμμετοχή των μαθητών για εξετάσεις ,η ευρύτερη κάλυψη κενών κοινωνικής μάθησης με
την βοήθεια των μαθημάτων γενικής παιδείας και ο σχεδιασμός της μελλοντικής
εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής πορείας του μαθητή.
Αξιοποιείται δημιουργικά ένα σχετικά απαιτητικό πλαίσιο κανονισμών, ενώ
παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να διαπραγματεύονται προσωπικά ή
συλλογικά θέματα που θεωρούν σημαντικά, είτε μέσα από την προσωπική συνεργασία
τους με το σύμβουλο εκπαίδευσης ,είτε μέσα από

τις μορφές αυτοοργάνωσής τους

(συμβούλιο μαθητών, πρόεδρος, συνελεύσεις, κ.τ.λ.).
Σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία η κινητοποίηση των μαθητών, η αλλαγή
παγιωμένων νοοτροπιών σε σχέση με την μάθηση, αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού
σε σχέση με την θεώρηση των μαθητών, αποτελούν πρώτους στόχους στην καθημερινή
πρακτική.

Σημαντικό εργαλείο στην κατεύθυνση αυτή οι εναλλακτικές μορφές

διδασκαλίας (σε ομάδες, αλληλοδιδακτικά, αξιοποίηση πολυμέσων, κ.τ.λ.), αλλά και η
απόπειρα σύνδεσης των γνώσεων με την καθημερινή ζωή και πραγματικότητα. Η κάλυψη
της ύλης στην διαδικασία αυτή , παύει να είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για αλλαγή
παγιωμένων στάσεων και συμπεριφορών. Η οργάνωση μικρών τμημάτων μαθητών (έως 10
μαθητές) βοηθά στην επίτευξη των παραπάνω στόχων. Ένα επιπλέον στοιχείο αποτελεί η
προσπάθεια παροχής κινήτρων στην ομάδα των μαθητών για την επίτευξη των ατομικών
τους στόχων ( έπαινοι, εκπαιδευτικά βραβεία ,εκπαιδευτικές εκδρομές ,σαφές πλαίσιο
αξιολόγησης ).
Η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών έχει πολυδιάστατο και «διαμορφωτικό»
περιεχόμενο(ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Θ.Π. ΙΘΑΚΗ,
2003). Βάση της αποτελεί η αρχική στοχοθεσία για την τρέχουσα σχολική χρονιά που
γίνεται σε συνεργασία

με τον σύμβουλο εκπαίδευσης. Οι στόχοι επαναξιολογούνται

τακτικά και πιθανώς επαναδιαμορφώνονται. Παράλληλα λειτουργούν γραπτές και
προφορικές περιοδικές αξιολογήσεις τόσο από το διδακτικό προσωπικό, όσο κι από το
σχολικό πλαίσιο (γραπτές εξετάσεις τετραμήνου κι επίδοση προόδου). Οι μαθητές που
πετυχαίνουν τους στόχους που έχουν θέσει, διακρίνονται από την σχολική κοινότητα
(μαθητής του μήνα, έπαινοι, κ.τ.λ.).
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Η ομάδα του προσωπικού (Υπεύθυνος, διδάσκοντες, σύμβουλοι εκπαίδευσης )
προσπαθούν να οικοδομήσουν πλαίσιο λειτουργίας με κοινές αρχές κι αξίες, όπου όλοι θα
είναι σύμφωνοι, αλλά κι αρωγοί. Οι τακτικές ομαδικές οργανωτικές συναντήσεις, αλλά και
οι ατομικές συναντήσεις εποπτείας βοηθούν στην ανταλλαγή πληροφοριών, στον
προβληματισμό για σημαντικά θέματα, αλλά και στην λήψη βοήθειας από όποιον
χρειάζεται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση στην σχολική καθημερινότητα. Η
ομάδα του προσωπικού

κάθε Μεταβατικού Σχολείου αποτελεί την βάση για την

λειτουργία του. Ενθαρρύνεται να εργάζεται αξιοποιώντας τις αξίες του εκπαιδευτικού
λειτουργήματος ενώ σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής και ποιότητας εργασίας
δεσμεύεται από τον Κώδικα

Δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ

( Κώδικας Δεοντολογίας

ΚΕΘΕΑ, 2005).
Οι υπηρεσίες του Σχολείου συνεργάζονται στενά, τόσο με τα θεραπευτικά πλαίσια που
ανήκουν οι μαθητές του όσο και με τις οικογένειές τους στις περιπτώσεις των εφήβων
μαθητών. Η συνεργασία βασίζεται στις αρχές της αλληλοενημέρωσης και της οικοδόμησης
ισχυρών συμμαχιών στα θέματα που παρουσιάζονται, είτε αυτά είναι θέματα
συμπεριφοράς, είτε φοίτησης.
Ο σχολικός χώρος έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και
φροντίδας από το προσωπικό και τους μαθητές . Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός Σχολείου
όπου οι χώροι έχουν λειτουργικότητα , αποπνέουν ζεστασιά και οι φιλοξενούμενοι σε
αυτούς έχουν συμβάλλει στην διαμόρφωσή τους με προσωπικά στοιχεία. Επιπρόσθετα,
έμφαση δίνεται, στην καλαισθησία και την καθαριότητα, σαν θέματα που αναδεικνύονται
από την καθημερινή λειτουργία και τους αφορούν όλους. Απώτερος στόχος είναι όλοι οι
χώροι του κάθε Μεταβατικού Σχολείου να διαφοροποιούνται από τον τυπικό και ενίοτε
αφιλόξενο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης ( Δεληγιάννης ,2007)
Το πλαίσιο λειτουργίας των Μεταβατικών κι Εναλλακτικών Σχολείων, όπως έχει
συνοπτικά αποτυπωθεί, δημιουργεί ένα περιβάλλον φροντίδας για τους μαθητές και το
προσωπικό, ώστε με αίσθημα ασφάλειας, να μπορούν να διαχειριστούν προβλήματα
σχολικής καθημερινότητας, αντιμετωπίζοντας

το σύνθετο και δυσεπίλυτο θέμα της

σχολικής αποτυχίας, όπως αυτό εμφανίζεται στον συγκεκριμένο πληθυσμό.
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2.11. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στις Σχολικές Μονάδες
Στην Ελλάδα , οι έρευνες ,τόσο σε πληθυσμό χρηστών , όσο και στο γενικό πληθυσμό
για την προηγούμενη δεκαετία, αποτύπωσαν αλλαγές που αφορούσαν την χρήση
ψυχότροπων ουσιών στους νέους . Από την μια πλευρά καταγράφτηκε εμφανής τάση
μείωσης της ηλικίας έναρξης της χρήσης , ενώ σημειώθηκε αύξηση των ποσοστών που
αφορούν την πειραματική ή συστηματική χρήση παρανόμων ψυχοτρόπων ουσιών μεταξύ
των νέων (ΕΠΙΨΥ, 1998-2003) . Έτσι έγινε φανερή η ανάγκη για σχεδιασμό ,εφαρμογή
και αξιολόγηση μακροχρόνιων προγραμμάτων πρόληψης που θα εντάσσονταν και θα
απευθύνονταν στην σχολική κοινότητα , τόσο στην πρωτοβάθμια ,όσο και στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση..
Από τις αρχές της δεκαετία του ΄60, ξεκίνησε η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων σε
σχολεία των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Θα μπορούσαν να περιγραφούν τρεις διαφορετικές ,
διακριτές φάσεις ανάπτυξης των προγραμμάτων αυτών , ανάλογα με τους στόχους που
τίθονταν κάθε χρονική περίοδο . Κατά την πρώτη δεκαετία ανάπτυξής τους η στόχευση
αφορούσε κυρίως την πληροφόρηση για τις ψυχότροπες ουσίες και τους κινδύνους από την
χρήση τους ( Gorman, 1995) .Κατά την δεύτερη περίοδο (αρχές 1970 έως αρχές 1980) ,τα
προγράμματα επικεντρώθηκαν σε στόχους που αφορούσαν την προσωπική ανάπτυξη των
συμμετεχόντων όπως η κατάκτηση ξεκάθαρων αξιών , η διαχείριση άγχους ή η ικανότητα
λήψης αποφάσεων, μετακινώντας το ενδιαφέρον από τις ψυχότροπες ουσίες .Στην επόμενη
φάση ανάπτυξης των προγραμμάτων ( 1980 έως 1990), το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην
ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίστασης , σε συνδυασμό με ανάπτυξη προσωπικών και
κοινωνικών τέτοιων ( Botvin κ.α. , 1990) .Στα μετέπειτα χρόνια διακρίνεται ένταση των
προσπαθειών , ώστε τα προγράμματα πρόληψης , να διαδοθούν στα σχολεία , να
επεκταθούν , επηρεάζοντας μέσα από αποτελεσματικές παρεμβάσεις την σχολική ζωή και
πραγματικότητα.
Οι κατευθύνσεις

της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για τα προγράμματα πρόληψης στα

σχολεία υποστηρίζουν την άποψη ότι αυτά γίνονται πιο αποτελεσματικά όταν εντάσσονται
στο σχολείο, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου

εκπαιδευτικού προγράμματος

για την

ανάπτυξη και την προαγωγή της υγείας . Θα πρέπει να στοχεύουν στην εμπλοκή όλων των
ενδιαφερομένων ,μέσα στην σχολική κοινότητα , αλλά και σε όσους μπορούν να την
ενισχύσουν ,σχετικά με το θέμα αυτό (Leger κ.α., 1999).
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Οι

Hawkins κ.α. (1992) σε άρθρο σχετικά με τους επιβαρυντικούς και

προστατευτικούς παράγοντες για την χρήση ουσιών σημειώνουν

ότι στο βαθμό που

επιθυμούμε να μειωθεί η κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών και των συνοδευμένων
προβλημάτων (κοινωνικών και υγείας ) , μεταξύ των παιδιών μεγάλης επικινδυνότητας,
είναι σημαντικό να εξεταστούν οι προληπτικές προσεγγίσεις που με επιτυχία έχουν
ασχοληθεί με τους παράγοντες κινδύνου που πρώιμα εμφανίζονται στην ανάπτυξη του
παιδιού. Παράγοντες που οι έρευνες αναδεικνύουν αφορούν την εκπαίδευση στις αρχές της
παιδικής ηλικίας και την έγκαιρη υποστήριξη της οικογένεια για αυτό, την εκπαίδευση των
γονιών , την προώθηση κοινωνικής και μορφωτικής ικανότητας στα σχολεία και την
εξέταση στρατηγικών οργανωτικών αλλαγών στα σχολεία .
Εκτενής ανασκόπηση βιβλιογραφίας σχετικά με την εφαρμογή και την αξιολόγηση
προγραμμάτων πρόληψης ( Nation, κ.α., 2003) ,προσθέτει στοιχεία σχετικά με το γεγονός
ότι προγράμματα πρόληψης που είναι προσεκτικά σχεδιασμένα και εφαρμοσμένα μπορούν
να είναι αποδοτικά για την πρόληψη προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι
έφηβοι . Τα προγράμματα που εμπλέκουν τα παιδιά όσο και το περιβαλλοντικό τους
πλαίσιο είναι πιο πιθανό να επιφέρουν αλλαγή. Οι συγγραφείς αναγνωρίζουν συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά που σχετίζονται συνεχώς με τα αποδοτικά προγράμματα πρόληψης .Τα
προγράμματα αυτά, ήταν περιεκτικά ,περιλαμβάνοντας ποικίλες μεθόδους , με επαρκή
κατανομή των διαφόρων θεμάτων , βασισμένα σε θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ παρείχαν
ευκαιρίες για θετικές σχέσεις ,ήταν σωστά χρονικά οριοθετημένα. Ήταν κοινωνικά και
πολιτιστικά ενημερωμένα , σχετικά με τη σύγχρονη πραγματικότητα , περιλάμβαναν
αξιολόγηση αποτελεσμάτων ,ενώ απασχολούσαν καλά εκπαιδευμένο προσωπικό . Μια
τέτοια σύνθεση μπορεί να τροφοδοτήσει ,κατά τους ερευνητές , τον σχεδιασμό και την
εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων και να χρησιμοποιηθεί ως βάση για περαιτέρω έρευνα .
Τα προγράμματα πρόληψης μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά σύμφωνα με την
ανασκόπηση, καθώς πολλαπλά είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και
οι έφηβοι «υψηλού κινδύνου» .

Η οργάνωση ενός προτύπου και ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης θα πρέπει
να περιλαμβάνει , την εκπαίδευση της ομάδας των διδασκόντων , την εμπλοκή των γονέων
στο πρόγραμμα, την εκπαίδευση των μαθητών σε

δεξιότητες για κοινωνική και

προσωπική ανάπτυξη και την δικτύωση με φορείς που ασχολούνται με την προαγωγή της
υγείας και την πρόληψη ( Κυρίτση και Τσιώτρα , 2004). Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να
έχει σαν πρώτο στόχο την πρόληψη χρήσης και κατάχρησης ουσιών , αλλά ταυτόχρονα και
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την πρόληψη άλλων βλαπτικών συμπεριφορών , καθώς ψυχοκοινωνικοί και εκπαιδευτικοί
παράγοντες ασκούν επιρροή σε όλους του τομείς της υγείας .Η καλλιέργεια της ψυχικής
υγείας των παιδιών και των εφήβων μπορεί να αποτελέσει απάντηση σε πολλά
προβλήματα , ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε σύμπλοκες συναισθηματικές
καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν καθώς μεγαλώνουν . Ένα από τα προβλήματα
αυτά είναι και η χρήση ουσιών .
Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου προγράμματος πρόληψης θα
πρέπει να εξεταστούν ,οι αξίες στις οποίες στηρίζεται , ο σκοπός του , οι αρχές λειτουργίας
του και η δυνατότητα για την εξέλιξη των στελεχών του .Επιπλέον θα πρέπει να
εξεταστούν η στρατηγική του , η μεθοδολογία του ,οι στόχοι παρέμβασης του και τα
τακτικά βήματα που ακολουθεί ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι (Κυρίτση και
Τσιώτρα ,2004).

Σημαντική είναι η επισήμανση των σημαντικών δυσκολιών που συναντούν οι φορείς
πρόληψης σχετικά με την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων . Ενδεικτικά αναφέρονται η
υλοποίηση των προγραμμάτων εκτός διδακτικών ωρών και ως εκ τούτου η ανάγκη
διάθεσης προσωπικού χρόνου από

μαθητές και εκπαιδευτικούς , οι μεταθέσεις

εκπαιδευτικών που δυσχεραίνουν την συνέχεια των προγραμμάτων ,καθώς και οι
καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών . Αναφορικά με την εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών η σημαντικότερη δυσκολία αφορά την παροχή κινήτρων για την
εκπαίδευση τους και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. ( ΕΚΤΕΠΝ ,2006).
Από τα ίδια ερευνητικά στοιχεία γίνεται φανερή η αναγκαιότητα καθιέρωσης ενός
υποστηρικτικού και ενισχυτικού πλαισίου ,προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του
σχεδιασμού και της υλοποίησης περισσότερων, περισσότερο μακροχρόνιων και πιο
αποτελεσματικών παρεμβάσεων πρόληψης, στο χώρο του σχολείου.( ΕΚΤΕΠΝ, 2006).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1. Η προβληματική της έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα
Σε συνέχεια του ενδιαφέροντος και της προβληματικής ,που αποτελούν την βάση της
έρευνας , παρουσιάζονται παρακάτω τα κύρια ερωτήματα που στοιχειοθετούν το σχέδιο
έρευνας και θα μας καθοδηγήσουν στην μελέτη του

θέματος . Τα ερωτήματα που

διατυπώνονται κατανέμονται σε ειδικά και γενικά ερωτήματα. Αφορούν τις κύριες
συνιστώσες που διαμορφώνουν το πρόβλημα

και την εξέλιξή του. Είναι ερωτήματα, που

αφορούν την εξέλιξη των φαινομένων και τον πιθανό συνδυασμό παραγόντων που τα
επηρεάζουν , όπως έχει δείξει η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας ,τόσο αναφορικά με
τον γενικό πληθυσμό, όσο και σχετικά με τον ειδικό πληθυσμό που εξετάζουμε .

Ειδικά ερωτήματα:


Ποια σημαντικά γεγονότα , στάσεις, συμπεριφορές ή συναισθήματα των
εφήβων συνδέονται με την πορεία αυτή.



Ποια οικογενειακά γεγονότα ή καταστάσεις μπορούν να συνδεθούν με την
πορεία αυτή .



Ποια κοινωνιοδημογραφικά

χαρακτηριστικά της οικογένειας μπορεί να

συνδέονται με την πορεία των εφήβων στο σχολείο.


Ποια γεγονότα η καταστάσεις που αφορούν την λειτουργία του σχολείου
μπορούν να συνδεθούν με τα φαινόμενα που περιγράφονται.



Πως τους αντιμετώπισαν , το σχολείο σαν

θεσμός ,καθώς

και οι

εκπαιδευτικοί.


Ποιος υπήρξε ο ρόλος των εκπαιδευτικών, ως φυσικών προσώπων

στην

πορεία αυτή .


Ποιες από τις πρακτικές που εφάρμοσε το σχολείο υπήρχαν βοηθητικές στην
πορεία του εφήβου και ποιες δημιούργησαν ή συντήρησαν περαιτέρω τα
προβλήματα



Πως οι γονείς του εφήβου ανταποκρίθηκαν στις διάφορες φάσεις της σχολικής
του πορείας.
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Ποιες

γονικές στάσεις ή συμπεριφορές μπορούν να καταγραφούν ως

βοηθητικές για τους εφήβους και ποιες προβληματικές για την πορεία τους
στην εκπαίδευση.


Ποια υπήρξε η σχέση των γονιών των εφήβων με τις σχολικές μονάδες που οι
έφηβοι φοίτησαν.



Πως συνδέεται η συμμετοχή του εφήβου στο θεραπευτικό πρόγραμμα με την
εξέλιξη της σχολικής του πορείας , τόσο αναφορικά με τον ίδιο, όσο και με
τους γονείς του.



Ποιες σκέψεις απόψεις η προτάσεις ,μπορούν να διατυπώσουν οι έφηβοι και οι
γονείς για το προς μελέτη θέμα .

Γ. Γενικά ερωτήματα :


Μπορούν να διατυπωθούν αιτιακές σχέσεις ,για τα φαινόμενα που μελετώνται.



Υπάρχουν προγνωστικοί παράγοντες, για τα θέματα που περιγράφονται και
ερευνώνται.



Θα μπορούσαν να διατυπωθούν οι παράγοντες που διευκολύνουν ή
δυσκολεύουν την πορεία αυτή.



Θα μπορούσε να διατυπωθεί ένα ή περισσότερα γενικά σενάρια για την
σχολική πορεία αυτού του πληθυσμού.



Θα μπορούσε να διατυπωθεί μια γενική θεωρία που να περιγράφει το θέμα και
τι διαφορετικές πτυχές του.



Θα μπορούσαν να εξαχθούν συμπεράσματα για την λειτουργία του σχολείου,
τόσο αναφορικά με τον συγκεκριμένο πληθυσμό, όσο και γενικότερα .



Ποια θα ήταν η δυνατότητα διατύπωσης συγκεκριμένων προτάσεων για το
θέμα .

3.2. Η ενδεδειγμένη μέθοδος . Ποιοτική έρευνα
Έντονος υπήρξε ο προβληματισμός σχετικά με την ενδεδειγμένη μέθοδο έρευνας
προκειμένου να αναδειχθούν οι πτυχές του προβλήματος όπως αυτό έχει περιγραφεί και να
γίνει δυνατή η πρόσβαση σε πληροφορία που δεν ήταν διαθέσιμη έως σήμερα προς μελέτη.
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Επιλέχθηκε η ποιοτική μελέτη του φαινομένου, καθώς οι ποιοτικές μέθοδοι
προσέγγισης είναι χρήσιμες σε περιπτώσεις που ο ερευνητής θέλει να συγκεντρώσει
πολλούς στόχους, να οικοδομήσει θεωρία και να κατασκευάσει μοντέλα, να επιβεβαιώσει
υποθέσεις, να οικοδομήσει νοήματα, να απεικονίσει κοινωνικές διαδικασίες, να περιγράψει
εμπειρίες ζωής, να αναπτύξει τυπολογίες κι εργαλεία αξιολόγησης. Τέτοιες πρακτικές
έρευνας είναι χρήσιμες για την κατανόηση γεγονότων και νοημάτων που λαμβάνουν χώρα
ή διαπερνούν τις ζωές των ανθρώπων (Gilgum, 2005).
Οι ποιοτικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξερευνήσουν ουσιαστικές
περιοχές για τις οποίες λίγα πράγματα είναι γνωστά ή άλλες για τις οποίες έχουμε αρκετή
γνώση, αλλά προσδοκούμε να κερδίσουμε νέες γνώσεις . Επιπρόσθετα , οι ποιοτικές
μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναδείξουν λεπτομέρειες και πτυχές σχετικά
με τα προς μελέτη φαινόμενα, που σχετίζονται με συναισθήματα , διαδικασίες σκέψης ,
αισθήσεις , θέματα που δύσκολα ερευνώνται, δια μέσου άλλων συμβατικών ερευνητικών
μεθόδων (Stern, 1980).

Το ενδιαφέρον για τις ποιοτικές μεθόδους, συναρτάται με την μελέτη και την εξαγωγή
πληροφοριών από την «υποκειμενική οπτική γωνία των ατόμων ,τον τρόπο με τον οποίο
κατανοούν το παρελθόν και αξιολογούν το μέλλον τους (Αtkinson,1998) .Σχετίζεται στενά
με την μελέτη των κοινωνικών σχέσεων, γεγονός που οφείλεται στον πλουραλισμό των
μοντέλων ζωής. Λέξεις κλειδιά για αυτόν τον πλουραλισμό είναι η «νέα ασάφεια», η
αυξανόμενη εξατομίκευση των τρόπων ζωής και των βιογραφικών σχημάτων, καθώς και η
κατάλυση των «παλιών» κοινωνικών ανισοτήτων μέσα στην νέα ποικιλία από κοινωνικά
περιβάλλοντα, υποκουλτούρες, στυλ και τρόπων ζωής (Flick, 1998). Το ενδιαφέρον για τις
ποιοτικές μεθόδους ενισχύθηκε από την ανάπτυξη

του ρεύματος

της προφορικής

ιστορίας, της ιστορίας «από τα κάτω» ( Hobsbawm ,1998) .Επιχειρείται να εστιαστεί η
μελέτη στο λόγο των κοινών ανθρώπων να δοθεί φωνή σε όσους βρίσκονται στο περιθώριο
της πολιτικής και κοινωνικής ζωής . Ένας ,κατά την γνώμη μας πολύ σημαντικός
παράγοντας, που έδωσε ώθηση στην στροφή του ενδιαφέροντος για το άτομο και την
καθημερινότητα του είναι η ανάπτυξη νέων κοινωνικών κινημάτων .Αρθρώθηκε το αίτημα
για ριζική αναδιοργάνωση των κοινωνικών σχέσεων που συνοψίζεται στο σύνθημα «το
ιδιωτικό είναι πολιτικό», ενώ εμφανίστηκαν νέοι όροι με τους οποίους επιχειρήθηκε η
αμφισβήτηση του κοινωνικοπολιτικού κατεστημένου όπως ατομικότητα ,ελευθερία του
ατόμου ,φροντίδα του εαυτού ,έννοιες που διαμόρφωσαν το ιδεολογικό τοπίο μιας
ολόκληρης περιόδου (Λυκούδης ,2000).
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Η στροφή της μεθοδολογίας της έρευνας σε βιογραφικές μεθόδους ,συνδέεται με την
πολιτική αντίληψη , ώστε να «δοθεί φωνή» σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε θεσμικούς
δημόσιους λόγους, να επιχειρηθεί πρόσβαση σε μια «ξένη» κουλτούρα, με στόχο την
κατάδειξη του γεγονότος της ύπαρξης κωδίκων και τρόπων ζωής στις κουλτούρες αυτές
(Τσιώλης, 2006). Τέτοιες κουλτούρες μπορεί να αφορούν εθνικές ή πολιτιστικές
μειονότητες ή χαρακτηριστικές «παραβατικών» ομάδων. Ενδεδειγμένο υλικό προς μελέτη
στις μεθόδους αυτές θεωρούνται ομάδες δεδομένων που χαρακτηρίζονται ως «προσωπικά
τεκμήρια», κείμενα που αναπαριστούν την συμμετοχή του υποκειμένου σε μια ιδιαίτερη
κοινωνική κατάσταση και την προσωπική του αντίληψη για την κατάσταση αυτή. Στα
«προσωπικά τεκμήρια» συμπεριλαμβάνονται και οι ιστορίες ζωής .

Οι ποιοτικές μέθοδοι έρευνας κρίνονται κατάλληλες όταν τα ερευνητικά ερωτήματα
και οι προσεγγίσεις αναφέρονται σε κοινωνικά φαινόμενα, ομάδες και καταστάσεις για τα
οποία ο βασικός στόχος είναι η διερεύνηση και η ανάλυση της δομής και λειτουργίας τους,
καθώς και κοινωνικών σχέσεων (αίτια ,συσχετίσεις ,συνέπειες ),που τα χαρακτηρίζουν και
όχι η απλή αναγωγή τους σε μετρήσιμές ποσότητες και σχέσεις .Στόχο μπορεί να αποτελεί,
η ερμηνεία ,η κατανόηση , η επιβεβαίωση, την τροποποίηση ή η διάψευση μιας θεωρίας ή
η αποκάλυψη αιτιακών σχέσεων ( Ιωσηφίδης ,2008).
Ιδιαίτερα στον χώρο των εξαρτήσεων η ποιοτική μέθοδος θεωρείται πιο κατάλληλη
για κρίσιμα πεδία που αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και προσπαθεί να την
κατανοήσει , δίνοντας βάρος στο βάθος της διερεύνησης , υποβαθμίζοντας το εύρος της.
Χαράζει πολιτιστικές νόρμες και δομές , με την οδό που διατρέχουν τα άτομα ,διαμέσου
των δομών που διαβιούν αναπτύσσονται και σχετίζονται

(Παπαναστασάτος και

Τσιμπουκλή, 1995).

3.3 . Επιλογή μεθοδολογικού εργαλείου , η ημιδομημένη συνέντευξη.
Η μέθοδος της συνέντευξης κατέχει εξέχουσα θέση ανάμεσα στις ερευνητικές
μεθόδους στις κοινωνικές επιστήμες. Υφίσταται, παράλληλα, σημαντική κριτική για το
πλαίσιο μέσα στο οποίο διενεργείται σαν διαδικασία και στοιχεία τα οποία την επηρεάζουν
σημαντικά, στοιχεία που κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν.
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Οι Kahn και Cannel (1957), προσπαθώντας να ορίσουν τον όρο ,αναφέρουν ότι
«Χρησιμοποιούμε τον όρο “συνέντευξη” για να αναφερθούμε σε ένα εξειδικευμένο είδος
προφορικής αλληλεπίδρασης ,που ξεκινά με ένα συγκεκριμένο σκοπό κι εστιάζεται σε
κάποια συγκεκριμένη θεματική περιοχή, με την συνεπακόλουθη εξάλειψη του μη σχετικού
υλικού. Επιπλέον η συνέντευξη ,είναι ένα είδος αλληλεπίδρασης ,όπου η σχέση μεταξύ
των ρόλων συνεντευκτή κι ερωτώμενου είναι πολύ εξειδικευμένη». Η διενέργεια
συνέντευξης, συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους συλλογής στοιχείων, δίνει το πλεονέκτημα
να αλληλεπιδράσουν ο συνεντευκτής και ο ερωτώμενος , μειώνοντας τις αντιστάσεις του
συμμετέχοντα ώστε να βοηθήσει στην οικοδόμηση κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης
που ενισχύει την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών . Ο ερωτώμενος αισθάνεται
περισσότερο άνετα σε σύγκριση με άλλες ερευνητικές μεθόδους συλλογής δεδομένων ,
ενώ δεσμεύεται στους στόχους του ερευνητικού σχεδίου (Mishler ,1986 ). Επιπλέον η
συνολική στάση και εικόνα του συμμετέχοντα στην διαδικασία της συνέντευξης
προσφέρει ένα επιπλέον πληροφοριακό υλικό που αν καταγραφεί και δομηθεί σε άξονες
είναι δυνατό να προσφέρει στην κατανόηση των ζητημάτων που προκύπτουν από την
ανάλυση των δεδομένων .
Η συζήτηση για το ρόλο της συνέντευξης σαν ερευνητικού εργαλείου, έχει εστιαστεί σε
διάφορα επίπεδα ,σχετικά με την λειτουργία της . Ένα πρώτο επίπεδο προβληματισμού
αφορά

την

διαδικασία

επικοινωνίας

ερευνητή

και

συμμετέχοντα

,μέσω

των

ερωταπαντήσεων , ένα επόμενο πεδίο συζήτησης αφορά στην δομή της , ενώ ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχει δοθεί στους ρόλους που καλούνται να πάρουν κατά την διάρκεια της οι
εμπλεκόμενοι σε αυτή.
Κατά την τελευταία δεκαετία έχει υπάρξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κοινωνικούς
επιστήμονες που προσπαθούν να μελετήσουν τους γλωσσικούς κανόνες, αλλά και τους
κανόνες του διαλόγου που διέπουν τις διαδικασίες ερωταπαντήσεων. Εξετάζονται επίσης
οι κανονικότητες που διέπουν τις αλυσίδες ερωταπαντήσεων αλλά και οι τρόποι που ο
δεύτερος ομιλητής ανταποκρίνεται σε αυτά που έχει διατυπώσει ο πρώτος (Goffman,
1976, Labor και Fanshel, 1977, Mishler, 1978) .
Ο Brener (1982) μελετώντας τους ρόλους των συνεντευκτών, αλλά και τους κανόνες
αυτής της μεθόδου προτείνει την αντιμετώπιση «ερώτησης-απάντησης» στη δημοσκοπική
συνέντευξη με όρους «ερεθίσματος-αντίδρασης». Έτσι σκοπός είναι η συλλογή λεκτικών
αντιδράσεων των ερωτηθέντων σε μια δημοσκοπική συνέντευξη. Σε συνέχεια του
παραπάνω προβληματισμού η έρευνα εστιάζει σε δυο βασικά ερωτήματα που ανακύπτουν.
Αφορούν το πώς επηρεάζονται οι απαντήσεις των συμμετεχόντων από την διατύπωση των
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ερωτήσεων και το πώς επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά του συνεντευκτή την διαδικασία .Ο
Lazarsfeld (1935) ,υποστηρίζει την δυνατότητα του ερευνητή να χειρίζεται το
ερωτηματολόγιο μάλλον ελεύθερα , εστιάζοντας ιδιαίτερα στο νόημα της ερώτησης παρά
στην διατύπωσή της , αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του ερευνητή να συνταιριάζονται οι
ερωτήσεις με τις διαφορετικές εμπειρίες των ερωτώμενων. H έρευνα για τις ερωτήσεις
και τις απαντήσεις προσκρούει στην υπόθεση που δύσκολα μπορεί να υποστηριχτεί ότι
κάθε ερώτηση μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα .Συνήθως οι ερωτήσεις εξαρτώνται με
άγνωστο τρόπους , από την επίδραση του νοηματικού πλαισίου, γεγονός που επισημαίνουν
οι Schuman και Presser (1981). Έτσι καθίσταται δύσκολο να ερευνηθούν ξεχωριστά οι
ερωταπαντήσεις με το μοντέλο «ερέθισμα αντίδραση» , ενώ η γλώσσα δεν αποτελεί ένα
σύνολο τυπικών κατηγοριών ή πλαισίων, αλλά έναν φορέα μέσα στον οποίο υπάρχουμε .Ο
Cicourel (1982) αναζητώντας τις επιπτώσεις του πλαισίου που πραγματοποιείται η
διαδικασία

της συνέντευξης υποστηρίζει, ότι στις περιπτώσεις που ερωτώμενος και

ερευνητής δεν είναι εξοικειωμένοι ο ένας με τα κοινωνικά νοηματικά πλαίσια του άλλου ,
η διαδικασία δεν παρέχει την αναγκαία νοηματική βάση, για επαρκή ερμηνεία .
Ένα άλλο πεδίο συζήτησης για την αποτελεσματικότητα της συνέντευξης ως μέθοδο,
εστιάζει στην δομή της. Απόψεις που έχουν αναπτυχθεί, προσπαθούν να διαχωρίσουν την
δομημένη μορφή από την μη δομημένη. Την πρώτη μέθοδο ταυτίζουν με έρευνες που
χαρακτηρίζονται από σαφήνεια στην επεξεργασία του θέματος, ενώ από την άλλη η μη
δομημένη μορφή ενδείκνυται σε ερευνητές που –μην έχοντας διασαφηνίσει πλήρως το
θέμα- καταφεύγουν στην στρατηγική της ανακάλυψης (Lotland, 1971). Ερευνητές που
υιοθετούν την μη δομημένη συνέντευξη, πολλές φορές, θεωρώντας την μέθοδο ως
εναλλακτική, χαρακτηρίζουν την δουλειά τους «διερευνητική» ή «προκαταρκτική» (Luker,
1975). Αν και, ο σχεδιασμός, καθώς και η συνέντευξη της δημοσκοπικής έρευνας,
θεωρούνται συχνά είδος μελέτης υποθέσεων, τα μέχρι τώρα ευρήματα τείνουν να
κατευθύνουν την θεωρία κι όχι το αντίστροφο (Mishler, 1996).
Σε μια απόπειρα κριτικής του υγιούς προτύπου συνεντεύξεων η Oakley (1981) ,εισάγει
ουσιαστικά την παραδοχή της

ισχυρής αλληλεπίδρασης που έτσι η αλλιώς

πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της μεταξύ συνεντευκτή και ερωτώμενου και την
στάση που ο ερευνητής οφείλει να διατηρήσει ,προκειμένου να διαχειριστεί ένα τέτοιο
μεθοδολογικό εργαλείο, θέτοντας ζητήματα καλής πρακτικής αλλά και δεοντολογίας.
Ισχυρίζεται ότι η έμφαση στην αντικειμενικότητα, στην αποστασιοποίηση και στην
ιεραρχική σχέση μεταξύ συνεντευκτή κι ερωτώμενου είναι «ηθικά αβάσιμη», ενώ στο
βάθος της περιέχει «γενικές κι ασυμβίβαστες αντιφάσεις». Οι τυπικές απαιτήσεις για
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ουδετερότητα και επαφή εκ μέρους του συνεντευκτή, είναι δυνατό να αποκρύπτουν και να
ενσωματώνουν τη κοινωνική ιεραρχική δομή.
Όλη η προαναφερθείσα συζήτηση για το πλαίσιο αξιοποίησης της συνέντευξης ως
μέθοδο και η προβληματική για τη διαδικασία , μας οδήγησε να υιοθετήσουμε στον
σχεδιασμό , στην πραγματοποίηση, αλλά και στην ανάλυση των συνεντεύξεων τους
παρακάτω άξονες (Mishler, 1996):
a)

Οι συνεντεύξεις είναι γλωσσικά συμβάντα.

b)

Ο λόγος δομείται από κοινού μεταξύ του συνεντευκτή και του ερωτώμενου.

c)

Η ανάλυση και η ερμηνεία βασίζονται σε συγκεκριμένη ερμηνεία για τον λόγο και το
νόημα.

d)

Τα νοήματα των ερωτήσεων κι απαντήσεων βασίζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο
επικοινωνίας .

Επιλέχτηκε η ημιδομημένη μορφή συνέντευξης ,πιστεύοντας ότι ο συγκεκριμένος
τρόπος συλλογής δεδομένων, θα ανταποκρινόταν πιο αποδοτικά στο παρόν σχέδιο έρευνας
και τους στόχους του. Μια τέτοια μέθοδος , θα έδινε την δυνατότητα στον ερευνητή να
θέσει τα θέματα που ο ίδιος εκτιμά ως σημαντικά ,ενώ παράλληλα θα δινόταν η
δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν - με τον τρόπο που αυτοί θα ήθελαν ζητήματα που τους προκαλούν ενδιαφέρον η στα οποία βρίσκουν νόημα .Ο τύπος αυτός
συνέντευξης

χαρακτηρίζεται

από

ένα

σύνολο

προκαθορισμένων

ερωτήσεων,

παρουσιάζοντας ταυτόχρονα σημαντική ευελιξία (περισσότερη από τη δομημένη ), ως
προς τη σειρά ,το περιεχόμενο και την προσθαφαίρεση ερωτήσεων , ανάλογα με τον
ερωτώμενο και τα θέματα που συζητούνται (Ιωσηφίδης , 2008). Η επιλογή αυτής της
διαδικασίας πηγάζει από την πεποίθηση μας ,ότι τόσο η σχολική πορεία ,όσο και οι
προσωπικές ιστορίες εφήβων και γονιών θα αποτύπωναν

διαφορετικά και ποικίλα

στοιχεία, ακόμα και αν είχαν κοινές αναφορές . Θεωρήσαμε, ότι αυτός θα ήταν ο
καταλληλότερος τρόπος , για να αναδειχθεί η προσωπική ματιά του κάθε ερωτώμενου,
αναφορικά με τα προς διερεύνηση θέματα, αλλά και να δοθεί ο «απαραίτητος χώρος», να
διατυπωθούν και να αναδειχθούν ζητήματα που δεν θα είχαν προβλεφθεί και οι
ερωτώμενοι θα ήθελαν να θίξουν.

3.4. Επιλογή του πληθυσμού για τη μελέτη
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Από την μελέτη της βιβλιογραφίας και την φύση των ερευνητικών ερωτημάτων
επιλέχτηκε ο πληθυσμός στον οποίο θα απευθυνόταν η έρευνα, να αφορά δυο ομάδες .Η
πρώτη ομάδα θα αφορούσε εφήβους ενταγμένους σε προγράμματα εφήβων του ΚΕΘΕΑ,
ενώ η άλλη ομάδα θα αφορούσε γονείς εφήβων πρώην χρηστών, που επίσης ,για το
διάστημα που θα λάμβανε χώρα η έρευνα, θα ήταν ενταγμένοι στα θεραπευτικά
προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Η επιλογή αυτή , θα μας έδινε την ευκαιρία να έρθουμε σε
επαφή και να μελετήσουμε ένα πληθυσμό ,που είχε κάνει χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, είχε
τις απαραίτητες εμπειρίες που σχετίζονται με το θέμα της έρευνας, ενώ κατά την χρονική
περίοδο που θα διεξαγόταν η έρευνα θα απείχε από τη χρήση ουσιών, γεγονός που θα
αύξανε την αξιοπιστία των στοιχείων που θα λαμβάνονταν. Η

επιλογή για συλλογή

στοιχείων από εφήβους και νεαρούς ενήλικες , αφορούσε την χρονική εγγύτητα των
γεγονότων και των καταστάσεων που θα ερευνούσαμε ( σχολική φοίτηση , πορεία στην
χρήση κ.λ.π.), με τον χρόνο διεξαγωγής της έρευνας . Έτσι τα αποτελέσματα της έρευνας
θα ήταν δυνατό να αποτυπώσουν,

την όσο το δυνατό πιο πρόσφατη κοινωνική και

εκπαιδευτική πραγματικότητα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι διαδικασίες
εκπαιδευτικής συμβουλευτικής που τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ παρέχουν
και η συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού μπορεί να αξιοποιήσει, υπήρξε ένας πρόσθετος
λόγος για την επιλογή μας αυτή. Η προσπάθεια εκπαιδευτικής επανασύνδεσης που οι
έφηβοι αυτοί επιχειρούν θα μας έδινε μια όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα, για την
σχολική και την εκπαιδευτική του πορεία και θέματα που σχετίζονται με αυτή.
Ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η οικογένεια, τόσο στο φαινόμενο της χρήσης
ψυχοτρόπων ουσιών , όσο και στη σχολική πορεία των παιδιών , μας οδήγησε στην
απόφαση να συλλέξουμε στοιχεία από πληθυσμό γονέων όπου, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα
παιδιά τους ,είχαν εμπειρίες και γνώμη για τα προς διερεύνηση θέματα . Με την μελέτη
των συγκεκριμένων γονέων , θα είχαμε την ευκαιρία να αποτυπώσουμε και να
μελετήσουμε την «ενήλικη οπτική» και την «γονική ματιά» στο θέμα. Θα είχαμε επίσης
την ευκαιρία να συγκρίνουμε και να αντιπαραβάλουμε την αποτύπωση των γεγονότων,
αλλά και τις απόψεις των δύο πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται από το φαινόμενο
της χρήση ψυχοτρόπων ουσιών των χρηστών και των γονέων τους . Επιπλέον

η

συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού γονέων, έχει αποδεχτεί το πρόβλημα της χρήσης που
αντιμετωπίζει η οικογένεια τους και έχει απευθυνθεί για θεραπευτική βοήθεια. Το γεγονός
αυτό πιθανολογήσαμε ότι θα διευκόλυνε στην συμμετοχή τους στην έρευνα,
συνεισφέροντας με στοιχεία αυξημένης εγκυρότητας .
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Επιλέξαμε , ο πληθυσμός των εφήβων αλλά και των γονέων τους που θα συμμετείχαν
στην έρευνα , να περιλαμβάνει συμμετέχοντες στα θεραπευτικά προγράμματα ΣΤΡΟΦΗ
και ΠΛΕΥΣΗ του ΚΕΘΕΑ , ώστε να έχουμε την δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με
εφήβους και γονείς που η εμπειρία τους θα μπορούσε να αποτυπώσει διαφορετικές
χρονικές στιγμές του εφήβου και της οικογένειας στην εξέλιξη του φαινομένου της χρήσης
( περιστασιακή ,συστηματική , κατάχρηση ψυχοτρόπων ουσιών ). Επίσης θα αποτύπωνε
την διαφορετική εμπλοκή κάθε εφήβου με συγκεκριμένες ουσίες (εισπνεόμενες , χάπια ,
χασίς , ηρωίνη), καθώς και ανάλογες ηλικιακές διαφορές (νεαροί έφηβοι, έφηβοι ,νεαροί
ενήλικες ). Με τον τρόπο αυτό θα είχαμε πληροφορίες και στοιχεία από διαφορετικές
στιγμές ,στο «συνεχές της χρήσης» .
Κατά την διαδικασία αλληλεπίδρασης μας με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, στόχος
ήταν η ανάδειξη των στοιχείων της σχολικής πορείας εφήβων χρηστών αυτής καθαυτής
και παραγόντων που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία. Επιθυμητός σκοπός
της έρευνας , ήταν η ανάδειξη στοιχείων μιας πραγματικότητας που ο κάθε έφηβος έχει
ζήσει με ξεχωριστό τρόπο , τόσο αναφορικά με την χρήση ,όσο κι αναφορικά με το
σχολείο και την εκπαίδευσή του. Στοιχεία που μπορούν να γίνουν κομμάτια μιας
«θεωρίας» που θα μπορεί να περιγράψει την πραγματικότητα του πληθυσμού αυτού ֹνα
εξηγήσει θέματα που αφορούν σε αυτή την πραγματικότητα και τέλος να αποπειραθεί
συνδέσεις που θα δώσουν εξηγήσεις , αλλά και προβλέψεις

για τα φαινόμενα που

περιγράφονται. Φιλόδοξη προοπτική στο τέλος της μελέτης, να καταστεί δυνατό να
διατυπωθούν προτάσεις για γόνιμο διάλογο.
Προσπαθώντας να έλθει στο προσκήνιο, ο λόγος των ανθρώπων που έχουν ζήσει μια
σειρά γεγονότων ή ένα διατυπωμένο περιγεγραμμένο

φαινόμενο (σχολική αποτυχία,

χρήση ουσιών, εξάρτηση), εμπεριέχεται η συνειδητή ή ασυνείδητη αιτιακή σύνδεση των
γεγονότων, όπως και η διατύπωση για τα πράγματα «ακριβώς όπως έγιναν», διατύπωση
που δεν είναι ποτέ αληθής. Η ίδια η αφήγηση από την φύση της είναι δομημένη, ώστε να
οδηγεί σε συμπεράσματα. Η ιστορία του καθενός γίνεται σπουδαία γιατί τη λέμε, ή ακόμα
περισσότερο, την λέμε γιατί είναι σπουδαία, δηλαδή αρκετά σπουδαία, ώστε να μεταδοθεί
στον αφηγητή, κάνοντάς τον -την στιγμή της αφήγησης παραγωγό- όχι μόνο εμπειρίας,
αλλά ωστόσο γνώσης και θεωρίας. Πολλές φορές επίσης, η αφήγηση γεγονότων ή
απόψεων από μόνη της δημιουργεί σχέσεις αιτιότητας που δημιουργούνται εκ των υστέρων
ή κατά την διάρκεια της αφήγησης.
Ο Μορέν (2000) υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα δεν είναι ευανάγνωστη. Οι ιδέες
και οι θεωρίες δεν αντανακλούν, αλλά μεταφράζουν την πραγματικότητα, πιθανώς με
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εσφαλμένο τρόπο. Από την άλλη, οι μεγαλύτερες ψευδαισθήσεις βρίσκονται στην
δογματική αντιμετώπιση των πραγμάτων σε βεβαιότητες. Αντίθετα, η γνώση του αβέβαιου
της γνωστικής πράξης, δίνει μεγαλύτερη πιθανότητα για την πορεία προς την σωστή
γνώση, πράγμα που προϋποθέτει επαληθεύσεις και σύγκριση των στοιχείων.

3.5. Διαδικασία πραγματοποίησης της έρευνας
Κατά την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας ,ζητήθηκε η απαιτούμενη άδεια από
το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων για την διενέργεια της έρευνας αυτής, αφού
κατατέθηκε σχέδιο έρευνας κι ενδεικτική μορφή της ημιδομημένης συνέντευξης, τόσο για
τους εφήβους ,όσο και για τους γονείς που θα συμμετείχαν.
Το ΚΕΘΕΑ και τα συγκεκριμένα θεραπευτικά προγράμματα Στροφή και Πλεύση,
μέσω των σχετικών διοικητικών τους βαθμίδων , συμφώνησαν να φέρουν σε επαφή τον
ερευνητή ,τόσο με τους εφήβους, όσο και με τους γονείς που ήταν το διάστημα εκείνο
ενταγμένοι σε αυτά, προκειμένου να ζητηθεί η εθελοντική συμμετοχή τους στην
διαδικασία των συνεντεύξεων.

3.5.1. Προσέγγιση του πληθυσμού

Η διαδικασία πραγματοποίησης της έρευνας , όπως λεπτομερώς περιγράφεται
παρακάτω ,ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2002 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2003.
Αρχικά ,πραγματοποιήθηκαν δυο ομαδικές συναντήσεις με όλο το προσωπικό των
προγραμμάτων ΣΤΡΟΦΗ και ΠΛΕΥΣΗ (μια για το κάθε πρόγραμμα ) με τον ερευνητή ,
προκειμένου να ενημερωθούν για την έρευνα που θα λάμβανε χώρα ,τις συγκεκριμένες
χρονικές περιόδους ,καθώς και τον στόχο της μελέτης που θα επακολουθούσε. Οι
συναντήσεις αυτές έδωσαν την ευκαιρία στα περισσότερα μέλη του προσωπικού των
προγραμμάτων , από την θέση που κατείχε ο καθένας και από την προσωπική του σκοπιά,
να τοποθετηθεί για το θέμα της έρευνας και την σκοπιμότητά της. Η υποδοχή που
επεφύλαξαν οι δυο αυτές ομάδες , τόσο στον ερευνητή,
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όσο και στην προοπτική

διεξαγωγής μιας τέτοιας διαδικασίας , με το συγκεκριμένο θέμα υπήρξε ιδιαίτερα θετική.
Οι περισσότεροι θέλησαν να διευκρινίσουν ζητήματα που αφορούσαν το ερευνητικό
σχέδιο, αλλά και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ενώ επεσήμαναν την ανάγκη για
περαιτέρω μελέτη του φαινομένου της σχολικής αποτυχίας που εμφανίζει ο πληθυσμός των
πρώην χρηστών ,αλλά και την ανάδειξη των στοιχείων που συνιστούν την σχολική
επανασύνδεση, για μεγάλη ομάδα των εφήβων αυτών. Πολλά μέλη των ομάδων αυτών
προσφέρθηκαν να συνδράμουν την διαδικασία κατά την κρίση του ερευνητή.
Η συνέντευξη κατά πρόσωπο (face to face) απαιτεί μια προετοιμασία πριν από την
πραγματοποίηση της , ώστε να βοηθηθούν οι υποψήφιοι συμμετέχοντες να ανταποκριθούν
θετικά για να συμμετάσχουν και η διαδικασία να λειτουργεί εποικοδομητικά κατά την
διενέργειά της . Κατά την φάση αυτή, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι ενήμεροι, για
τις πτυχές της , την στόχευσή της και την πορεία που θα ακολουθηθεί.
Στη συνέχεια και σύμφωνα με το σχέδιο έρευνας , πραγματοποιήθηκαν τέσσερις
ομαδικές συναντήσεις, μια με εφήβους της ΠΛΕΥΣΗΣ, μια με γονείς της ΠΛΕΥΣΗΣ, μια
με εφήβους μέλη της ΣΤΡΟΦΗΣ και μια με γονείς ενταγμένους στο Πρόγραμμα
Οικογένειας της ΣΤΡΟΦΗΣ. Στις συναντήσεις αυτές προσκλήθηκαν και συμμετείχαν τα
μέλη (έφηβοι), από την κύρια φάση θεραπείας (κοινότητα) και την φάση της
«επανένταξης», για τους εφήβους και όλοι οι γονείς , για την ΣΤΡΟΦΗ και την ΠΛΕΥΣΗ.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στους χώρους των προγραμμάτων παρουσία μελών
του Θεραπευτικού προσωπικού κάθε μονάδας, ενώ η συμμετοχή στις συναντήσεις αυτές
ήταν εθελοντική.
Στις συναντήσεις αυτές , ο ερευνητής είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τον
προβληματισμό που οδήγησε στον σκοπό διενέργειας της έρευνας, αναπτύσσοντας ένα
μεγάλο κομμάτι του προσωπικού του προβληματισμού, σχετικά με αυτή. Δεν
παραλήφθηκε να διευκρινιστεί η χρησιμότητα που είχε για τον ίδιο και ο απώτερος στόχος
(διδακτορική διατριβή). Δόθηκαν όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις ,για την διαδικασία
και την διενέργεια των συνεντεύξεων ,ενώ τονίστηκε η ανάγκη

για συμμετοχή στις

συνεντεύξεις με ανοικτότητα και ειλικρίνεια από την πλευρά τους .Οι συμμετέχοντες
ενθαρρύνθηκαν να συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις, ενώ υποστηρίχθηκε η άποψη ότι από
την διαδικασία αυτή οι συμμετέχοντες θα αποκόμιζαν οφέλη , δημιουργώντας συνδέσεις
και νοήματα, διηγούμενοι στιγμές από την προσωπική τους ιστορία . Ιδιαίτερα τονίστηκε
η δέσμευση του ερευνητή για τήρηση της ανωνυμίας και του απορρήτου στην διενέργεια
της όλης διαδικασίας .
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Οι συναντήσεις αυτές , εξελίχθηκαν σε πεδίο συζήτησης και στις τέσσερις περιπτώσεις,
όπου οι συμμετέχοντες ,είτε διατύπωσαν ερωτήσεις σχετικά με την έρευνα και το θέμα της,
είτε εξέφρασαν την άποψή τους για την συγκεκριμένη έρευνα και τις πτυχές της ( σε όλες
τις περιπτώσεις θετική) . Σε άλλες περιπτώσεις οι τοποθετήσεις αφορούσαν σε κομμάτια
της προσωπικής ιστορίας του καθενός ,αναφορικά με το θέμα. Η εξέλιξη των συναντήσεων
και η θεματική τους , τροφοδότησε περαιτέρω την δομή και τα ερωτήματα του σχεδίου
συνέντευξης .
Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων , ζητήθηκε η εθελοντική συμμετοχή των
παρόντων στην διαδικασία των συνεντεύξεων, ενώ η διαδικασία δηλώσεων συμμετοχής
θα ξεκινούσε την επόμενη της συνάντησης και θα διαρκούσε για διάστημα μιας εβδομάδας
για την κάθε ξεχωριστή ομάδα. Οι δηλώσεις εθελοντικής συμμετοχής θα γίνονταν σε μέλη
του προσωπικού των θεραπευτικών προγραμμάτων που είχαν προσφερθεί να συνδράμουν
την διαδικασία .Με τον τρόπο αυτό δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος , ώστε ο κάθε
υποψήφιος συμμετέχοντας

( έφηβος ή γονέας ), να προβληματιστεί σχετικά με την

συμμετοχή του η μη σε μια τέτοια διαδικασία .
Από τους έφηβους , δήλωσαν συμμετοχή σχεδόν όλοι (εκτός από έναν) και με τυχαία
κλήρωση επιλέχτηκαν 33, εκ των οποίων 30 αποτέλεσαν τον πληθυσμό μελέτης και
στην συνέχεια θα αποκαλούνται «έφηβοι», ενώ οι πρώτοι 3 αποτέλεσαν ένα μικρό
πληθυσμό για την διενέργεια πιλοτικών συνεντεύξεων και εξαιρέθηκαν της ποιοτικής
ανάλυσης . Οι πιλοτικές συνεντεύξεις θα μας έδιναν την δυνατότητα να βελτιώσουμε το
αρχικό σχέδιο συνέντευξης ,και να επισημάνουμε τυχόν δυσκολίες και αδυναμίες στην
διαδικασία όπως είχε σχεδιαστεί.
Από το σύνολο των γονέων που παρακολούθησαν τις πρώτες συναντήσεις δήλωσαν
όλοι την διαθεσιμότητά τους και με τυχαία κλήρωση, επιλέχθηκαν επίσης 33, με τον ίδιο
τρόπο και σκεπτικό, όπως και παραπάνω, που στο εξής θα αναφέρονται ως «γονείς». Θα
πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι γονείς που συμμετείχαν τελικά στην έρευνα και από
τους οποίους λήφθηκαν συνεντεύξεις, δεν είναι στην πλειοψηφία τους γονείς των εφήβων
που συμμετείχαν στην ανάλογη διαδικασία .

3.5.2. Διαδικασία πραγματοποίησης των συνεντεύξεων

Για τους

εφήβους και τους γονείς που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις,

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στους χώρους των θεραπευτικών προγραμμάτων ,σε
χρόνο που συμφωνήθηκε ως κοινά αποδεκτός , ώστε να πραγματοποιηθούν οι
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συνεντεύξεις. Η προγραμματισμένη διάρκεια κάθε συνέντευξης προβλέφθηκε, από 50΄
έως 1 ώρας και 10΄. Κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε μαγνητόφωνο
για την καταγραφή τους, ενώ όπου χρειάστηκε ο συνεντευκτής κράτησε σημειώσεις .
Αναφορικά με την διενέργεια των συνεντεύξεων η Mason (1996) , προτείνει πρακτικές
οδηγίες, που αναλογικά με το θέμα και το χαρακτήρα της έρευνας ,έγινε προσπάθεια να
ακολουθηθούν. Έγινε προσπάθεια, ώστε ο ερευνητής να ανταποκριθεί με ευθύνη στην
διαδικασία που είχε να αξιοποιήσει ,γινόμενος σαφής και επεξηγηματικός σε σχέση με τα
ερωτήματα και τα προς διερεύνηση θέματα, προσπαθώντας να αντιληφθεί διανοητικά και
συναισθηματικά τις εμπειρίες, αλλά και τις απόψεις των συμμετεχόντων .Με προσπάθεια
για ανταπόκριση με σεβασμό, στις ανάγκες τους κατά την διάρκεια της διαδικασίας ,
γινόμενος διευκολυντικός για την συζήτηση ή την διήγηση. Χρησιμοποιώντας κατάλληλη
γλώσσα ώστε να επικοινωνεί με τον συμμετέχοντα, εστιάζοντας και επαναφέροντας το
θέμα , όταν η συζήτηση ξέφευγε των ορίων. Ιδιαίτερη προσοχή θα έπρεπε να δοθεί, ώστε ο
συνεντευκτής να αποφύγει να διολισθήσει σε ρόλο θεραπευτή ,γεγονός που όχι μόνο δεν
θα ήταν βοηθητικό της διαδικασίας ,αλλά και αντιδεοντολογικό.
Οι πιλοτικές συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν με τους εφήβους , χρησιμοποιήθηκαν
ώστε να γίνουν προσαρμογές στο σχέδιο συνέντευξης ,αλλά και βελτιώσεις στην
διαχείριση της διαδικασίας από τον συνεντευκτή, προκειμένου να έχουμε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Οι πρώτες αυτές συνεντεύξεις έδειξαν, ότι οι έφηβοι χρειάζονταν συνεχή
τροφοδότηση με ερωτήσεις προκειμένου να διατηρούν τη ροή της αφήγησης τους , ενώ η
γλώσσα που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί θα έπρεπε να είναι αρκετά απλή και κατανοητή.
Είχαν την τάση να είναι λιτοί στις απαντήσεις τους ,θεωρώντας πολλά θέματα ευκόλως
εννοούμενα ή αυτονόητα και έτσι ο συνεντευκτής θα έπρεπε να επιμείνει. Υπήρξε αρκετή
δυσκολία να διατυπώσουν γενικότερες σκέψεις και προτάσεις για το σχολείο, θεωρώντας
το υφιστάμενο καθεστώς εξαιρετικά δεδομένο και θα έπρεπε να ενθαρρυνθούν περαιτέρω
σε αυτό . Στο τελευταίο μέρος τη συνέντευξης ,όταν ζητήθηκε από τους εφήβους να
σκεφτούν και να προτείνουν, τι θα επέλεγαν «να αλλάξουν στο παρελθόν» προσδοκώντας
άλλη εξέλιξη στην προσωπική τους ιστορία ,δυσκολεύτηκαν να απαντήσουν.
Προσπαθήσαμε να γίνουμε πιο επεξηγηματικοί και σε μερικές περιπτώσεις γλαφυροί,
προκειμένου οι συμμετέχοντες να ανταποκριθούν στην ερώτηση μας. Τελειώνοντας η
συνέντευξη , κατά την διαδικασία ανατροφοδότησης ,οι πληροφορίες που δίνονταν από
τον συμμετέχοντα και οι συνδέσεις που ο ίδιος έκανε ,ήταν υλικό που θα έπρεπε να
καταγραφεί και να αξιοποιηθεί , όπως επιβεβαίωσε η πιλοτική διαδικασία συνεντεύξεων.
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Με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε παραπάνω, διενεργήθηκαν οι πιλοτικές συνεντεύξεις
με γονείς του πληθυσμού που επιλέχτηκε ,οι οποίες αποκάλυψαν με την σειρά τους
σημεία του περιεχομένου του σχεδίου συνέντευξης ,αλλά και της διαδικασίας που θα
έπρεπε να επέμβουμε διορθωτικά .Οι γονείς που συμμετείχαν στις πιλοτικές συνεντεύξεις
είχαν την τάση να πλατειάζουν ιδιαίτερα στην διήγησή τους ,σε σημεία που οι ερωτήσεις
ήταν λιγότερο συγκεκριμένες . Είχαν επίσης την τάση να στρέφουν το ενδιαφέρον σε
γεγονότα και θέματα που αφορούσαν την χρήση ,ενώ η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω
από την σχολική πορεία . Ο συνεντευκτής διορθωτικά, θα έπρεπε να είναι στις διατυπώσεις
του αρκετά συγκεκριμένος και να βρίσκεται σε εγρήγορση για την επαναφορά του
θέματος, όταν ο ερωτώμενος ξέφευγε από αυτό. Από τις πιλοτικές συνεντεύξεις προέκυψε,
ότι η φυσική βία και κακοποίηση, ήταν συχνό φαινόμενο στις οικογένειες ,γεγονός που η
έρευνα θα έπρεπε να διερευνήσει και να σταθεί. Οι ερωτώμενοι ,σε αυτή την φάση,
αποτύπωσαν θετικά τις υπηρεσίες των θεραπευτικών προγραμμάτων , ωστόσο ήταν αρκετά
γενικοί ,γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι και στο κομμάτι αυτό οι ερωτήσεις θα
έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένες ,προκειμένου να έχουμε πιο σαφείς τοποθετήσεις.
Καθώς τελείωνε η διαδικασία της συνέντευξης ,φάνηκε η ανάγκη των συμμετεχόντων να
αναφερθούν αυθόρμητα σε γεγονότα του παρελθόντος και να μιλήσουν κριτικά για αυτά.
Έτσι εντάχθηκε στο σχέδιο συνέντευξης το θέμα «τι θα άλλαζαν στο παρελθόν»,
αντίστοιχο με αυτό του σχεδίου για τους εφήβους .

Ξεκινώντας η διαδικασία των συνεντεύξεων, υπογράφτηκε από τον συνεντευκτή και
τους ερωτώμενους συμβόλαιο συμμετοχής, το οποίο βεβαίωνε την εθελοντική συμμετοχή
τους στην διαδικασία, διασφάλιζε το απόρρητο των στοιχείων που θα λαμβάνονταν, ενώ
επέτρεπε την χρήση κασετοφώνου από τον ερευνητή, για την μαγνητοφώνηση και
περαιτέρω καταγραφή, καθώς και μελέτη της συνέντευξης.

Πριν την έναρξη της

συνέντευξης, αφιερώθηκε χρόνος , όπου, ο συνεντευκτής αναφέρθηκε σύντομα στο
πλαίσιο και τα ερωτήματα που σε γενικές

γραμμές θα τίθονταν, ενώ ενθαρρυνόταν ο

ερωτώμενος για την όσο το δυνατό πιο ελεύθερη διατύπωση θέσεων κι απόψεων ,που θα
αφορούσαν το θέμα. Κατά την διάρκεια της διαδικασίας των συνεντεύξεων , ο ερευνητής
χρειάστηκε να κρατήσει σύντομες σημειώσεις ,που αφορούσαν θέματα του περιεχομένου
της συζήτησης , που η διαδικασία τα ανέδειξε ως σημαντικά , είτε υπήρχε η ανάγκη να
επανέλθει η συζήτηση σε αυτά , ή μπορεί να χρειάζονταν περαιτέρω διευκρινήσεις . Ένα
δεύτερο επίπεδο σημειώσεων αφορούσε στοιχεία της διαδικασίας όπως εξελισσόταν ,ενώ
σε τρίτο επίπεδο σημειώθηκαν ιδέες και συνδέσεις που προέκυπταν , καθώς προχωρούσε
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η συνέντευξη. Στόχος μας υπήρξε, η διαδικασία σημειώσεων σε αυτή την φάση ,να είναι
τέτοια, ώστε να μην αποσπάσει τον συνεντευκτή από το κυρίως έργο του, αυτό της
ουσιαστικής επικοινωνίας του με τον ερωτώμενο.
Οι συνεντεύξεις με τους εφήβους πραγματοποιήθηκαν γενικά σε κλίμα οικειότητας κι
εμπιστοσύνης. Η πλειοψηφία των εφήβων, συμμετείχε στην συζήτηση, με ανοικτότητα
και ειλικρίνεια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, δεν δίστασαν να αναφερθούν σε ιδιαίτερα
προσωπικά τους ζητήματα με λεπτομέρειες αναφορικά με την χρήση, τα οικογενειακά και
προσωπικά τους προβλήματα ή άλλα θέματα . Αντίθετα, όταν τους ζητήθηκαν θέσεις ή
απόψεις για τα προς διερεύνηση εκπαιδευτικά θέματα ή αναφορικά με το σχολείο, ήταν
λιτοί και περιληπτικοί ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, ζήτησαν διευκρινήσεις, γεγονός το
οποίο είχε προκύψει και στην πιλοτική διαδικασία . Ο συνεντευκτής , υπήρξε
προετοιμασμένος , ώστε να επανέρχεται με ερωτήσεις προκειμένου να συνεχίζεται η
εξιστόρηση. Καταγράφηκε μια περίπτωση ,όπου εκτιμήθηκε ότι ο έφηβος ήταν αρκετά
κλειστός ,επιγραμματικός σε σχέση με τις απαντήσεις του ,παρουσιάζοντας μια
εξωραϊσμένη πραγματικότητα σε σχέση με τα θέματα που η συνέντευξη έθετε.
Όλοι οι γονείς, ανεξάρτητα από την μόρφωση ή το κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο,
ήταν έτοιμοι να διατυπώσουν τις προσωπικές τους ιστορίες με σαφήνεια κι ευχέρεια,
ενδεικτικό της προσωπικής τους πορείας κι αναζήτησης στο θεραπευτικό πρόγραμμα.
Διηγήθηκαν τα γεγονότα με ειλικρίνεια , πολλές φορές με συναισθηματική φόρτιση , για
τραυματικές εμπειρίες που είχαν ζήσει, στιγμές που δυσχέραναν την διαδικασία ,
ανέδειξαν όμως την αυθεντικότητα των διηγήσεων .Σε λίγες περιπτώσεις χρειάστηκε η
διαδικασία να διακοπεί προσωρινά ,λόγω του παραπάνω. Οι γονείς που συμμετείχαν στην
έρευνα , διατύπωσαν θέσεις κι απόψεις για το σχολείο και το εκπαιδευτικό σύστημα,
σχετικά κατασταλαγμένες κι επεξεργασμένες, ενώ δεν παρέλειψαν ,ούτε απέφυγαν ,να
αναφερθούν στις προσωπικές τους ευθύνες για την πορεία των πραγμάτων όπως οι ίδιοι τα
περιέγραψαν.
Η ιδιότητα του συνεντευκτή ,ως μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ,στο ΚΕΘΕΑ ,
με πολυετή απασχόληση στο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ –ΣΤΡΟΦΗ και η γνώση αυτού του
γεγονότος από τους συμμετέχοντες , εκτιμάται ότι συνέβαλε σημαντικά στην καλλιέργεια
κλίματος εμπιστοσύνης, κατά την διαδικασία των περισσοτέρων
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση

συνεντεύξεων . Η

σε πολλές περιπτώσεις εμπεριείχε

στοιχεία

οικειότητας, χωρίς οι συμμετέχοντες στην συνέντευξη (συνενετευκτής , ερωτώμενος ) , να
χάνουν το ρόλο ή την θέση τους .
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3.5.3. Διαδικασία ανατροφοδότησης

Μετά το πέρας της διαδικασίας των συνεντεύξεων, κρίθηκε απαραίτητο και δόθηκε
χρόνος για ανατροφοδότηση (feed back), ενώ το κομμάτι αυτό της διαδικασίας, δεν
μαγνητοφωνήθηκε . Ο ερευνητής και ο ερωτώμενος, κατά την διαδικασία αυτή είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν για τη συνέντευξη όπως είχε συμβεί, εστιάζοντας σε σημεία της
διαδικασίας ή σημειώνοντας , σύντομα θέματα που αναφέρθηκαν κατά την συζήτηση,
θέματα που ο καθένας ήθελε να επαναφέρει ,ως σημαντικά.
Η διαδικασία ανατροφοδότησης, έδωσε την ευκαιρία, μετά από την συζήτηση, να
αποφορτιστεί η ένταση που είχε δημιουργηθεί, σε πολλές περιπτώσεις ,καθώς οι
ερωτώμενοι είχαν διηγηθεί σημαντικές στιγμές

της ζωής τους, είχαν αναφερθεί σε

τραυματικές εμπειρίες ή περιστατικά, όπου η συναισθηματική τους φόρτιση ήταν φανερή.
Ανάλογα συναισθήματα , διακινήθηκαν και στον συνεντευκτή , αλληλεπιδρώντας με τους
ερωτώμενους ,ζώντας

μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και φορτισμένη συγκινησιακά

εμπειρία . Σε πολλές περιπτώσεις, κατά την διαδικασία αυτή ,οι ερωτώμενοι αισθάνθηκαν
την ανάγκη να επισημάνουν το πόσο σημαντική υπήρξε γι΄αυτούς η διαδικασία , καθώς σε
πολλές περιπτώσεις, δεν τους είχε δοθεί η ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ανάλογη
συνολική αναδρομή. Επεσήμαναν επίσης,

συνδέσεις που οι ίδιοι έκαναν κατά την

διάρκεια της συνέντευξης και ζητήματα που τους αποκαλύφθηκαν μέσα από αυτή. Ο
ερευνητής εστίασε

σε ζητήματα που τέθηκαν,

επισημαίνοντάς τα ως σημαντικά,

ανατροφοδοτώντας τον ερωτώμενο, καθώς ήταν φανερό ότι ο δεύτερος είχε ζήσει μια
χρήσιμη αλλά και δύσκολη εμπειρία.
Μετά το πέρας της διαδικασίας ανατροφοδότησης ,ο ερευνητής κράτησε σύντομες
σημειώσεις για το υλικό της συνέντευξης, εστιάζοντας σε στοιχεία που αφορούσαν κυρίως
την διεργασία, αλλά και σημαντικά θέματα από το περιεχόμενο, όσο και ζητήματα που
προέκυψαν από την διαδικασία ανατροφοδότησης .Σημειώθηκαν

σημεία που έχριζαν

μελέτης ,όπως επίσης και ιδέες που προέκυψαν «εν θερμώ», και αφορούσαν την χρονική
στιγμή ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Οι σημειώσεις αυτές αποτέλεσαν
οδηγό για την διαδικασία της ποιοτικής μελέτης του υλικού που συγκεντρώθηκε.

3.5.4. Καταγραφή και κωδικοποίηση του υλικού

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η απομαγνητοφώνηση του υλικού των συνεντεύξεων
και η ταξινόμηση του υλικού των σημειώσεων . Από τις συνεντεύξεις των γονέων
92

απομαγνητοφωνήθηκαν 27, καθώς για τις υπόλοιπες 3 συνεντεύξεις , για τεχνικούς λόγους
δεν έγινε δυνατή η απομαγνητοφώνησή τους . Απομαγνητοφωνήθηκε όλο το υλικό από τις
συνεντεύξεις των εφήβων.
Αποφασίσαμε

να

μην

αντικαταστήσουμε

τις

συνεντεύξεις

που

δεν

απομαγνητοφωνήθηκαν με άλλες ,καθώς το χρονικό διάστημα που είχε παρέλθει από την
αρχή επιλογής του πληθυσμού και την αρχή διενέργεια των συνεντεύξεων μέχρι την
απομαγνητοφώνησή τους ήταν τέτοιο (περίπου 2 έτη ), που θα ήταν πιθανό να αλλοιωθεί
η ομοιογένεια του πληθυσμού μελέτης ,καθώς τα στοιχεία που θα συλλέγονταν , θα
αφορούσαν άλλη περίοδο συλλογής και πιθανά άλλη περίοδο αναφοράς .
Κάθε συνέντευξη εφήβου έλαβε κωδικό αποτελούμενο από 5 στοιχεία. Προκειμένου ο
κωδικός να αποτελέσει την «ταυτότητα» της κάθε συνέντευξης και να δίνει ένα ενδεικτικό
προφίλ για κάθε μια, να αποτυπώνει βασικές πληροφορίες αναφορικά με σημαντικά
θέματα που απασχολούν την παρούσα έρευνα.


Το πρώτο, αριθμητικό σαν αύξων αριθμός της συνέντευξης όπως χρονικά
λήφθηκε



Το δεύτερο, “Α” για αγόρι, “Κ” για κορίτσι



Το τρίτο ανάλογα με την κύρια ουσία χρήσης, όπως την δήλωσαν οι έφηβοι, κατά
την χρονική περίοδο, λίγο πριν απευθυνθούν στο θεραπευτικό πρόγραμμα.
Σημειώνεται:

“ΧΣ” για χασίς, “ΧΠ” για χάπια, “Χ(Ε)” για ηρωίνη ενέσιμη
“Χ(Κ)” για ηρωίνη καπνιστή, “ΑΛ” για αλκοόλ.
Δεν σημειώθηκε αναφορά σε χρήση ηρωίνης από την μύτη παρότι στο σχέδιο έρευνας
είχε προβλεφθεί.


Το τέταρτο αναφορικά με την τάξη διακοπής του Σχολείου:

“ΒΓ” για Β' Γυμνασίου
“ΓΓ” για Γ' Γυμνασίου
“ΑΛ” για Α' τάξη Ενιαίου Λυκείου
“ΑΤ” για Α' τάξη ΤΕΕ
“ΒΛ” για Β' τάξη Ενιαίου Λυκείου
“ΓΛ” για Γ' τάξη Ενιαίου Λυκείου
“Δ” για περιπτώσεις που δεν υπήρξε διακοπή του Σχολείου
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Το πέμπτο στοιχείο αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο του πατέρα, καθώς υπάρχει
ισχυρή συσχέτιση του επαγγέλματος και μορφωτικού επίπεδου του πατέρα και
την εγκατάλειψη του Σχολείου από πρώην χρήστες (Παπανδρέου κ.α., 2003)

“Δ” για απόφοιτους ή διακόψαντες του Δημοτικού
“Γ” για απόφοιτους ή διακόψαντες του Γυμνασίου ή κατώτερη τεχνική σχολή
“Λ” για απόφοιτους ή διακόψαντες του Λυκείου ή ανώτερη τεχνική σχολή
“ΑΝ” για έχοντες ανώτατη εκπαίδευση ή αντίστοιχη με αυτή
Κάθε συνέντευξη γονιού για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν, έλαβε κωδικό
αποτελούμενο από 4 ή 5 στοιχεία ως ακολούθως:


Το πρώτο ως αύξων αριθμός συνέντευξης χαρακτηρίζοντας την χρονική σειρά
που λήφθηκαν (π.χ., 1, 2, 7, κ.τ.λ.)



Το δεύτερο αναφορικά με το φύλο του ερωτώμενου, “Α” για άνδρα, “Γ” για
γυναίκα



Το τρίτο για να αποτυπωθεί το ανώτατο επίπεδο σπουδών των γονιών:

“Δ” για απόφοιτους του Δημοτικού
“Γ” για έχοντες απολυτήριο Γυμνασίου ή σπουδές ή αντίστοιχες με αυτές
“Λ” για απόφοιτους Λυκείου ή αντίστοιχη Τεχνική Σχολή
“ΑΝ” για έχοντες ανώτατες σπουδές ή αντίστοιχες με αυτές
“Ο” για μην έχοντες καθόλου σχολική εκπαίδευση

Ενδεικτικά: για τον έφηβο που έδωσε την 5η συνέντευξη, ήταν αγόρι με κύρια ουσία
χρήσης το χασίς, δεν είχε διακόψει το Σχολείο, ενώ ο πατέρας του είχε πραγματοποιήσει
ανώτατες σπουδές, ο κωδικός που έλαβε ήταν: “5, Α, ΧΣ, Δ, ΑΝ”. Για τον γονιό που
έδωσε την 18η συνέντευξη, ήταν γυναίκα, που δεν πήγε καθόλου σχολείο, το παιδί της
διέκοψε στην Β' Ενιαίου Λυκείου , έλαβε τον κωδικό: “18, Γ, Ο, ΒΛ”.

3.6 . Στοιχεία για τον πληθυσμό των γονέων
Η μελέτη αφορούσε σε 27 γονείς ( 16 γυναίκες και 11 άντρες) με ηλικίες από 41 έως
63 ετών, που την περίοδο της έρευνας ήταν ενταγμένοι στα θεραπευτικά προγράμματα
ΚΕΘΕΑ -ΣΤΡΟΦΗ και ΚΕΘΕΑ -ΠΛΕΥΣΗ . Από αυτούς, σχεδόν όλοι (25) ζούσαν με
τους η τις συζύγους τους, από τον πρώτο τους γάμο, λιγότεροι (2) ήταν χωρισμένοι, ενώ
όλοι ήταν οι γονείς , που μεγάλωναν τον έφηβο που ήταν ενταγμένος στο θεραπευτικό
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πρόγραμμα .Από τα παιδιά τους , τα περισσότερα (17) είχαν διακόψει το σχολείο , με
μεγαλύτερο αριθμό στις τάξεις

Α΄ Ενιαίου Λυκείου ,ΤΕΕ, Εσπερινού Λυκείου (8),

λιγότερα στις δυο επόμενες τάξεις , Β ΄και Γ΄ Λυκείου (6) και ακόμη λιγότερα στη Β΄ και
Γ΄ Γυμνασίου (2).
Αναφορικά με το μορφωτικό τους επίπεδο οι συμμετέχοντες μοιράζονται σε όλα τα
επίπεδα της εκπαίδευσης .Απόφοιτοι Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής ήταν έξι (6), οι
περισσότεροι (8) ήταν απόφοιτοι Λυκείου ή ισότιμης με αυτό σχολής , πέντε ( 5) ήταν
απόφοιτοι Γυμνασίου και επτά ( 7) απόφοιτοι Δημοτικού. Μια μητέρα δήλωσε πως δεν
είχε παρακολουθήσει καμία τάξη στο σχολείο.
Σχετικά με το επάγγελμα τους , ανέφεραν μια ποικιλία επαγγελμάτων ,τα οποία
συσχετιζόμενα με το μορφωτικό επίπεδο όπως περιγράφηκε ενισχύουν τον παράγοντα
της ποικιλίας

στον πληθυσμό αυτό. Οι περισσότεροι (8)

εργάζονταν σε ιδιόκτητη

επιχείρηση (ιδιοκτησία μαγαζιού η σαν τεχνίτες ) ,ένα μέρος του πληθυσμού, μοιράζεται
σε εργασίες όπως ,δημόσιοι υπάλληλοι (4) ,εργάτριες –πωλήτριες –καθαρίστριες (4),
ιδιωτικοί υπάλληλοι (3) ,ενώ αναφέρονται δυο (2) εκπαιδευτικοί ,ένας (1) στρατιωτικός ,
ένας (1) αστυνομικός , μία (1) γεωπόνος , ένας (1) αυτοκινητιστής ,ενώ δυο γυναίκες δεν
ασκούσαν κάποιο επάγγελμα.
Σχετικά με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας, για τα χρόνια που το παιδί τους
είχε εμπλακεί με την χρήση και τα προηγούμενα , πάνω από τους μισούς (15) δήλωσαν
ότι ζούσαν «άνετα»

,ενώ οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους (7) δήλωσαν ότι τα

οικονομικά της οικογένειας τους ήταν «μέτρια». Ένα μικρό μέρος του πληθυσμού (5),
ανέφερε οικονομικές δυσκολίες μόνιμες η περιοδικές .
Οι περισσότεροι (23) δήλωσαν, ότι είχαν η απέκτησαν με την πάροδο του χρόνου
ιδιόκτητη κατοικία , πάνω από τους μισούς (16) διέθεταν εξοχική κατοικία η κάποιο
πατρικό σπίτι σε χωριό ,ενώ σχεδόν όλοι (26) διέθεταν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο
ιδιωτικής χρήσης .Σε μια περίπτωση αναφέρθηκε ιδιοκτησία σκάφους αναψυχής.

3.7. Στοιχεία για τον πληθυσμό των εφήβων
Στην έρευνα συμμετείχαν

24 αγόρια και 6 κορίτσια, από 16 έως 22 ετών, ενώ οι

περισσότεροι (26) μεγάλωναν σε οικογένειες με τους φυσικούς τους γονείς και

σε

λιγότερες περιπτώσεις με πατριό (3) ή τον ένα γονιό (1). Σε όλες τις περιπτώσεις
μεγαλώνουν με την φυσική τους μητέρα. Η εμπλοκή τους με τις εξαρτησιογόνες ουσίες
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ξεκινά για τους περισσότερους από αυτούς (17) με το κάπνισμα σε ηλικίες έντεκα και
δώδεκα ετών, ενώ λιγότεροι (13) ήταν οι έφηβοι που ξεκίνησαν αργότερα (δεκατριών έως
δεκαέξι ετών). Μια μικρή ομάδα εφήβων (4) δήλωσαν πως ξεκίνησαν με τη συστηματική
χρήση αλκοόλ μεταξύ δώδεκα και δεκαέξι ετών. Για τους περισσότερους (23) η πρώτη
παράνομη ουσία που ήρθαν σε επαφή ήταν το χασίς ,σε ηλικίες που ποικίλουν από τα δέκα
έως και τα δεκαέξι έτη. Για τους υπολοίπους η ουσία έναρξης της χρήσης ήταν, είτε η
εισπνεόμενη βενζίνη (5) ,είτε τα χάπια (2). Οι περισσότεροι από αυτούς (19), έφτασαν να
κάνουν συστηματική χρήση ηρωίνης (καπνιστή η ενέσιμη), ενώ από τους υπολοίπους οι
περισσότεροι (6) δήλωσαν σαν κύρια ουσία χρήσης το χασίς ,λιγότεροι (3) τα χάπια και
ακόμα λιγότεροι (2) το αλκοόλ ,για την περίοδο που προηγήθηκε της ένταξης τους στο
θεραπευτικό πρόγραμμα.
Οι περισσότεροι έφηβοι , (21) διέκοψαν το σχολείο σε κάποια τάξη του Γυμνασίου ή του
Λυκείου

με τους περισσότερους

(11) να διακόπτουν στην Α΄τάξη Ενιαίου ,ΤΕΕ ή

Εσπερινού Λυκείου. Όλοι οι έφηβοι, κατά την διάρκεια της φοίτησής τους και κατά
δήλωση τους ,επιδείνωσαν περισσότερο η λιγότερο τις σχολικές τους επιδόσεις.
Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο του φυσικού πατέρα των εφήβων, ανώτατες σπουδές
είχαν (3 ) από αυτούς ,δέκα (10 ) ήταν απόφοιτοι Λυκείου ή σχολής ισότιμης με αυτό,
δώδεκα (12) είχαν σπουδές επιπέδου Γυμνασίου η σχολής ισότιμης με αυτό ,ενώ ακόμη
λιγότεροι (5) ήταν απόφοιτοι Δημοτικού.
Σχετικά με το επάγγελμα του πατέρα, έγινε προσπάθεια ομαδοποίησης, ενώ
συμπεριλήφθηκαν και τα επαγγέλματα των πατριών στις περιπτώσεις εκείνες που ο έφηβος
μεγάλωσε μαζί τους (3 περιπτώσεις). Οι περισσότεροι από αυτούς (8), είχαν δική τους
μικρή επιχείρηση (μαγαζί), ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονται σε υπαλλήλους γραφείων (5),
οδηγούς (5), εργολάβους οικοδομών ή ασχολούμενους με το εμπόριο (4), στρατιωτικούς
(2), απασχολούμενους με ναυτιλιακά (2) ,ενώ αναφέρθηκε ένας (1)

αστυνομικός.

Σχετικά με την εργασία των μητέρων των εφήβων ,από, τις εικοσιτρείς ( 23) οι οποίες
εργάζονταν ,οι περισσότερες (9) ήταν εργάτριες καθαρίστριες ή έκαναν εναλλασσόμενα
διάφορες δουλειές , λιγότερες (3) δούλευαν σε οικογενειακή επιχείρηση, ενώ άλλες (3)
εργάζονταν σαν δημόσιοι υπάλληλοι . Δυο (2) ήταν εκπαιδευτικοί (νηπιαγωγός,
καθηγήτρια ) ,τρεις (3) ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, μια (1) έμπορος , μία (1) νοσοκόμα,
μια(1) γεωπόνος .

3.8. Σχέδιο συνέντευξης
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Για την προετοιμασία σχεδίου συνέντευξης, τόσο για τους γονείς όσο και για τους
εφήβους , λήφθηκαν υπόψη η μελέτη της βιβλιογραφίας , αναφορικά με τις πτυχές του
θέματος που θα έπρεπε να αναδειχθούν , η προβληματική και τα ερωτήματα της έρευνας,
καθώς και στοιχεία από την μελέτη ποσοτικών ερευνών που αφορούσαν πληθυσμό εφήβων
χρηστών που είχαν απευθυνθεί σε θεραπευτικά προγράμματα και τους γονείς τους και
σχετίζονταν με τα θέματα της παρούσης έρευνας . Λήφθηκαν επίσης υπόψη , το υλικό από
τις πρώτες συναντήσεις του ερευνητή με τις ομάδες του πληθυσμού αυτού και οι πρώτες
αναφορές του πληθυσμού αυτού .Το σχέδιο συνέντευξης πήρε την τελική του μορφή αφού
τροποποιήθηκε εκ νέου , μετά την διενέργεια των πιλοτικών συνεντεύξεων τόσο με τους
εφήβους όσο και με τους γονείς . Θα πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι εξαιτίας της
ημιδομημένης μορφής διαδικασίας που επιλέχτηκε ,το σχέδιο συνέντευξης αποτελούσε
ένα εργαλείο επικοινωνίας ανοικτό σε αλλαγές και τροποποιήσεις όπου διαφαινόταν η
ανάγκη, καθώς εξελισσόταν η διαδικασία των συνεντεύξεων, χωρίς εντούτοις να ξεφεύγει
από την βασική του δομή.

3.8.1 .Το σχέδιο συνέντευξης για τους εφήβους

Το σχέδιο συνέντευξης για τους εφήβους ,στο πρώτο του μέρος αφορούσε

την

καταγραφή πληροφοριών ,για τον ίδιο τον έφηβο (φύλο , ηλικία), καθώς και ένα σύντομο
ιστορικό χρήσης νόμιμων (κάπνισμα, αλκοόλ) ή παράνομων ουσιών, μέχρι σήμερα.
Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης θα ζητούνταν πληροφορίες για το προφίλ της
οικογένειας του, που σχετίζονται με κοινωνιοδημογραφικά στοιχεία , ενώ θα ζητούνταν
συγκεκριμένες πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση και το μορφωτικό επίπεδο των
γονιών, καθώς και συγκεκριμένων στοιχείων που συνδέονται με τα παραπάνω ( ιδιοκτησία
κατοικίας ,αυτοκινήτου κ.λ.π. ).Θα ζητούνταν πληροφορίες για συγκεκριμένες συνήθειες
στην οικογενειακή ζωή

(πιθανή χρήση ουσιών από άλλα μέλη της , συχνότητα

παρακολούθησης τηλεόρασης , συχνότητα διακοπών , πιθανά χόμπι ) ,οι οποίες θα μας
διευκόλυναν να αποτυπώσουμε μια πιο ευκρινή εικόνα, για την ζωή και την
καθημερινότητα της οικογένειας . Τέλος, διατυπώνονταν ερωτήματα σχετικά με την
«λειτουργία» της οικογένειας ,όπως η αρχηγία , το οικογενειακό κλίμα, αλλά και για
συγκεκριμένα θέματα όπως, π.χ. το θέμα της άσκησης βίας μέσα στην οικογένεια . Οι
πρώτες αυτές συγκεντρωτικές πληροφορίες που ζητήθηκαν για θέματα της οικογένειας και
της οικογενειακής ζωής , αφορούσαν τα χρόνια πριν την εμπλοκή του εφήβου με την
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χρήση και την περίοδο της έναρξής της . Περισσότερες πληροφορίες για τα μετέπειτα
χρόνια , θα λαμβάνονταν στην εξέλιξη της συνέντευξης .

Στο τρίτο μέρος της ,οι συμμετέχοντες θα

διευκολύνονταν με ερωτήσεις, να κάνουν

μια αναδρομή στην εκπαιδευτική του πορεία από τα χρόνια του Δημοτικού έως σήμερα,
διηγούμενοι παράλληλα ,τα γεγονότα που σχετίζονταν με τη χρήση και την σταδιακή
εμπλοκή τους με αυτή . Σε ένα δεύτερο επίπεδο ,καθώς οι ερωτώμενοι θα ολοκλήρωναν
στην διήγηση τους νοηματικές ενότητες , (όπως η αναφορά στο Δημοτικό) θα
ενθαρρύνονταν να διατυπώσουν θέσεις και απόψεις αναφορικά με την εμπλοκή της
οικογένειας τους με την σχολική τους πορεία και να σταθούν σε συγκεκριμένα σημεία που
σχετίζονται με αυτή. Θα ενθαρρύνονταν επίσης, να διατυπώσουν σκέψεις , απόψεις ,
κρίσεις και θέσεις για το ρόλο του σχολείου και των εκπαιδευτικών στην πορεία που
περιέγραφαν . Στο κομμάτι της διήγησης που αφορούσε την προσπάθεια αποχής από τις
ψυχότροπες ουσίες και την προσπάθεια

εκπαιδευτικής επανένταξης ,στα πλαίσια

παρακολούθησης του θεραπευτικού προγράμματος θα γινόταν προσπάθεια να αναφερθούν
οι έφηβοι στην εκτίμησή τους για το ρόλο του θεραπευτικού πλαισίου στην προσπάθεια
τους αυτή .
Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης , θα ζητούσαμε από τους συμμετέχοντες να
φανταστούν τι θα ήθελαν να άλλαζαν, στην εξέλιξη της ιστορίας τους, προκειμένου τα
γεγονότα να είχαν πάρει άλλη τροπή , για τους ίδιους. Θεωρήσαμε ότι με τον τρόπο αυτό
θα είχαν την ευκαιρία να συνοψίσουν και να επιλέξουν τα σημεία της προσωπικής τους
διαδρομής που θα ξεχώριζαν, αυτά που θα θεωρούσαν ότι έδρασαν καταλυτικά στην
εξέλιξη της σχολικής τους πορείας αλλά και της ζωής τους.

3.8.2. Το σχέδιο συνέντευξης για τους γονείς

Με ανάλογο προβληματισμό οργανώθηκε το σχέδιο συνέντευξης για τους γονείς . Το
πρώτο μέρος της συνέντευξης αφορούσε πληροφορίες για τους ίδιους ( ηλικία μορφωτικό,
επίπεδο οικογενειακή κατάσταση ), καθώς και πληροφορίες που θεωρήσαμε σημαντικό
να έχουμε για την προσωπική τους σχέση με νόμιμες η παράνομες ουσίες ( κάπνισμα ,
αλκοόλ, παράνομες ψυχότροπες ουσίες).
Στο δεύτερο μέρος, σχεδιάσαμε να τους ζητήσουμε να αναφερθούν, σε στοιχεία της
οικονομικής τους κατάστασης και του επαγγέλματος που εξασκούσαν , καθώς και σε
συνήθειες της οικογένειας και της καθημερινότητάς
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τους

,ανάλογες με αυτές που

περιλήφθηκαν στις συνεντεύξεις των εφήβων ( συχνότητα διακοπών , διάβασμά εντύπων
στο σπίτι, παρακολούθηση τηλεόρασης κ.λ.π.) . Στη συνέχεια θα ζητούσαμε τις θέσεις
των γονέων , για την αρχηγία ,το κλίμα

και

την ποιότητα επικοινωνίας

στην

καθημερινότητα της οικογενειακής ζωής .Ιδιαίτερα θα θέλαμε να διερευνήσουμε το θέμα
της άσκησης βίας και της φυσικής κακοποίησης στην οικογένεια , θέμα που είχε προκύψει
ως συχνό και σημαντικό από την πιλοτική διαδικασία συνεντεύξεων .
Στο τρίτο μέρος της συνέντευξης, θα προτρέπαμε τους γονείς, να μας διηγηθούν την
σχολική πορεία του παιδιού τους που εμφάνισε εμπλοκή με την χρήση ,ξεκινώντας από τα
πρώτα χρόνια , δίνοντας έμφαση τόσο στα γεγονότα ,όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονταν,
όσο και στο ρόλο τους (των ιδίων και των συζύγων τους ) στην πορεία αυτή. Δια μέσου
των ερωτήσεων μας , θα είχαν την ευκαιρία να συνδέσουν γεγονότα που αφορούσαν την
εμπλοκή του παιδιού τους με την χρήση με την πορεία αυτή , σημειώνοντας τα πρώτα
δείγματα , τα πρώτα προβλήματα ,αλλά και την δική τους στάση απέναντι στις εξελίξεις .
Σχεδιασμός μας ήταν , να διευκολυνθούν ώστε η διήγηση τους να ακολουθήσει την
χρονική διαδρομή έως τον παρόντα χρόνο των συνεντεύξεων .Οι γονείς του δείγματος θα
ενθαρρύνονταν να διατυπώσουν κρίσεις και απόψεις για την σχολική πραγματικότητα,
αλλά και τους

εκπαιδευτικούς καθώς και να αποτυπώσουν την

σχέση που οι ίδιοι

ανέπτυξαν με τα πλαίσια που ήρθαν σε επαφή ( σχολικό περιβάλλον

, θεραπευτικό

πλαίσιο ) , σε όλη αυτή την διαδρομή.
Στο τέλος της συνέντευξης σχεδιάσαμε, να

προτείνουμε στους γονείς , να μας

αναφέρουν ,τι θα άλλαζαν αν μπορούσαν, στο παρελθόν , προκειμένου να υπήρχαν
πιθανότητες , η ιστορία να είχε γραφτεί διαφορετικά , για το παιδί και την οικογένεια τους.
Θα είχαν έτσι την ευκαιρία, να επιλέξουν σύμφωνα με την κρίση τους και να αναδείξουν
από την πλευρά τους στοιχεία που τα κρίνουν ως κομβικά ,στην εξέλιξη των προσωπικών
τους ιστοριών.
Σύμφωνα με το σχέδιο συνέντευξης ,τόσο για τις συνεντεύξεις των εφήβων όσο και για
τις συνεντεύξεις των γονέων , θα δινόταν η ευκαιρία στο τέλος της διαδικασίας να
προσθέσουν οτιδήποτε οι ίδιοι θα ήθελαν, το οποίο θα θεωρούσαν σχετικό με το θέμα και
δεν θα είχε θιγεί κατά την διάρκεια της συνέντευξης .

3.9. Ποιοτική ανάλυση των στοιχείων . Grounded Theory
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Επιλέχθηκε η ποιοτική ανάλυση των στοιχείων των συνεντεύξεων, σύμφωνα με τις
τεχνικές και τις διαδικασίες που προτείνονται από την προσέγγιση «Grounded Theory».
Σύμφωνα με αυτές , ερευνητής προσεγγίζει το θέμα με ανοικτότητα, εμπιστευόμενος ότι
τα ερευνητικά θέματα θα εμφανιστούν ,ενώ στόχος είναι να αναπτυχθούν νοήματα και
υποθέσεις που να βασίζονται στα δεδομένα , στην προοπτική οικοδόμησης θεωρίας , από
τον δημιουργικό και επιλεκτικό συνδυασμό των παραπάνω νοημάτων (Charmaz, 2000,
Clarke, 2003, Strauss και Corbin, 1998, Glaser, 1978, Glaser και Strauss, 1967).

Η

προσέγγιση αυτή είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση κάθε είδους ποιοτικού
υλικού , ενδείκνυται ωστόσο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δεν υφίσταται ισχυρό
προηγούμενο θεωρητικό υπόβαθρο, ενώ ο ερευνητής καλείται να βρεθεί αντιμέτωπος με
την δημιουργία νοημάτων ,επεξεργαζόμενος το πρωταρχικό αδόμητο υλικό.
Η προσέγγιση αρχικά διατυπώθηκε από τους Glaser και Strauss (1967) , σε αντίθεση
με θεωρίες για έρευνες που πρότειναν την επιβεβαίωση των ερευνητικών υποθέσεων ,για
να βοηθήσει τους ερευνητές να επιλέγουν και να αναλύουν ποιοτικά δεδομένα να
δημιουργούν σημαντικές κατηγορίες με αυτά ,με απώτερο στόχο την γενίκευση των ιδεών
και της θεωρίας βασιζόμενοι στα δεδομένα . Η προσέγγιση αναπτύχθηκε πιο πρόσφατα
περαιτέρω από άλλους ερευνητές μεταξύ των οποίων οι Rennie κ.α. (1988), Charmaz ,
(1995) , Henwood και Ρidgeon ,(1996). Προτείνεται η οικοδόμηση των θεωριών, σε
αντίθεση με την επιβεβαίωση αυτών ή μη, αλλά και η ανάδειξη, η ανακάλυψη και ο
συνδυασμός νοημάτων που είναι αυτά που οικοδομούν την θεωρία. Επίσης προτείνεται, να
προσεγγίσουμε τα στοιχεία χωρίς προηγούμενες υποθέσεις (Glaser και Strauss, 1967) ,ενώ
πιο πρόσφατες προσεγγίσεις θεωρούν, ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο (Henwood και
Pidgeon, 1996, Charmar, 1995). Πιο πιθανό και πιο σημαντικό είναι, να αποδεχτούμε ότι ο
ερευνητής προσπαθεί να οικοδομήσει και να επιβεβαιώσει συγκεκριμένες υποθέσεις μέσα
από την προσωπική κι επαγγελματική του εμπειρία, καθώς και την μελέτη της σχετικής
βιβλιογραφίας (Butck, 2005). Το στοιχείο αυτό, πρέπει να συνεχώς να είναι παρόν και
ενταγμένο στην διαδικασία. Γνωρίζοντάς το ο ερευνητής, καταβάλει συνειδητή
προσπάθεια για ευελιξία, ώστε να δομηθεί μέσα του μια διαφορετική σχέση με τις αρχικές
του υποθέσεις και ιδέες.
Σχετικά με την διαδικασία ανάλυσης των στοιχείων προτείνεται ένα σύστημα
συγκεκριμένων κωδικοποιημένων διαδικασιών . Σύμφωνα με αυτές, οργανώνονται δυο
επίπεδα ανάλυσης κι επιλεγμένοι κωδικοί σε τρίτο επίπεδο. Η αρχή γίνεται με ανοικτή
κωδικοποίηση του υλικού διατρέχοντας το, σηματοδοτώντας συγκεκριμένα φαινόμενα
που εντοπίζονται στο υλικό που μελετάται. Το δεύτερο επίπεδο λαμβάνει χώρα, αφού
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πρώτα οι ερευνητές επιλέξουν τις έννοιες στις οποίες θέλουν να επικεντρωθούν. Σε αυτή
τη φάση οι ερευνητές, προσπαθούν να αναγνωρίσουν τις διάφορες διαστάσεις που
συνθέτουν μια έννοια που έχει προκύψει από την πρώτη κωδικοποίηση. Επίσης,
ερευνώνται οι διαδικασίες που συμβαίνουν, κατά την εξέλιξη των φαινομένων. Οι έννοιες
που οι ερευνητές θεωρούν κεντρικές, καταγράφονται ως έννοιες κλειδιά. Σε ένα τρίτο
επίπεδο, γίνεται επιλεκτική κωδικοποίηση η οποία περιέχει προσθετική εγγραφή κεντρικών
νοημάτων καθώς ξαναδιαβάζονται και μελετώνται ξανά τα δεδομένα. Η διαδικασία αυτή
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν την δημιουργία μιας γλώσσας, για να
ξαναπαρουσιαστούν τα δεδομένα του υλικού.
Προτείνεται επίσης ,η οργάνωση ερευνητικού ημερολογίου, καθώς και σημειώσεων
υπενθύμισης (memos) ,που κρατούνται παράλληλα και σε όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας έρευνας, αποτελούν μια βοηθητική επιπλέον κωδικοποίηση, με βάση τα
αντανακλαστικά του ερευνητή . Τον υποβοηθούν να καταγράψει σημεία και θεωρητικές
αναφορές και συνδέσεις που κάνει ο ίδιος, κατά την αλληλεπίδρασή του με το υλικό .
Σύμφωνα με τους Strauss και Corbin (1996) , οι ερευνητές που εφαρμόζουν την
προσέγγιση αυτή, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και να εργάζονται , παραμένοντας
ανοικτοί σε πολλαπλές ερμηνευτικές πιθανότητες, παράγοντας λίστα επιλογών,
ερευνώντας διαφορετικές επιλογές πριν επιλέξουν κάποια ,κάνοντας χρήση διαφόρων
μέσων έκφρασης ,για να διεγερθεί η σκέψη(όπως η μουσική ,οι μεταφορές κ.λ.π.). Θα
πρέπει να επανέρχονται στο πρόβλημα, κινούμενοι κυκλικά αλλά και εμπρός –πίσω στο
υλικό, δίνοντας νέα προοπτική στον προβληματισμό, εμπιστευόμενοι την διαδικασία,
αποφεύγοντας

να εργάζονται αποσπασματικά και αντλώντας ευχαρίστηση από την

εργασία τους αυτή. Με βάση τα παραπάνω, η ανάλυση είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ του
ερευνητή και του υλικού.
Η απόπειρα οικοδόμησης θεωρίας, που η συγκεκριμένη προσέγγιση προτείνει,
αποτελεί μια σύνθετη, αλλά και χρονοβόρα διαδικασία ,όπου όχι μόνο συλλαμβάνουμε και
διατυπώνουμε νοήματα και ιδέες ,αλλά τις οργανώνουμε σε ένα λογικό , συστηματικό και
επεξεργασμένο πλαίσιο. Η θεωρία αποτελείται από μια ομάδα εννοιών που έχουν
διατυπωθεί με σαφή τρόπο , νοήματα που έχουν συνδεθεί ώστε να αποτελούν ένα πλαίσιο
που να εξηγεί συγγενή φαινόμενα . Έτσι η θεωρία συγκροτείται σε κάτι περισσότερο από
ένα πλήθος ευρημάτων , μας προσφέρει μια εξήγηση για τα φαινόμενα .

3.10. Η πρακτική της ποιοτικής ανάλυσης
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Ακολουθώντας την διαδικασία που η προσέγγιση Grounded Theory προτείνει , το πρώτο
βήμα στην ανάλυση ήταν, η προσεκτική ανάγνωση κάθε συνέντευξης και ο εντοπισμός
στο απομαγνητοφωνημένο υλικό λέξεων , φράσεων ή νοημάτων που αποτέλεσαν τις
πρώτες έννοιες, όπου εστιάστηκε το ενδιαφέρον μας . Χαρακτηρίστηκαν με κωδικούς που
επιλέχτηκαν από τα λεγόμενα των συμμετεχόντων ή με έννοιες συναφείς με αυτά. Η
διαδικασία τη πρώτης αυτής κωδικοποίησης έγινε με ανοικτότητα και προσπάθεια
εντοπισμού, τόσο των κοινών, όσο και των διαφορετικών νοημάτων και γεγονότων που
ανάφεραν οι συμμετέχοντες .
Σε δεύτερο επίπεδο οι πρώτου κωδικοί ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες (κύριες και
υποκατηγορίες ) ,ενώ προσδιορίστηκαν εννοιολογικά σύμφωνα με εκτίμηση του ερευνητή,
στην προσπάθεια μας να αποτυπωθεί και να αναδειχθεί το κοινό χαρακτηριστικό των
κωδικών που ομαδοποιήθηκαν . Επιπρόσθετα στην φάση αυτή της ανάλυσης, εντάχθηκε
και αξιοποιήθηκε το διαθέσιμο υλικό των σημειώσεων του ερευνητή , υλικό που σε
πολλές περιπτώσεις « καθοδήγησε» την εξέλιξη της αναλυτικής διαδικασίας .
Από την διαδικασία αυτή και αφού έγιναν διαδοχικές ομαδοποιήσεις συναφών εννοιών,
προέκυψαν οι πέντε βασικές συνιστώσες που κάθε χρονική στιγμή ή μεγαλύτερη χρονική
περίοδο «συνεργάζονται» ,συμβάλλοντας η κάθε μια με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της,
ώστε να δημιουργήσουν τους βοηθητικούς και αποτρεπτικούς παράγοντες για την ομαλή
σχολική προσαρμογή και σχολική επιτυχία του συγκεκριμένου πληθυσμού . Οι συνιστώσες
αυτές που μοιάζει να επιδρούν ανεξάρτητα αλλά και σε συσχέτιση μεταξύ τους, είναι

ο

έφηβος (γεγονότα ζωής , συμπεριφορές , στάσεις , απόψεις ,αξίες ) , οι γονείς τους
(γεγονότα οικογενειακής ζωής , συμπεριφορές , στάσεις , απόψεις , αξίες ), ο θεσμός του
σχολείου ( οργάνωση , δομή, κλίμα , μέτοχοι) , οι εκπαιδευτικοί ως φυσικά πρόσωπα ,
όπου συναντήθηκαν με τον έφηβο (γεγονότα , συμπεριφορές , στάσεις απόψεις , ρόλος ,
αξίες ) και το θεραπευτικό πλαίσιο και οι υπηρεσίες του , όταν οι έφηβοι εντάχθηκαν σε
αυτό ( γεγονότα , λειτουργία , οργάνωση , δομή ,κλίμα , μέτοχοι). Από την διαδικασία
ανάλυσης έγινε φανερό, ότι στα σημεία που συναντιούνται περισσότερες από μια
παράμετροι από τις παραπάνω

,διαμορφώνονται οι συνθήκες που μπορούν να

ερμηνεύσουν πτυχές του φαινομένου ,καθώς επίσης γίνονται συγκεκριμένες οι χρονικές
στιγμές ή περίοδοι που το καθορίζουν (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.)
Στη συνέχεια , μελετήσαμε την σχέση και την αλληλεπίδραση των κωδικοποιημένων
κατηγοριών , στην εξέλιξη του σχολικού χρόνου ,ενοποιώντας τέσσερις διακριτές
εκπαιδευτικές περιόδους στην ζωή των εφήβων ,την περίοδο του Δημοτικού σχολείου ,
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την περίοδο της φοίτησης στο Γυμνάσιο , την περίοδο μετά το Γυμνάσιο( Λύκειο, ΤΕΕ,
σχολική διακοπή) και την περίοδο του θεραπευτικού προγράμματος που για ορισμένους
εφήβους χρονικά συμπίπτει με κάποια από τις προαναφερθείσες περιόδους .
Απώτερος στόχος αυτής της διαδικασίας σύνθεσης και επιλογής ήταν να αναζητηθούν
οι συνδέσεις και η βαθύτερες σχέσεις των κατηγοριών , αποτυπώνοντας τον τρόπο που
αυτές συνδέονται με ορισμένο και διακριτό κομμάτι του πληθυσμού που μελετήθηκε , για
κάθε μια . Για κάθε διακριτά διαφορετικό κομμάτι του πληθυσμού εξετάστηκε η
διαφορετική πιθανά, πορεία του στη εξέλιξη του φαινομένου .
Από τις κατηγορίες που μελετήθηκαν, τον ποιοτικό και χρονικό συνδυασμό τους ,
επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν , στο Κεφάλαιο 3 ,αυτές που η ανάλυση αναδεικνύει , ότι
συνεισφέρουν σημαντικά στην εξέλιξη της σχολικής πορείας του συγκεκριμένου
πληθυσμού και μπορούν να συνδυαστούν περαιτέρω στην απόπειρα δημιουργίας ενιαίου
σεναρίου και την οικοδόμηση θεωρίας.

3.11. Περιορισμοί της έρευνας
Η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου, για την προσέγγιση και ανάλυση του προβλήματος
και η διενέργεια των ημιδομημένων συνεντεύξεων σαν μέθοδος συλλογής πληροφοριών ,
δίνουν σαφή προσανατολισμού στην υποκειμενικότητα της προσέγγισης των στοιχείων
και των θεμάτων που μελετώνται ,και έτσι κάθε γενίκευση θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη
προσοχή. Η έμφαση που δίνει το ερευνητικό σχέδιο στην αποτύπωση και την ανάδειξη της
οπτικής για το θέμα του συγκεκριμένου πληθυσμού, είναι πιθανό να αποδυναμώνει τα
συμπεράσματα μας από την προοπτική της γενίκευσης και να τα οδηγεί σε πεδία, όπου η
συζήτηση για αυτά μπορεί να γίνει ιδιαίτερα εκτεταμένη. Είναι μια μέθοδος έρευνας που
εξαρτάται αρκετά και επηρεάζεται από προσωπικές αντιλήψεις του ερευνητή και τα
επικοινωνιακά του προσόντα .Ωστόσο τα προαναφερθέντα θέματα που προκύπτουν από
την επιλογή της ποιοτικής μεθόδου ως μειονεκτήματα, είναι δυνατό κάτω από τις
κατάλληλες προϋποθέσεις να αποτελέσουν πλεονεκτήματα( Ιωσηφίδης , 2003).

Το υλικό των συνεντεύξεων, αποτελεί την οπτική για το παρελθόν, από τη σκοπιά του
παρόντος .Πρόκειται για τοποθετήσεις που επηρεάζονται από το πλαίσιο της διαδικασίας ,
από τις σχέσεις του ερευνητή με τον ερωτώμενο ,το χώρο όπου συντελείται η επικοινωνία,
την συνειδητή η ασυνείδητη προσπάθεια του συμμετέχοντα να προωθήσει μια
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συγκεκριμένη εικόνα για τον εαυτό του και την ιστορία του, ενσωματώνοντας τις αλλαγές
που έχουν επέλθει με την πάροδο του χρόνου . Ωστόσο ,το ζητούμενο της μεθόδου δεν
είναι η αντικειμενική αλήθεια ,αλλά ο τρόπος που τα άτομα κατασκευάζουν την αλήθεια
τους μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, η προσέγγιση των ερμηνευτικών συστημάτων ,τα
οποία διαμεσολαβούν τη μνήμη των ατόμων και καθιστούν δυνατή την πρόσβαση τους
στο παρελθόν (Μπενβενίστε και Παραδέλλης ,1999).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό εφήβων πρώην χρηστών
και γονέων πρώην χρηστών . Είναι μέλη από οικογένειες που προσεγγίζουν θεραπευτικά
προγράμματα,

που λειτουργούν με την φιλοσοφία της θεραπευτικής κοινότητας,

εντάσσονται και παραμένουν σε αυτά για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα . Έτσι τα
στοιχεία που συλλέχθηκαν , αφορούν σε αυτόν τον πληθυσμό, σχετικά με την σχολική του
πορεία, σχετικά με την πορεία του στην χρήση ,αλλά και όλα τα υπόλοιπα θέματα που
προσεγγίζει η παρούσα έρευνα .Σχετικά με το στοιχείο της σχολικής επανασύνδεσης και
εκπαιδευτικής επανένταξης αυτών των μαθητών ,είναι θέμα που αφορά

στην

συγκεκριμένη ομάδα και συνδέεται με τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που αξιοποιούν οι
έφηβοι στα πλαίσια του θεραπευτικού προγράμματος, όπου ο καθένα έχει ενταχθεί. Έτσι
είναι πιθανό, πληθυσμός χρηστών που δεν προσεγγίζει τα θεραπευτικά προγράμματα , δεν
παραμένει σε αυτά ή δεν υποστηρίζονται από άλλη δομή να έδινε διαφορετικές μαρτυρίες
και να είχε διαφορετική προσέγγιση στο θέμα. Έτσι θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο, οι
απόψεις των συγκεκριμένων εφήβων

πρώην

χρηστών και των γονέων τους,

θα

μπορούσαν να γενικευτούν, ώστε η θεωρία που θα αποπειραθούμε να διατυπώσουμε , να
μπορεί να αντικατοπτρίζει γεγονότα και αντιλήψεις που θα αφορούν σε μεγάλο μέρος
του πληθυσμού αυτού.
Η συμμετοχή των εφήβων και των γονέων στο θεραπευτικό πρόγραμμα ,η εμπιστοσύνη
που οικοδομείται στα πλαίσια λειτουργίας του και η διαβεβαίωση για το απόρρητο των
πληροφοριών ,δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που καθιστούν τις πληροφορίες

που

δίνονται, κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων, ιδιαίτερα αξιόπιστες.
Σχετικά με μελέτη στοιχείων για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, οι περισσότεροι
έφηβοι που μελετάται η σχολική τους πορεία , έχουν αποτελέσει , με την στάση τους και
τις συμπεριφορές τους ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα για τις σχολικές μονάδες που φοίτησαν,
για τα χρόνια που εμπλέκονταν με την χρήση. Σε συνέχεια αυτού , θα πρέπει ιδιαίτερα να
τονιστεί το γεγονός , ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού (έφηβοι-γονείς) ,
μέσα από την πορεία τους στην χρήση (των ίδιων ή των παιδιών τους), είχαν διαρρήξει την
σχέση τους με τον θεσμό του σχολείου, βιώνοντας τραυματικές εμπειρίες σχετικά με
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αυτό, την αντιμετώπιση που έτυχαν,

αλλά και την γενικότερη λειτουργία του .Είναι

ιδιαίτερα πιθανό οι απόψεις των συμμετεχόντων να είναι συναισθηματικά φορτισμένες και
ίσως να στερούνται νηφαλιότητας , ακόμη και στον παρόντα χρόνο των συνεντεύξεων . Τα
στοιχεία θα πρέπει να προσεγγιστούν και να αναγνωστούν ιδιαίτερα προσεκτικά, ώστε στο
βαθμό που θα αποτελέσουν βάση για γενικεύσεις , να αφορούν στο πλαίσιο λειτουργίας
του εκπαιδευτικού συστήματος , από την οπτική του συγκεκριμένου πληθυσμού. Δεν θα
ήταν ορθό να υιοθετήσουμε άκριτα, θέσεις και απόψεις , για την σχολική λειτουργία και
τους εκπαιδευτικούς, ενώ σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα μας θα πρέπει να
ελεγχθούν σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Κάθε άλλη επέκταση των συμπερασμάτων
μας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της ομάδας αυτής των εφήβων ,
όπως περιγράφτηκαν και να τύχει ιδιαίτερης προσοχής .
Ο χρόνος διεξαγωγής της έρευνας , αλλά και ο χρόνος που ακολούθησε έως την μελέτη
των στοιχείων , καθώς και ο αναδρομικός χαρακτήρας που υποχρεωτικά έχει η διήγηση
των συμμετεχόντων , αποτυπώνει την σχολική και ευρύτερα κοινωνική πραγματικότητα
του παρελθόντος . Τα στοιχεία που μελετήθηκαν αφορούν διάστημα από το 2001 και
παλαιότερα , ενώ τόσο στο θέμα της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών στον σχολικό πληθυσμό ,
όσο και σε θέματα πρόληψης στο σχολικό χώρο , την τελευταία δεκαετία ,έχουν σημειωθεί
αλλαγές . Όπως έχει σημειωθεί από το 1998 και μετά παρουσιάζονται τάσεις μείωσης του
φαινομένου της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών στη χώρα μας ,ενώ γίνεται προσπάθεια για
οργάνωσης προγραμμάτων ή δράσεων πρόληψης στις σχολικές μονάδες

κυρίως στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση .
Ο ρόλος του ερευνητή, ως μέλους του προσωπικού του θεραπευτικού προγράμματος
ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ και η μακροχρόνια ενασχόληση του

με τα θέματα της εκπαίδευσης

εφήβων πρώην χρηστών στα πλαίσια του θεραπευτικού προγράμματος ,έδωσαν σαφή
προσανατολισμό στην προβληματική του θέματος και στο πλαίσιο διεξαγωγής της
έρευνας. Παράλληλα καθόρισε σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο επικοινωνίας με τους
συμμετέχοντες , σε όλες τις μεταξύ τους συναντήσεις .Είναι αρκετά πιθανό το πλαίσιο
αυτό να επηρέασε τους συμμετέχοντες στην ανάδειξη των συγκεκριμένων θέσεων και
απόψεων . Ακόμη πιο πιθανό είναι , να επηρέασε τους συμμετέχοντες στην έρευνα στο
μέρος που αφορά τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ και τα προγράμματα
εκπαίδευσης που

αυτά έχουν

οργανώσει .Οι ερωτώμενοι, σε πολλές περιπτώσεις,

απέφευγαν να είναι ιδιαίτερα αναλυτικοί μιλώντας για θέματα που θεωρούσαν ότι ο
ερευνητής, λόγω της ιδιότητας του , γνώριζε καλά, μειώνοντας την ποσότητα και την
ευκρίνεια της πληροφορίας .Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη,
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ότι λόγω της ιδιότητας του ερευνητή, το κέρδος που αποκομίστηκε σε «εμπιστοσύνη» είναι
πιθανό σε ορισμένες περιπτώσεις να κόστισε σε «αξιοπιστία» κατά την διενέργεια των
συνεντεύξεων. Το γεγονός αυτό επηρέασε την προετοιμασία διεξαγωγής των
συνεντεύξεων, καθώς και την μελέτη του σχετικού υλικού. Προκειμένου να περιοριστεί η
επίδραση του γεγονότος αυτού στην διαδικασία, τονίστηκε σε κάθε ευκαιρία η ανάγκη για
ελεύθερη και ειλικρινή αποτύπωση των απόψεων των συμμετεχόντων , ενώ κατά την
διενέργεια των συνεντεύξεων προκλήθηκαν να διατυπώσουν κριτική για όλες τις πτυχές
του θέματος , ιδιαίτερα σε σημεία που εμπλέκονται οι δομές του ΚΕΘΕΑ. Κατά την
διαδικασία ποιοτικής ανάλυσης των στοιχείων και την εξαγωγή συμπερασμάτων ,το
παραπάνω γεγονός εντάχθηκε στην προβληματική ,όπως και η μέθοδος ανάλυσης συνιστά.
Στην παρούσα έρευνα έγινε μια προσπάθεια να προσεγγιστεί η γνώση και να
αναδειχθεί. Ο Μορέν (2001) υποστηρίζει ότι η αντικειμενική γνώση παράγεται μέσα στην
υποκειμενική σφαίρα, η οποία βρίσκεται μέσα στον αντικειμενικό κόσμο. Το υποκείμενο
είναι παρόν σε όλα τα αντικείμενα που γνωρίζει και οι αρχές της αντιμετώπισης είναι
παρούσες μέσα στο υποκείμενο. Το πνεύμα μας είναι πάντα παρόν ,μέσα στον κόσμο που
γνωρίζουμε και ο κόσμος είναι κατά κάποιο τρόπο παρών μέσα στο πνεύμα μας .Η γνώση
δεν έχει θεμέλιο με την κυριολεκτική σημασία, αλλά έχει πολλές πηγές και γεννιέται από
την συμβολή τους μέσα στη παλινδρομική δυναμική ενός βρόγχου, όπου αναδύονται μαζί
υποκείμενο κι αντικείμενο: θέτει σε επικοινωνία το πνεύμα και τον κόσμο εγγεγραμμένα,
το ένα μέσα στο άλλο.
Προσεγγίσαμε την γνώση των συμμετεχόντων, φιλτραρισμένη μέσα από την
υποκειμενικότητα τους. Η γνώση, που θα μας επέτρεπε να επεκταθούμε και να
γενικεύσουμε.

Να κινηθούμε από την προσέγγιση των διαθέσιμων πηγών, με τον

οφειλόμενο σεβασμό στα στοιχεία ,προς στην έρευνα και την διατύπωση των προσωπικών
μας επιστημονικών θέσεων ,απόψεων και προτάσεων. Να διατρέξουμε την διαδρομή, από
την «επιστημονική ταπεινοφροσύνη» προς την
1994).
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«επιστημονική

υπερηφάνεια»( Eco ,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

4.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
4.1.1. Οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών των εφήβων

Εξετάζοντας στοιχεία για το οικονομικό και το μορφωτικό επίπεδο των οικογενειών των
εφήβων αποτυπώνεται έναs πληθυσμός, όπου οι περισσότερες οικογένειες κατατάσσονται
στην μεσαία τάξη ,ενώ τα στοιχεία δείχνουν ποικιλία στην διαστρωμάτωση τους. Οι
περισσότεροι έφηβοι δήλωσαν ότι αισθάνονταν ή ζούσαν ,τις μεγαλύτερες περιόδους , με
τρόπο που δήλωνε ότι τα οικονομικά της οικογένειας ήταν άνετα ή πολύ άνετα. Η αίσθηση
αυτή άνεσης υπήρχε στους ίδιους , ακόμα και σε περιόδους που γνώριζαν ότι υπήρχαν
οικονομικές δυσκολίες στην οικογένεια (οικονομικά ανοίγματα, χρέη κ.λ.π.). Σχεδόν όλες
οι οικογένειες είχαν ή απέκτησαν ,ιδιόκτητη κατοικία , πολλές διέθεταν και εξοχική
τέτοια η πατρικό σπίτι σε κάποιο χωριό ,ενώ σε μία περίπτωση αναφέρεται ιδιοκτησία
σκάφους αναψυχής.

Στις περισσότερες

η μητέρα εργαζόταν συνεχώς ή για μεγάλα

χρονικά διαστήματα ,ενώ όλες οι οικογένειες διέθεταν ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο
ιδιωτικής χρήσης .Περίπου οι μισοί έφηβοι είχαν πάντα η απέκτησαν στην πορεία δικό
τους δωμάτιο στα σπίτια που διέμεναν, ενώ οι υπόλοιποι μοιράζονταν ένα δωμάτιο με
αδελφό/η ή σπανιότερα άλλο συγγενικό πρόσωπο (παππούς, γιαγιά).

4.1.2. Οικογενειακές συνήθειες ,στοιχεία οικογενειακής ζωής

Οι έφηβοι που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις ,έδωσαν μετά από σχετικές ερωτήσεις μας,
στοιχεία για συνήθειες της οικογένειες τους, που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να
αποτυπώσουμε καλύτερα την εικόνα της καθημερινότητας για κάθε μια από αυτές, όπως
την βίωνε κάθε ένας από του εφήβους .Σε ορισμένες ερωτήσεις απάντησαν μονολεκτικά ή
με λίγα λόγια, ενώ σε άλλες επεκτάθηκαν , πιθανά επειδή έβρισκαν νόημα σε αυτές ,τους
κέντριζαν το ενδιαφέρον ή είχαν αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για το τι συνέβαινε και πως το
κάθε ερώτημα συνδεόταν , με το προς διερεύνηση θέμα .Οι απαντήσεις τους ,σχετικά με
θέματα που αφορούν την οικογένειά τους ,μετά από υπόδειξη μας ,αφορούν τα χρόνια πριν
την έναρξη του πειραματισμού τους με τις ψυχοτρόπους ουσίες.
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Σχετικά με την αρχηγία στην οικογένεια , υπήρξαν αρκετές αναφορές για την ανάληψή
της από τον πατέρα ,ενώ ταυτόχρονα είχαμε ορισμένες αναφορές για άσκηση αρχηγίας
από την μητέρα . Σε δύο περιπτώσεις θεωρούσαν ότι αρχηγοί ήταν αυτοί οι ίδιοι. Υπήρξαν
περιπτώσεις ,που οι έφηβοι, είτε δεν αναγνώριζαν αρχηγό, είτε δεν τους ήταν σαφές τι
ίσχυε. Με το θέμα της αρχηγίας στην οικογένεια, μοιάζει να συνδέεται και ο τρόπος που
συνήθιζαν οι οικογένειες να επιλύουν σημαντικά ζητήματα ή να λαμβάνουν σοβαρές
αποφάσεις . Σε

λίγες περιπτώσεις έχουμε αναφορές ,που το ζευγάρι ή ολόκληρη η

οικογένεια συζητούσε, προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα ή να ληφθούν σοβαρές
αποφάσεις .Στις υπόλοιπες περιπτώσεις ,είτε αποφάσιζε μόνος του ο πατέρας, είτε έκανε ο
καθένας ότι ήθελε (ή μπορούσε) , για ένα συγκεκριμένο θέμα που πιθανά τον αφορούσε.

«Γενικά …δεν μιλάγαμε και πολύ»

(5, Α, Χ, Δ, Αν )

«Ο πατέρας μου έκανε ότι γούσταρε…»

«Εγώ τις έπαιρνα (τις αποφάσεις )…ήμουν εγώ(αρχηγός )»

(4 ,Α, Η(Ε), ΒΓ, Λ)

(7 ,Α ,Η(Κ), Δ,Γ)

«όχι…λίγες φορές συζητάγανε…αρχηγός ήταν όποιος δούλευε» (28,Α,Η(Ε),ΓΓ,Γ)

«…δεν προσπαθούσε να μας πείσει(ο πατέρας ).Το επέβαλε ,αλλά δεν ήταν
διαπραγματεύσιμο»
(27,Κ,Η(Ε),Δ,Λ)

Πολλές από τις ώρες της οικογενειακής ζωής καταναλώνονταν στην παρακολούθηση
τηλεόρασης ,καθώς σχεδόν οι μισοί έφηβοι, αναφέρουν ότι παρακολουθούσαν τηλεόραση
στην οικογένεια τους πολύ ή σχεδόν συνέχεια, ενώ για μεγάλη μερίδα των υπολοίπων
θεωρήθηκε φυσιολογική οικογενειακή συνήθεια η παρακολούθηση 4-5 ωρών τηλεόραση
ημερησίως όταν η οικογένεια βρισκόταν μαζί.
Παρότι οι περισσότερες οικογένειες διέθεταν εξοχική κατοικία ,πολλοί από αυτούς , δεν
αξιοποιούσε ετήσιο χρόνο για εκδρομές ή διακοπές που θα μπορούσαν να πραγματοποιούν
όλοι μαζί ή σε άλλες περιπτώσεις , αυτή ήταν μια οικογενειακή δραστηριότητα που
συνέβαινε πολύ λίγο.
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Στις πολλές οικογένειες η ανάγνωση βιβλίων ,εφημερίδων και λιγότερο περιοδικών
αποτελούσε μια συνήθεια που είτε χαρακτήριζε τους γονείς ,είτε σε πολλές περιπτώσεις
έγινε μια συνήθεια των παιδιών ( π.χ. λογοτεχνία στο Δημοτικό). Σε λίγες περιπτώσεις
αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχαν τέτοιου είδους συνήθειες στο σπίτι.
Όταν οι έφηβοι ρωτήθηκαν για πιθανά χόμπι των γονιών τους πολλοί αναφέρθηκαν
στους πατεράδες τους ,ενώ υπήρξαν λίγες αναφορές για τις μητέρες τους. Σε όλες τις
περιπτώσεις οι προσωπικές αυτές ενασχολήσεις των γονιών ήταν τέτοιες ,που τις
ασκούσαν μόνοι τους (ψάρεμα ,αγιογραφία, διάβασμα, μοντελισμός) ,ενώ μόνο σε μία
περίπτωση αναφέρθηκε χόμπι που ασκούσανε τα μέλη της οικογένειας μαζί (ιστιοπλοΐα ).

«Ήταν ανοιχτή συνέχεια (η τηλεόραση) .Μια εγώ ,μια η μητέρα μου , μια
τα αδέλφια μου ,μια ο πατέρας μου…»
(1, Α, Χ, ΓΓ, Γ)

«Όχι πολύ ,τέσσερις ,πέντε ώρες (βλέπαμε τηλεόραση ),όχι παραπάνω»
(11, Α , Η(Ε) ,ΑΤ ,Γ)

«…και εγώ διάβαζα στο Δημοτικό μέχρι την Γ’ τάξη ,μου έπαιρνε η μάνα
μου συνέχεια βιβλία μυθιστορήματα ,παραμύθια και τέτοια»
(24, Α, Η(Ε) ,ΓΛ, ΑΝ»

«Εφημερίδα γενικά δεν έχω δει σπίτι μου , ούτε περιοδικά ούτε βιβλία»
(3, Α ,ΧΠ, Δ, Δ, Δ)

Έτσι οι έφηβοι περιγράφουν την οικογενειακή ζωή όπου η συζήτηση και η συνεύρεση
της οικογένειας , είτε καταλαμβάνουν λίγο χρόνο, είτε γίνονται εξαιρετικά δύσκολα.
Φαίνονται αποδυναμωμένες οι κοινές δραστηριότητες της οικογένειας, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις δεν αναφέρονται καθόλου τέτοιες .
Οι οικογενειακές συνήθειες που εξετάστηκαν ,αποτυπώνουν τα πρώτα δείγματα
προβλημάτων αποξένωσης ,και απουσίας κοινής οικογενειακής ζωής ,όπου τα μέλη της
οικογένειας ζουν τη δική τους πορεία ,ανεξάρτητα της κοινής και ο καθένας απασχολείται
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με «τα δικά του». Συνήθειες της καθημερινότητας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην
καλλιέργεια επικοινωνία συνεργατικότητας και συνεξέλιξης στην οικογένεια μοιάζει να
μετατρέπονται σε διεξόδους απομόνωσης και ατομικών επιλογών στην πορεία του χρόνου.

4.1.3. Tο κλίμα στην οικογένεια και άλλα σημαντικά θέματα.

Το κλίμα στην οικογένεια ,για τα παιδικά και τα πρώτα εφηβικά χρόνια των
συμμετεχόντων, περιγράφεται

από τους ίδιους με σκληρούς χαρακτηρισμούς και

εκφράσεις ,απόρροια πιθανών παραπόνων και σωρευμένου θυμού. Σχεδόν σε όλες τις
περιπτώσεις

περιγράφονται καταστάσεις αποξένωσης και μοναξιάς στην οικογένεια,

συναισθηματική ψυχρότητα ,εχθρικό κλίμα ,έντονες αντιπαραθέσεις και διαφωνίες, τόσο
μεταξύ του ζευγαριού, όσο και μεταξύ γονιών και παιδιών. Σε ελάχιστες περιπτώσεις το
κλίμα αναφέρεται ως «ήρεμο» η χωρίς εμφανή προβλήματα.
Αναφορικά με το γονικό ρόλο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν ,οι έφηβοι
επισημαίνουν μειωμένη επικοινωνία με τους γονείς και ελλιπή φροντίδα από αυτούς για το
μεγάλωμα τους. Η γονική απουσία αποδόθηκε στις αυξημένες επαγγελματικές
υποχρεώσεις και των δύο γονέων και την πολύωρη εργασία εκτός του σπιτιού. Σε συνέχεια
αυτού αναφέρουν ,σε όλες τις περιπτώσεις ,απουσία επαρκούς επιτήρησης και ελέγχου
προς τους ίδιους, ιδιαίτερα στην φάση του περάσματος στην εφηβεία. Χαρακτηριστικά
είναι τα παρακάτω λόγια των ίδιων:

«Άθλιο(το κλίμα). Όλο αυτό δεν αποτελούσε οικογένεια. Για την οικογένεια μου
αισθάνομαι μίσος»

(7 ,Α, Η(Κ),Δ,Γ )

«Δεν ήταν οικογένεια ,γενικώς ο καθένας στον κόσμο του» (18,Α, Χπ ,ΑΛ,Γ)

«Πολύ ελεύθερο(το κλίμα).Λειτουργούσε ο καθένας μόνος του» (6,Α, ΑΛ , Δ, ΑΝ)

«Δεν συζητάγαμε, ούτε καλημέρα δεν λέγαμε»
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(30,Α,Η(Ε),Δ,Δ)

«Πολύ ψεύτικη συμπεριφορά και ψυχρότητα»

(2 ,Α, Χπ ,ΓΛ ,Γ)

«Βαρύ κι ασήκωτο(το κλίμα)»

(17,Κ ,Χ ,ΑΤ ,Λ)

«Δεν υπήρχαν οι γονείς μου ,εγώ στους δρόμους όλη μέρα…»

(20 ,Α, Η(Ε), ΑΤ, Γ)

«Έχω μεγαλώσει με μια κυρία που ήταν η νταντά μου ας πούμε…όσο δούλευε
η μητέρα μου ,8, ώρες 10,12 ,δεν ξέρω…»

(25, Α, Η(Ε), ΑΛ ,Γ)

Πολύ συχνά έχουμε αναφορές ,σε περιστατικά βίας και κακοποίησης που βίωναν τα
παιδιά. Τα περιστατικά αφορούσαν τόσο το ζευγάρι (ο ένας προς τον άλλο) ,όσο και
άσκηση φυσικής βίας από τους γονείς προς τα παιδιά . Λιγότερες αναφορές αφορούσαν
τους γονείς τους και τρίτους (στενούς συγγενείς της οικογένειας). Σε ορισμένες
περιπτώσεις οι έφηβοι ,πιθανώς λόγω των εκτεταμένων περιστατικών βίας που είχαν
εκτεθεί, τείνουν να τα υποτιμήσουν εκτιμώντας τα ως «φυσιολογικά» ή ενταγμένα στην
λογική λειτουργίας της οικογένειας .Επιμείναμε ώστε να καταγραφούν περιστατικά και
καταστάσεις βίαιης συμπεριφοράς, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν υπερβολικά,
αναίτια άδικα και συχνά. Είναι φανερό από τις διηγήσεις, ότι οι έφηβοι έχουν βιώσει
τραυματικά τις παραπάνω καταστάσεις ,ενώ σε κάποιες περιπτώσεις λαμβάνουν
χαρακτήρα συστηματικής κακοποίησης στο πρόσωπο τους . Σχεδόν όλοι οι έφηβοι
αναφέρουν περιστατικά βίας στην οικογένεια προς τους ίδιους και από τους ίδιους ,κατά
την περίοδο της χρήσης, θεωρώντας τα αναμενόμενα ,λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης
στην οποία βρίσκονταν, χωρίς να δείχνουν διάθεση να επεκταθούν περαιτέρω σε αυτά ή να
γίνουν πιο συγκεκριμένοι.

«Με έδερνε ο πατέρας μου …όλα τα παιδιά ,αλλά εγώ
έχω φάει το περισσότερο»
(18 ,Α ,Χπ, ΑΛ ,Γ)
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«Από μικρός θυμάμαι ότι με χτύπαγε .Υπήρχαν φορές που
έτρωγα ξύλο και δεν έφταιγα»
(25 ,Α ,Η(Ε) ,ΑΛ, Γ)

«Ναι ,πολύ βία οι γονείς μου μεταξύ τους»

«Βία όλοι σε όλους»

(9 ,Κ, Η(Κ) ,Δ, Λ )

(5 ,Α, Χ, Δ , ΑΝ)

Σε πολλές περιπτώσεις από αυτές που αφορούν άσκηση βίας από το γονιό προς το παιδί,
αφορμή αποτελεί η σχολική επίδοση του παιδιού και η ενασχόληση του με το διάβασμα
και τις άλλες σχολικές υποχρεώσεις, ενώ υπάρχουν αναφορές σε περιπτώσεις που τα
περιστατικά αφορούν θέματα διαγωγής .Αυτό συμβαίνει ακόμα και στις περιπτώσεις που
οι σχολικές επιδόσεις του μαθητή ,χαρακτηρίζονται καλές η μέτριες. Τα περιστατικά βίας
συνδέονται με την προετοιμασία του μαθητή για το σχολείο , τον έλεγχο από τους γονείς
του καθημερινού διαβάσματος ή παράπονα που έχουν γίνει από το σχολείο προς τους
γονείς για την φοίτηση του μαθητή. Τα περιστατικά αυτά τοποθετούνται χρονικά στα
χρόνια του Δημοτικού ή και την Α’ Γυμνασίου.

«Ήμουν καλή… (αλλά) έτρωγα ξύλο για το διάβασμα. Επειδή ήταν αυτή (η
μητέρα) καλή μαθήτρια ,έπρεπε να γίνω κι εγώ»
(17, Κ ,Χ, ΑΤ ,Λ)

«Προς εμάς τα παιδιά στο Δημοτικό και Γυμνάσιο(υπήρξε βία) ,πιο πολύ
για τα μαθήματα ,συστηματικά»

(2 ,Α ,Χπ ,ΓΛ ,Γ)
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«…καθόμουν να πω το μάθημα, έκανα μια λέξη λάθος …έβγαζα μέχρι και αίματα
από το ξύλο»

(8 ,Κ, Η(Κ) ,ΓΓ ,Λ)

Ένα επιπλέον θέμα, που αναδείχθηκε από τη συζήτηση για τις συνήθειες και το κλίμα
στην οικογένεια ,ήταν η κατάχρηση νόμιμων η παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών, είτε από
γονείς, είτε από άλλα μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, τα οποία
συναναστρέφονταν με την οικογένεια και τον έφηβο. Συγκεκριμένα ,αναφέρονται αρκετές
περιπτώσεις συστηματικής χρήσης και κατάχρησης αλκοόλ από τον πατέρα ,ενώ υπήρξαν
λίγες

αναφορές για λήψη

«χαπιών» από την μητέρα. Αναφέρονται

περιπτώσεις

συστηματικής χρήσης παράνομων ουσιών από παππού ή θείους ,ενώ υπάρχει αναφορά
για χρήση χασίς και από τους δύο γονείς .Οι έφηβοι στις συνεντεύξεις τους συνδέουν τα
παραπάνω τόσο με το άσχημο κλίμα στην οικογένεια ,όσο και με τα περιστατικά βίας που
λάμβαναν χώρα.

«Υπήρχαν περίοδοι που δεν έπινε και κάποιες άλλες που έπινε και
έκανε φασαρίες, μάλωναν με τη πολύ και αυτή έφευγε από το σπίτι
και εγώ έκανα ότι ήθελα».

(17, Κ, Χ, ΑΤ, Λ)

«Κοιμόντουσαν όλη μέρα (οι γονείς ) ή λείπανε από το σπίτι…κάνανε
χρήση και είχα αναλάβει εγώ να τον ταΐζω(τον αδελφό της )».

Υπήρξαν αναφορές των εφήβων, σε συγκεκριμένες

(8 ,Κ ,Η(Κ), ΓΓ, Λ)

οικογενειακές καταστάσεις που

επιβάρυναν για αυτούς ,το κλίμα ή δημιουργούσαν ιδιαίτερες συνθήκες οικογενειακής
ζωής για το μεγάλωμα τους .
Για δύο από αυτούς σημαντικό γεγονός αποτέλεσε η μετανάστευση της οικογένειας
τους, για οικονομικούς λόγους από την Αλβανία στην Ελλάδα ,γεγονός που συνοδεύτηκε
με μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής στην ελληνική πραγματικότητα ,τόσο από την
οικογένεια τους όσο και από τους ίδιους .Τα προβλήματα εστιάζονταν στις συχνές
μετακινήσεις από τόπο σε τόπο , στις οικονομικές δυσκολίες των πρώτων χρονών της
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μετανάστευσης ,όσο και σε φαινόμενα ρατσισμού που αντιμετώπισαν σχετικά με την
αφομοίωση τους από την Ελληνική κοινωνία. Ένας έφηβος, στάθηκε στην μετακίνηση της
οικογένειας του από το χωριό στην Αθήνα, λόγω του επαγγέλματος του πατέρα του και
στις σημαντικές δυσκολίες προσαρμογής του στην πραγματικότητα της μεγάλης πόλης.
Μια έφηβη, ανέφερε την σεξουαλική κακοποίησή της από τον παππού της, γεγονός που
φαίνεται να έχει επηρεάσει την όλη στάση και συμπεριφορά, καθώς και την κοινωνικότητα
της .

«Όταν ήμουν πέντε χρονών ,με βίασε ο παππούς μου και οι δεν το ήξεραν
οι γονείς μου. Όταν τους το είπα δε με πίστευαν .Αυτό συνέβαινε μέχρι
τα δέκα .(Στο σχολείο) ένιωθα ότι όλοι ήξεραν τι έκανε ο παππούς μου
και με κοίταζαν περίεργα.»
(9 ,Κ ,Η(Κ) ,Δ, Λ)

«Περίεργα (ένιωθα) …γιατί έπρεπε να μπω στους ρυθμούς της Αθήνας ,
καινούργιο σχολείο ,άλλους φίλους … στην αρχή δε μας ήθελαν»
(18 ,Α ,ΧΠ, ΑΛ ,Γ)

«Δεν υπήρχαν οι γονείς μου, δουλεύανε από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Υπήρχαν παιδιά που λέγανε ,αυτός είναι Αλβανός ,περισσότερο στο
Δημοτικό…εγώ στους δρόμους όλη μέρα ,δεν είχαμε να κάνουμε
συζήτηση για κάτι, ένα τυπικό καλημέρα καλησπέρα .Οι γονείς μου
με είχαν παρατήσει λόγω δουλειάς .»
(20 ,Α, Η(Ε), ΑΤ, Γ )

«Μας έβλεπαν κατώτερους ας πούμε…»

(23, Κ ,Η(Ε) ,ΑΛ ,Δ)

4.1.4. Στοιχεία για τον πληθυσμό των εφήβων

Μελετώντας τους εφήβους αυτούς, συναντούμε ένα πληθυσμό, που κυρίως μεγαλώνει
με τους φυσικούς του γονείς ,ενώ σε όλες τις περιπτώσεις με την παρουσία της φυσικής
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τους μητέρας. Ωστόσο το γεγονός της μικρής συχνότητας εμφάνισης

διαζυγίων ή

χωρισμών , δεν σημαίνει την απουσία σοβαρών προβλημάτων στα πλαίσια των σχέσεων
του ζευγαριού αλλά και γενικότερα στην λειτουργία και τις σχέσεις στην οικογένεια .
Όλοι οι έφηβοι που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις ήταν συστηματικοί καπνιστές, κατά
τον χρόνο διενέργειας τους ,ενώ για πολλούς ο καπνός αποτελεί την πρώτη εξαρτησιογόνο
ουσία που οι συγκεκριμένοι έφηβοι έρχονται σε επαφή. Το αλκοόλ αφορά μια μικρή
ομάδα από αυτούς σε επίπεδο συστηματικής χρήσης, σε μικρές ηλικίες (12-16 ετών). Από
τις παράνομες ουσίες το χασίς αναδεικνύεται στην δημοφιλέστερη ουσία έναρξης του
πειραματισμού με την χρήση ,ενώ οι περισσότεροι έχουν φτάσει να δοκιμάσουν ηρωίνη
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (καπνιστή ή ενέσιμη) , παρότι οι περισσότεροι συμμετέχουν
κατά την διενέργεια των συνεντεύξεων σε θεραπευτικό πρόγραμμα για περιστασιακή
χρήση ( ΚΕΘΕΑ-ΠΛΕΥΣΗ).
Πάνω από το ένα τρίτο διακόπτει το σχολείο κατά την μετάβασή του από το Γυμνάσιο
στο Λύκειο ( Α΄ Λυκείου, Α΄ ΤΕΕ, Α΄ Εσπερινού), σε πολλές περιπτώσεις μετά από
περισσότερες από μια αποτυχημένες απόπειρες, ενώ σχεδόν όλοι οι έφηβοι πλήττονται
από φαινόμενα σχολικής αποτυχίας

ακόμη και όταν συγκρατούνται στο σχολείο.

Η ηλικία έναρξης του καπνίσματος συνδέεται ,για πολλούς ,με την ηλικία έναρξης της
χρήσης παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών και βενζίνης . Οι περισσότεροι ξεκινούν τις
ψυχότροπες ουσίες ταυτόχρονα ή σχεδόν ταυτόχρονα με το κάπνισμα ,ενώ μια μεγάλη
ομάδα

αφού περάσουν δύο ή τρία χρόνια .Λίγοι

ήταν οι έφηβοι που δήλωσαν ότι

ξεκίνησαν το κάπνισμα αφού δοκίμασαν παράνομες ουσίες και αλκοόλ.
Μελετώντας τους εφήβους ,που ξεκίνησαν σε μικρότερες ηλικίες την χρήση παράνομων
ουσιών (από δέκα έως δεκατριών χρονών ), λίγοι δεν διέκοψαν το σχολείο, ενώ από τους
υπολοίπους , που ξεκίνησαν αργότερα συγκρατήθηκαν στο σχολείο περισσότεροι . Όλοι οι
έφηβοι της πρώτης ομάδας δήλωσαν την ηρωίνη σαν την κύρια ουσία χρήσης (ενέσιμη ή
καπνιστή), πριν την εισαγωγή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

4.1.5 . Iδιαίτερα προσωπικά θέματα των εφήβων

Ένας μεγάλος αριθμός των εφήβων αυτών, ζώντας σε οικογένειες με προφίλ που
αποτυπώθηκε νωρίτερα ,κατά την διαδικασία μεγαλώματος τους έχουν αντιληφθεί
ιδιαίτερα θέματα που τους αφορούν

και αισθάνθηκαν την ανάγκη να τα αναφέρουν

αυθόρμητα στις συνεντεύξεις (χωρίς να ερωτηθούν γι’ αυτά) ,θεωρώντας τα σημαντικά
τόσο για την πορεία τους στη χρήση ,όσο και για την σχολική και κοινωνική τους ένταξη.
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Μια σχετικά μεγάλη ομάδα εφήβων , αναφέρει έντονα συναισθήματα μειονεξίας τα
οποία ένιωθαν κατά τα παιδικά και τα πρώτα εφηβικά χρόνια . Αυτά αφορούσαν την
καταγωγή τους (μετανάστες ,καταγωγή από επαρχία ), θέματα σχετικά με την εμφάνιση
τους ,είτε για λόγους που δεν ήταν σαφείς στους ίδιους. Από έναν έφηβο αυτής της
ομάδας, γίνεται αναφορά στην υπερπροστατευτική στάσης των γονιών του, κυρίως της
μητέρας, θεωρώντας το κομβικό σημείο για το μεγάλωμα του.

«Αισθανόμουν ότι είμαι άσχημος και για αυτό το λόγo δεν έβγαινα έξω
και τώρα ακόμα νιώθω μειονεκτικά όταν βγαίνω έξω»
(7 ,Α ,Η(Κ) ,Δ, Γ)

«Είχα ένα σημάδι στην μύτη, αυτό ήταν το ζόρι μου…(Οι γονείς μου)
παλιά ήταν υπερπροστατευτικοί»
(24 ,Α, Η(Ε), ΓΛ, ΑΝ)

«…ήμουν κάπως διαφορετικός από αυτά (άλλα παιδιά),στο πως
φερόμουν, στην προφορά…»
(18 ,Α, ΧΠ ,ΑΤ, Γ )

Μια ομάδα εφήβων, αναφέρει διαγνωσμένο πρόβλημα δυσλεξίας .Για τους δύο από
αυτούς

η διάγνωση έγινε σε προχωρημένη ηλικία (Γυμνάσιο), ενώ ένας από αυτούς

δήλωσε προβλήματα που είχε και έχει ακόμα στην ομιλία ( τραυλισμός ) και σχετίζονται
με το παραπάνω. Για άλλους δυο εφήβους, η διάγνωση έγινε στο Δημοτικό και λόγω
αυτού, αλλά και της αντιμετώπισης που έτυχαν, αισθάνονταν ιδιαίτεροι.

«Επειδή βρήκαν πως έχω δυσλεξία ,δε χρειαζόταν να διαβάσω και να
γράφω (στο σχολείο),οπότε δεν υπήρχε πίεση στο σπίτι. Υπήρχε μια
ειδική τάξη στο σχολείο και έκανα δυο ώρες μάθημα.»
(9 ,Κ ,Η(Κ) ,Δ, Λ )

Από τα έξι κορίτσια που συμμετείχαν στην έρευνα ,τα δυο ανέφεραν προβλήματα που
σχετίζονταν με τη σύναψη ερωτικών σχέσεων με τα αγόρια. Τα προβλήματα αφορούσαν
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την ιδιαίτερα συχνή αλλαγή συντρόφων ,όσο και την ιδιαίτερα συχνή αναζήτηση ερωτικών
εμπειριών. Σημειώνουν ότι το πρόβλημα αυτό ,ξεπερνούσε την χρησιμοποίηση του φύλου
τους για την εξεύρεση ουσιών ,αφορούσε την ερωτική τους διάθεση και συνεχίζει να τις
απασχολεί

και στον παρόντα χρόνο .Κάνουν προσπάθεια να αντιληφθούν τι τους

συμβαίνει ενώ είναι φανερό ότι δεν μπορούν να το προσδιορίσουν ακριβώς. Ένα κορίτσι
του πληθυσμού αναφέρει επίσης ,οκτάμηνο εγκλεισμό της σε ψυχιατρικό νοσοκομείο
παίδων ,λόγω της επιθετικής της συμπεριφοράς ,εμπειρία που την αναφέρει σαν ιδιαίτερα
αρνητική.

«Αλλά είχε γίνει κάτι σαν εξάρτηση από τη μεριά μου
(οι ερωτικές συνευρέσεις) …κάτι μου έλειπε , πως
είναι το κάπνισμα»
(8 ,Κ ,Η(Κ) ,ΓΓ ,Λ )

Ένας έφηβος αναφέρει ισχυρά αισθήματα επιθετικότητας από το δημοτικό τόσο σε
σχέση με την οικογένεια του ,όσο και σε σχέση με το σχολείο. Τα συνδέει με ισχυρά
συναισθήματα θυμού, τόσο αναφορικά με το παρελθόν, όσο και σε παρόντα χρόνο .Ο ίδιος
μοιάζει να το συσχετίζει με φυσική κακοποίηση που είχε υποστεί από τον δάσκαλο του,
χωρίς η οικογένεια του να μπορεί να επιλύσει το θέμα ή να τον προστατεύσει.

«ήξερα ότι θα φάω και καμιά αλλά εγώ θα έριχνα περισσότερες
για να δείξω ότι είμαι κάποιος ,ότι είμαι νικητής …Εγώ ήθελα
να φύγω (από το σχολείο), έλεγα στους γονείς μου ότι γίνεται αυτό
κι αυτό( κακοποίηση από δάσκαλο), αλλά μου έλεγαν θα δούμε,
διαπραγμάτευση δηλαδή».
(4 ,Α ,Η(Κ) ,ΒΓ, Λ)

Γίνεται φανερό ,ότι οι έφηβοι αυτοί μεγαλώνουν σε οικογένειες με ποικίλα προβλήματα,
μερικά από τα οποία είναι ιδιαιτέρως σοβαρά (με πιο συνηθισμένο την άσκηση βίας και
την κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών από τους γονείς), ενώ σε πολλές περιπτώσεις στα
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πρόσωπα κάποιων σωρεύονται επιπρόσθετα προβλήματα .Τα προβλήματα αφορούν, τόσο
τις σχέσεις με τους γονείς τους, όσο και τους ίδιους προσωπικά (απουσία φροντίδας και
επίβλεψης, μετανάστευση, αισθήματα ντροπής ,μειονεξίας, θυμού ,δυσλεξία ,σεξουαλική
κακοποίηση, εγκλεισμός

κ.λ.π.), δημιουργώντας τις δυσμενέστερες συνθήκες για το

μεγάλωμα τους και την κοινωνική τους ένταξη.

4.1.6. Σχολική προσαρμογή. Τα χρόνια του Δημοτικού.

Για πολλές από τις

οικογένειες ,ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική τους

θέση και ανεξάρτητα από το μορφωτικό τους επίπεδο ,η εκπαίδευση και η σχολική πορεία
του παιδιού ,κατέχει εξέχουσα θέση, ανάμεσα στα θέματα με τα οποία ασχολούνται ή
προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν ,τόσο με το παιδί όσο και μεταξύ τους, οι γονείς. Ακόμη
και στις περιπτώσεις που οι γονείς απουσιάζουν πολλές ώρες από το σπίτι και οι έφηβοι
τους καταλογίζουν έλλειψη φροντίδας ,βρίσκεται ο χρόνος ώστε να ασχοληθούν με τις
σχολικές επιδόσεις των παιδιών.
Υπήρξαν πολλοί έφηβοι που δήλωσαν ότι ξεκίνησαν το Δημοτικό με μέτριες η καλές
επιδόσεις και όρεξη. Αναγνωρίζουν ως σημαντικούς παράγοντες γι΄ αυτό, τη συνεύρεση
με τους συνομηλίκους τους ,την απόκτηση φίλων και το παιχνίδι στο χώρο του σχολείου.
Άλλοι αναφέρουν σχετικά με την πορεία αυτή ,τον σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι σχέσεις
τους με τους δασκάλους ,οι οποίοι τους ενθάρρυναν και αναγνώριζαν την προσπάθειά τους
. Αντίθετα άλλοι δήλωσαν ότι ξεκίνησαν σαν «κακοί» μαθητές και δεν τους άρεσε
καθόλου το σχολείο και το διάβασμα. Από αυτούς μια μικρή ομάδα ανάφερε περιστατικά
φυσικής κακοποίησης από δασκάλους για τα χρόνια αυτά.

«…(Οι δάσκαλοι),μου φώναζαν και με έδερναν».
(14, Α, Η(Κ), Δ ,Γ)

Στις οικογένειες μοιάζει τα θέματα που σχετίζονται με τη σχολική φοίτηση και τις
σχολικές επιδόσεις να αποτελούν το πρώτο σημαντικό πεδίο ισχυρών και συχνών
συγκρούσεων ,μεταξύ γονέων και παιδιού. Σε πολλές περιπτώσεις , με το θέμα του
διαβάσματος επιφορτιζόταν η μητέρα ,ενώ υπάρχουν αναφορές για το πατέρα ή και τους
δυο γονείς .Αυτό συμβαίνει ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εμφανή
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προβλήματα φοίτησης η επίδοσης , ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι εντάσεις μετατρέπονται
σε περιστατικά βίας .Ο τρόπος που περιγράφουν οι έφηβοι, τον έλεγχο και τις πιέσεις που
δέχονταν ,δείχνει την αδυναμία των γονιών να διαχειριστούν αποδοτικά το θέμα αυτό.
Αναφέρονται περιπτώσεις που η επιμονή των γονέων ,η ένταση και η βία έφερε γρήγορα
αντίθετα αποτελέσματα από τα επιθυμητά. Μεγαλώνοντας το παιδί έχασε την ευχαρίστηση
που του έδινε το σχολείο επιδεινώνοντας τις επιδόσεις του σε αυτό.

«Υπήρχε πίεση γιατί δεν καθόμουν να διαβάσω νωρίς»

(4 ,Α, Η(Κ), ΒΓ ,Λ)

«Ο πατέρας μου είχε πει να καθίσω να διαβάσω ,αλλά εγώ ήθελα να
παίξω ποδόσφαιρο. Όταν γύρισα στο σπίτι τον βρήκα εκεί και με έδειρε
πολύ»
(14 ,Α ,Η(Κ), Δ, Γ)

«Ήμουν καλή , (αλλά) έτρωγα ξύλο για το διάβασμα»

(17 ,Κ ,Χ ,ΑΤ ,Λ )

«Καθόμουν να πω το μάθημα ,έκανα μια λέξη λάθος ,έβγαζα
αίματα από το ξύλο»

(8, Κ, Η(Κ) ,ΓΓ, Λ)

«Η μητέρα με πίεζε και εγώ αντιδρούσα, έλεγε πως δεν την αγαπώ και
μου προκαλούσε ενοχές»
(5 ,Α ,Χ, Δ, ΑΝ)

«Για αυτό (μειωμένες επιδόσεις ) φταίει η μητέρα μου γιατί με πίεζε
πολύ και εγώ αντιδρούσα»
(2 ,Α, ΧΠ, ΓΓ ,Γ)

« Έσπαγα τα νεύρα της μάνας μου γιατί δεν καθόμουν να διαβάσω»
(24 ,Α, Η(Ε) ,ΓΛ ,ΑΝ)
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Στις περιπτώσεις εκείνες , που οι γονείς δεν ασχολήθηκαν με την σχολική επίδοση του
παιδιού, δεν υπήρχαν συζητήσεις, πίεση ή εντάσεις για το θέμα, το εκπαιδευτικό επίπεδο
του πατέρα ήταν σχετικά χαμηλό ( απόφοιτος Δημοτικού η Γυμνασίου). Κορίτσια τόνισαν,
ότι παρά τις πολύ καλές τους επιδόσεις ,οι απαιτήσεις ήταν πάντα υψηλότερες πράγμα που
ακύρωνε όλη την προσπάθεια τους η τους δημιουργούσε υπερβολικό άγχος.

«Δεν είχαμε κάποιον να πει θα διαβάσεις γι’ αυτό και γι’ αυτό
… έλεγαν θα μείνεις και θα καταντήσεις σαν τον πατέρα σου»
(3, Α ,ΧΠ ,Δ, Δ)

«Μου άρεσε τα έπαιρνα εύκολα, δεν πιεζόμουν και πολύ ,ο πατέρας μου
έλεγε ότι μπορώ παραπάνω, μου το ακύρωνε όλο»
(29 ,Κ ,Η(Ε) ,ΑΤ ,Λ)

«Έπαιρνα 8 δεν τους έκανε ,ήθελαν 9 και μετά δεν τους έκανε ούτε αυτό,
ήθελαν 10…αλλά εμένα πια δε με ενδιέφερε»
(27, Κ Η(Ε) ,Δ, Λ,)

Αρκετοί έφηβοι δήλωσαν ότι τα χρόνια του Δημοτικού ήταν πολύ ζωηροί ή είχαν
συνεχώς το μυαλό τους την έξοδο από το σπίτι. Αναφέρουν βίαια περιστατικά στο σχολείο
μεταξύ αυτών και συμμαθητών τους ,συνεχείς παρατηρήσεις από τους δασκάλους για την
συμπεριφορά τους και σε ορισμένες περιπτώσεις κλήση των γονέων στο σχολείο και
παράπονα, χωρίς να συνδέουν πάντα τη συμπεριφορά με τις επιδόσεις τους . Στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων , οι έφηβοι, δεν ερμηνεύουν την συμπεριφορά τους αυτή,
ενώ κάποιοι από αυτούς δίνουν έμμεσα πληροφορίες για τα αίτια της , συσχετίζοντας τη
με τις καταστάσεις που ζούσαν στην οικογένεια τους . Για μια ομάδα εφήβων η άσχημη
συμπεριφορά στο σχολείο συμπίπτει με μειωμένες σχολικές επιδόσεις ,ενώ σχεδόν όλοι οι
έφηβοι αυτής της υποομάδας διέκοψαν το σχολείο τα προσεχή χρόνια.
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«Αυτό έγινε Γ΄ ή Δ΄( Δημοτικού) , άρχισε να με ενοχλεί πολύ το κλίμα
στο σχολείο ,σχετικά με την συμπεριφορά των παιδιών και την βία ,με είχαν
χτυπήσει κι εμένα. Έτσι άρχισα να αλλάζω ,να είμαι μάγκας (για) να με
σέβονται»
(7, Α, Η(Κ) ,Δ, Γ)

«Με τους τσαμπουκάδες δεν είχα καλή σχέση, αλλά ποτέ δεν έκανα πίσω
… σαν παιδί ήμουν πολύ ζωηρός ,υπερβολικά»
(19, Α ,Η(Ε), ΒΓ ,Λ)

«…ήθελα να διαφέρω από τα άλλα παιδιά ,πείραζα παιδιά ,τα χτυπούσα, τα
προκαλούσα …έβγαζα εκεί ότι δεν έβγαζα στο σπίτι…είχα παράπονα από
τους γονείς μου»
( 26 ,Α, Η(Ε), ΒΛ, Γ)

Για μια άλλη ομάδα εφήβων ,οι σχολικές επιδόσεις και η σχολική παρακολούθηση
ξεκινούν πολύ ικανοποιητικά, ενώ στην πορεία προκύπτουν θέματα συμπεριφοράς
στοιχείο που στην συνέχεια συμβάλει στην επιδείνωση των επιδόσεων τους.

«Είχα πολύ καλή σχέση με τους δασκάλους ,ότι έκανα το έκανα κρυφά
για να μην φαίνεται …ακόμη περνάω από το Δημοτικό για να δω τη
δασκάλα μου»
(10 ,Α, ΑΛ ,ΑΤ ,Λ)

«Μπορεί να ήμουν από τους μαθητές που έκαναν πλάκα, αλλά
δεν ήμουν προκλητικός»
(13,Α, Χ ,Δ, Λ)
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« Θυμάμαι ότι γούσταρα να διαβάζω ,πέρναγα πολύ καλά στο σχολείο
και διάβαζα… ήμουν ζωηρός στην τάξη ,πεταγόμουν ,πέταγα μπαλάκια
μιλούσα όλη την ώρα. Με πήγαν τρεις φορές στο διευθυντή…ήταν ο
φόβος και ο τρόμος …και μου την έλεγε …από εδώ μπαίνει από εκεί βγαίνει…
Υπολόγιζα την δασκάλα μου ,που την είχα κάνει να κλάψει και αυτό με
είχε στεναχωρήσει πολύ»
(21 ,Α ,Η(Ε), ΑΝ ,Δ)

Έτσι η πρώτη απόπειρα σχολικής προσαρμογής στο Δημοτικό είναι συνυφασμένη με
πολλά προβλήματα .Για την οικογένεια αποτελεί προνομιακό πεδίο συγκρούσεων
μικρότερων ή μεγαλύτερων ,ενώ για πολλά παιδιά ο χώρος του σχολείου αποτελεί την
ευκαιρία να εκτονώσουν όλη την οικογενειακή πίεση και τα προβλήματα που ζουν.
Αρχίζουν να οικοδομούν στοιχεία συμπεριφοράς σε σύγκρουση

με το πλαίσιο,

αντίδρασης σε αυτό, ενώ εμφανίζουν τα πρώτα στοιχεία παραβατικότητας .Το σχολείο και
οι δάσκαλοι μοιάζουν απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορές .Συνήθως
τα μέσα που χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν φαίνεται να
φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα. Πιο συχνό μέτρο αποτελούν οι παρατηρήσεις από το
δάσκαλο ή τον διευθυντή και τα παράπονα προς τους γονείς .Σπανιότερα σημειώνονται
αποβολές και ακόμα πιο σπάνια (ακόμα όμως είναι υπαρκτά) φαινόμενα άσκησης
σωματικής βίας προς τον μαθητή. Όλα τα παραπάνω μέτρα μοιάζει να συντηρούν ,να
τροφοδοτούν και να αναζωπυρώνουν αντί να επιλύουν το πρόβλημα. Θα πρέπει να
σημειωθεί

ωστόσο ,ότι πολλοί έφηβοι, αποτυπώνουν συνολικά θετική εικόνα για το

Δημοτικό σχολείο και τους δασκάλους του.

4.1.7. Η προσαρμογή στο Γυμνάσιο και η συνάντηση με τη χρήση

Το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο φέρνει τους εφήβους που συμμετείχαν στην
έρευνα αντιμέτωπους με ένα σχολικό περιβάλλον με νέες απαιτήσεις χαρακτηριστικά και
κανόνες .Ο σχολικός χώρος είναι μεγάλος και απρόσωπος ,οι διδάσκοντες πολλοί, οι
εκπαιδευτικές απαιτήσεις μεγαλύτερες .Στο επίπεδο της κοινωνικότητας τους ,οι νεαροί
έφηβοι πρέπει να δημιουργήσουν νέο κύκλο γνωριμιών και διαπροσωπικών σχέσεων ,να
νιώσουν σιγουριά ,να γίνουν αποδεκτοί σε μια νέα ιεραρχία, όπου είναι οι νεότεροι.
Πολλοί από αυτούς με την αλλαγή σχολείου ,αποκόπτονται από παρέες και φίλους που
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είχαν στο Δημοτικό, πράγμα που αυξάνει ακόμη περισσότερο τις δυσκολίες τους. Λίγοι
έφηβοι ανέφεραν ότι η μετάβασή τους αυτή έγινε χωρίς προβλήματα, ενώ από την
συνέχεια της διήγησης τους φαίνεται ότι στην συνέχεια δημιουργούνται τέτοια .

«Στο Γυμνάσιο ήταν όλα από την αρχή , πως θα με δουν οι άλλοι
πως θα φαίνομαι…»
(29, Κ, Η(Ε) , ΑΤ ,Λ)

«Όταν πήγα σε αυτό το σχολείο (Γυμνάσιο) δεν ήξερα θα ήταν πιο καλά τα
πράγματα να πήγαινα με μερικά παιδιά από το Δημοτικό που ήμασταν μαζί.
Δεν ξέρω τι εξέλιξη θα είχαν τότε τα πράγματα.»
(1, Α, Χ ,ΓΓ, Γ)

«Όταν πήγα στο Γυμνάσιο ,δεν ήξερα κανέναν και σκεφτόμουν ν’ αρχίσω από
την αρχή, ας πούμε την εικόνα ,πως με βλέπουν οι άλλοι. Και άρχισα να κάνω
τον μάγκα»
(8 ,Κ ,Η(Κ),ΓΓ Λ)

«Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη σχέση με τους καθηγητές ,ερχόντουσαν έκαναν το
μάθημά τους και αυτό ήταν»
(16, Α, Χ , ΒΛ ,Γ)

Οι μαθητές αυτοί ,στην αρχή της εφηβεία στους ,έχουν την ευκαιρία να κάνουν μια νέα
αρχή ή να συνεχίσουν την πορεία που έως τότε είχαν. Έχουν να επιλέξουν πόσο θα
προσπαθήσουν για την επίδοσή τους, ποια σχέση θα αναπτύξουν με τους καθηγητές τους,
ποιους συνομήλικους τους θα συναναστραφούν , τι πρότυπα θα επιλέξουν για να
ταυτιστούν. Έχουν να αποφασίσουν , τι νόημα θα δώσουν στην εκπαίδευση και το σχολείο,
τι όνειρα θα κάνουν για το μέλλον.
Σχεδόν όλοι, αναφέρουν ότι είχαν την ανάγκη να νιώσουν σημαντικοί να νιώθουν
διαφορετικοί ,να ξεχωρίζουν στα μάτια των συμμαθητών τους. Θέλουν να ξεπεράσουν τις
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ανασφάλειες που κάποιοι είχαν, να νιώσουν δυνατοί ,να γίνουν οι «μάγκες», μέσα από την
σύγκρουσή τους με το πλαίσιο του σχολείου ,το οποίο αδυνατεί να τους αντιμετωπίσει.
Μια συμπεριφορά που τους βοηθά να ξεπεράσουν αναστολές και να σχετιστούν πιο
εύκολα με το άλλο φύλλο .
Η περίοδος αυτή , συμπίπτει για τους περισσότερους με την αρχή της εφηβεία τους ,
περίοδος κατά την οποία φαινόμενα όπως η ανασφάλεια για την εξωτερική εικόνα , το
άγχος για επιβεβαίωση , η αναζήτηση προτύπων , η αναζήτηση ομάδων στις οποίες μπορεί
να ενταχθεί και να ανήκει, είναι κυρίαρχα . Είναι επίσης η περίοδος που η επιδράσεις των
ομότιμων διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο, ενώ η αμφισβήτηση των ενήλικων δομών και
αξιών ισχυροποιούνται .

«…(αρχικά )δεν είχα εμπιστοσύνη στον εαυτό μου…Ήμασταν οι μάγκες
όπου πηγαίναμε μας ήξεραν και μας δείχνανε»
(18, Α, ΧΠ ,ΑΛ, Γ)

«…αν μαγκιά ήταν να είσαι καλός στο σχολείο ,τότε μπορεί να ήμουν
και εγώ ,αλλά ήταν ακριβώς το αντίθετο.»

(2, ,Α ,ΧΠ, ΓΛ, Γ)

«Ήθελα να είμαι κάποιος μέσα στο σχολείο, προσωπικότητα διαφορετική
…ένιωθα ότι είμαι πάνω από όλους.»
(4, Α, Η(Κ), ΒΓ ,Λ)

Ο δρόμος που διαλέγουν όλοι οι συγκεκριμένοι έφηβοι , για να συμβούν τα παραπάνω,
περνάει μέσα από τη χρήση, γεγονός που δε συμβαίνει για όλους την ίδια χρονική στιγμή.
Η σχέση τους με τις ψυχότροπες ουσίες ξεκινά σαν ένας απλός

πειραματισμός και

συνεχίζεται σαν μια συστηματική συνήθεια ,ενώ για κάποιους, θα γίνει αργότερα κεντρικό
στοιχείο του τρόπου ζωής τους .
Για τα παιδιά που είχαν ήδη ,από το Δημοτικό ,προβλήματα επίδοσης η συμπεριφοράς,
είτε είχαν ξεκινήσει το κάπνισμα και την χρήση ουσιών η επιδείνωση σε όλα τα επίπεδα
είναι ραγδαία ( συμπεριφορά, σχολικές επιδόσεις, εμπλοκή με τη χρήση).
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Η πειραματική εμπλοκή των εφήβων με την χρήση, θα τους οδηγήσει σε συναναστροφή
με εφήβους συνήθως μεγαλύτερους που λειτουργούν γι’αυτούς σαν πρότυπα ,με ανάλογες
αξίες και συμπεριφορές . Είναι κύκλοι εφήβων που έχουν και αυτοί περιστασιακά ή
συστηματικά εμπλακεί με την χρήση. Παρουσιάζουν μειωμένες σχολικές επιδόσεις,
συχνές απουσίες από το σχολείο ,επανάληψη τάξεων ,ποινές από το σχολικό πλαίσιο ,
σύγκρουση με τους εκπαιδευτικούς, παραβατική συμπεριφορά μέσα και έξω από το
σχολικό χώρο (χρήση ουσιών ,βία). Αναφέρεται ως συνηθισμένο, στις ομάδες αυτές των
εφήβων, να καλλιεργούνται ιδεολογικά μορφώματα, που αμφισβητούν συνολικότερα το
μοντέλο και τις αξίες που το σχολείο θεωρητικά πρεσβεύει.
Έτσι η εξωτερική εικόνα των εφήβων ,οι αντισυμβατικές συμπεριφορές και η συμμετοχή
σε πράξεις βίας, οικοδομούνται πάνω σε ένα ιδεολογικό υπόβαθρο ,που τις τροφοδοτεί και
τις ενισχύει, δημιουργώντας μια άτυπη μορφή υποκουλτούρας . Θα πρέπει να τονιστεί πως
το παραπάνω πλαίσιο συνολικής αμφισβήτησης και αντιδράσεων όπως περιγράφηκε , δεν
αποτελεί ένα σύνολο ξεκάθαρων ιδεολογικών ταυτίσεων και αναφορών, αλλά
συνονθύλευμα

τέτοιων .Εκφράζονται

ένα

αντιφατικά ψευδεπίγραφα και αντικρουόμενα

πολλές φορές στοιχεία (μαγκιά, αλητεία , αναρχία , ελευθερία αυτοδιάθεσης , βία στο
σχολείο, βία στο γήπεδο, αντίδραση στο κατεστημένο, συμμετοχή στις καταλήψεις ), με
κοινό όμως παρονομαστή ,την αναζήτηση κάθε ευκαιρίας για αντίδραση , προκλητική και
«αντικοινωνική» συμπεριφορά.

«Άρχισα να καπνίζω…έπρεπε να βρω άλλους φίλους .Μου φαίνονταν πιο
in οι άλλοι ,πιο μάγκες, μπορούσα να κάνω κι άλλα πράγματα ,με έκανε
να νοιώθω ξεχωριστός».
(24, Α, Η(Ε) ,ΓΛ ,ΑΝ)

«Ήθελα να κάνω παρέα με άτομα που κάπνιζαν. Είχα κόμπλεξ και φόβο
(λόγω καταγωγής ).Όταν ήπια χασίς μου άρεσε πολύ…Τότε έλεγα ότι
μπήκα στη μαγκιά».
(20 ,Α, Η(Ε) ,ΑΤ ,Γ)

«Μου άρεσε που κάποιοι με φοβόντουσαν .Οι καθηγητές με θεωρούσαν
τελείως αλήτη και μου άρεσε».
(1 ,Α, Χ, ΓΓ, Γ)
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«Ήθελα να κάνω φασαρίες , να τραβάω την προσοχή ,να είμαι η χειρότερη και
προσπαθούσα πραγματικά να τα καταφέρω …πίστευα ότι δεν ήμουν αποδεκτή»
( 8, Κ, Η(Κ) ,ΓΓ ,Λ)

«Έφτανα σε σημείο να ντροπιάζω τον καθηγητή μέσα στην τάξη…μετά άρχισα
να την ψάχνω με άλλα πράγματα, τη μουσική το ντύσιμο…»
( 3, Α ,ΧΠ, Δ ,Δ)

« Είχα ένα ξάδελφο , αυτός ήταν το είδωλο…Όταν έβλεπα τέτοια άτομα το μυαλό
μου πήγαινε στα ναρκωτικά…(σκεπτόμουν ότι) οι απολαύσεις είναι έξω από τους
κανόνες.»
(19 ,Α ,Η(Ε) ,ΒΛ, Λ)

«Ένιωθα πολύ καλύτερα( όταν έκανα χρήση) ,πίστευα ότι είμαι ανώτερος από
αυτούς(τους καθηγητές) .Ακόμα και τα κορίτσια ερχόντουσαν πιο εύκολα
κοντά μου .Ήταν πιο εύκολο πλέον να πηγαίνω στο σχολείο.»
(7, Α ,Η(Κ) ,Δ ,Γ)

«Στο σχολείο αυτό έπεσα, αλλά είχα αλλάξει και πολύ στην εμφάνιση. Μέσα σε
μια χρονιά είχα γίνει άλλος άνθρωπος και είχε σχηματιστεί και κάποια παρέα.»
(29 ,Κ ,Η(Ε), ΑΤ ,Λ)

«Μου άρεσαν οι αλήτες ,οι αναρχικοί (γιατί) δεν ακούγανε κανένα δεν είχαν
κάποιον πάνω από το κεφάλι τους, κάνανε ότι θέλανε…(μου άρεσε ότι) είναι
μάγκες ανεξάρτητοι».
(25 ,Α, Η(Ε) , ΑΛ ,Γ)

Όλοι οι έφηβοι που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, αναφέρουν ότι την πρώτη επαφή με
τις παράνομες ψυχότροπες ουσίες, την είχαν μαζί με φίλους ,συνομήλικους ή
μεγαλύτερους μετά από δική τους απόφαση για πειραματισμό . Είναι φίλοι, κυρίως από
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το σχολείο και σε λίγες περιπτώσεις από την γειτονιά. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται
σε δοκιμή ουσιών μαζί με μεγαλύτερους σε ηλικία εφήβους, είναι αυτοί οι έφηβοι που
τους προμηθεύουν τις ουσίες . Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται προμήθεια ουσιών
από συγγενικό πρόσωπο (αδελφό ή εξάδελφο), ενώ σε περιπτώσεις που σαν πρώτη ουσία
κατάχρησης αναφέρονται το αλκοόλ και τα χάπια , η χρήση ξεκίνησε από τέτοιες ουσίες
που υπήρχαν στο σπίτι. Από τα κορίτσια που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρεται ότι, η
πρώτη δοκιμή παράνομων ουσιών έγινε με τον ερωτικό τους σύντροφο, εκείνη την εποχή.
Σαν χώροι για την πρώτη δοκιμή με παράνομες ουσίες αναφέρονται ,οι πλατείες , χώροι
που είχαν οργανωθεί γιορτές με συμμαθητές και φίλους , χώροι γηπέδων ,ή χώροι του
σπιτιού ,κατά την απουσία των γονιών. Αναφορικά με την εποχή

του πρώτου

πειραματισμού με τις παράνομες ουσίες , καταγράφεται σαν συνηθέστερη (όταν
αναφέρεται) το Καλοκαίρι ,που συνδυάζει

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων για τους

εφήβους ,καθώς και αυξημένη διάθεση για καινούργιες εμπειρίες ( σχέσεις με το άλλο
φύλο,

πειραματισμός με καινούργιες μορφές διασκέδασης , συχνές βραδινές και

νυχτερινές έξοδοι κ.λ.π.).
Με την έναρξη της περιστασιακής χρήσης από του εφήβους εμφανίζονται και τα πρώτα
σημάδια επιδείνωσης των σχολικών επιδόσεων και της σχολικής παρακολούθησης .Πρώτο
σημαντικό δείγμα αποτελούν οι αδικαιολόγητες απουσίες ,αρχικά πρωινές και αργότερα
ημερήσιες . Αμέσως μετά ή ταυτόχρονα αρχίζει και η σταδιακή πτώση των σχολικών
επιδόσεων ,πράγμα που γίνεται εμφανές με την μείωση της

μελέτης στο σπίτι και

αργότερα με την πτώση στους βαθμούς .
Στην φάση αυτή το σχολικό περιβάλλον δεν κινητοποιείται ιδιαίτερα ,ούτε φαίνεται να
παίρνει ιδιαίτερα μέτρα για ένα φαινόμενο, που καθώς είναι στην αρχή του δεν γίνεται
αντιληπτό. Συνηθέστερο έκτακτο μέτρο αποτελεί η ενημέρωση των γονέων για τις
απουσίες ,ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό γίνεται αντιληπτό στην επίδοση των
ελέγχων προόδου στα τρίμηνα. Από τις διηγήσεις των εφήβων μπορούμε να πούμε ότι η
πτώση των βαθμών και οι αδικαιολόγητες απουσίες αντιμετωπίζονται από το σχολείο σαν
ένα συνηθισμένο φυσιολογικό φαινόμενο.

«..κι εγώ δεν πήγαινα συχνά σχολείο …είχα αρχίσει την χρήση»
(14 ,Α, Η(Κ), Δ ,Γ)
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«Μόνο για τις απουσίες έλεγαν ,όχι για τα μαθήματα (στους γονείς )
…απλά έλεγαν»
(30 ,Α ,Η(Ε) ,Δ, Δ)

«…άρχισα να κάνω απουσίες , ήμουν με φίλους και κάναμε βόλτες …
Όχι( δεν ειδοποιούσαν τους γονείς μου) . Το σχολείο δεν έκανε κάτι
μαζί μου, ούτε κατά διάνοια»
(28, Α, Η(Ε), ΓΓ ,Γ)

«Τίποτα , τίποτα …φοβόντουσαν πολύ οι καθηγητές»
(25,Α, Η(Ε) ,ΑΛ , Λ)

Το διάστημα αυτό οι έφηβοι προβάλλουν διάφορες δικαιολογίες, τόσο για τις απουσίες,
όσο και για την πτώση των επιδόσεών τους ,τόσο απέναντι στους γονείς τους, όσο και
απέναντι στο σχολείο, όταν τους ζητούνται εξηγήσεις . Οι γονείς των εφήβων δεν φαίνεται
να μπορούν να παρέμβουν την περίοδο αυτή ώστε να αντιστρέψουν αυτή την πορεία.
Συνηθέστερα ζητούν εξηγήσεις και συγκρούονται με τον έφηβο σχετικά με την εικόνα που
παρουσιάζει η φοίτηση του στο σχολείο. Ο ίδιος προβάλει διάφορες δικαιολογίες και
αρχικά πείθει. Σε λιγότερες περιπτώσεις οι οικογενειακές σχέσεις είναι ήδη διαταραγμένες
σε τέτοιο βαθμό που η απλή διαπραγμάτευση του θέματος καθίσταται προβληματική, ενώ
υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις που τα προβλήματα αποδίδονται στην εφηβεία. Θα
πρέπει να σημειώσουμε ότι ,τα προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον, που εκτενώς οι
έφηβοι έχουν αναφερθεί, για

την περίοδο που περιγράφεται ,συνεχίζονται ή

επιδεινώνονται (έλλειψη στην επικοινωνία με τους γονείς ,απουσία ελέγχου του εφήβου,
συχνές συγκρούσεις κ.λ.π.).

«Οι γονείς μου με ρώταγαν πως πάω ,τι κάνω στο σχολείο, εγώ
όμως τα κουκούλωνα.»
(10, ,Α ,ΑΛ, ΑΤ ,Λ)
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«Όταν άρχισα να μην τα πηγαίνω καλά στο σχολείο δημιούργησα ένα
κλίμα στο σπίτι ότι εντάξει, μην περιμένετε να γίνω και δικηγόρος …
θα γίνω κάτι άλλο υδραυλικός ή οτιδήποτε και τους το πέρασα.»
(3 ,Α, ΧΠ ,Δ, Δ)

«Με ρωτούσαν αν διάβασα , έλεγα ναι ,δεν καταλάβαιναν αν λέω αλήθεια.»
(5 ,Α, Χ, Δ ,ΑΝ)

«Ήρθε ένα ενημερωτικό από το σχολείο για τις απουσίες , αλλά επειδή η
μάνα μου δούλευε 14, ώρες ,κοίταξα εγώ για το χαρτί όταν τελικά το
βρήκα το έκαψα. Η μάνα μου έλεγε ότι διαβάζω λίγο ,εγώ της απαντούσα
ότι δε μου αρέσει να διαβάζω και αυτό δεν θ’ αλλάξει.»
(4 ,Α ,Η(Κ) ,ΒΓ ,Λ)

«Ήταν η περίοδος που ο πατέρας μου και η μητέρα μου μάλωναν συχνά
και η μητέρα μου έφευγε από το σπίτι …Είχα πολύ ελευθερία …
(Ο πατέρας μου) ήταν αφοσιωμένος στη δουλειά του.»
(17 ,Κ ,Χ ,ΑΤ ,Λ)

«Στο Γυμνάσιο είχαν αρχίσει οι φωνές …και γίνεσαι ρεζίλι και
σοβαρέψου . Εγώ έλεγα ναι, ναι ,είχα την ικανότητα να πείθω
τον κόσμο.»

(19, Α, Η(Ε) ,ΒΛ, Λ )

Τα προσεχή δυο έως τρία χρόνια, η επιδείνωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων και η
προβληματική συμπεριφορά στο χώρο του σχολείου, λαμβάνουν διαστάσεις σχολικής
αποτυχίας και συστηματικής παραβατικής συμπεριφοράς ,για τους περισσότερους από
τους εφήβους που πήραν μέρος στην έρευνα. Μέχρι τη στιγμή εκείνη κανείς δεν έχει
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υποψιαστεί την εμπλοκή τους με την χρήση, ούτε έχει ληφθεί αποδοτικό μέτρο από τους
γονείς τους ή το σχολείο, προκειμένου να αναχαιτίσουν αυτή την πορεία . Χαρακτηριστικά
αυτής της περιόδου είναι η συχνότερη χρήση ,μερικές φορές και στο χώρο του σχολείου ,
οι ιδιαίτερα αυξημένες απουσίες, οι οριακές σχολικές επιδόσεις και τα περιστατικά βίας με
συμμαθητές .Με ιδιαίτερη ένταση καταγράφονται οι σχέσεις και με την ομάδα των
καθηγητών, όπου δημιουργούνται εστίες πολύ συχνών συγκρούσεων ,παρεμβάσεων από
την διεύθυνση του σχολείου ,κλήση της οικογένειας για παράπονα και συχνές αποβολές. Η
σύγκρουση με το σχολείο σε ορισμένες περιπτώσεις εστιάζεται στο κάπνισμα ,ενώ οι
έφηβοι έχουν προχωρήσει στην χρήση παράνομων ουσιών.

«Άμα μου λέγανε να βγω έξω ,εγώ τους έβριζα…Αν κάποιος έκανε κάτι,
του λέγανε πάρε αποβολή και φύγε.»
(8 ,Κ ,Η(Ε) ,ΓΓ, Λ)

«(αντιδρούσαν) με το να με φωνάζουν συνέχεια στο γραφείο …Ενώ
θα έπρεπε να μένω στον τόπο δεν ξέρω τι έκανε ο πατέρας μου
και ξαναέδωσα τα μαθήματα και πέρασα την τάξη.»
(14, Α, Η(Κ) ,Δ ,Γ )

«Είχα αποβολές για το κάπνισμα .Αλλά εγώ δεν κάπνιζα έπινα.»
(7,Α ,Η(Κ) ,Δ ,Γ )

«Άρχισε αυτός ο καθηγητής να λέει υπονοούμενα μέσα στην τάξη
( για τη χρήση) και εμείς του είπαμε ότι άμα πει κάτι θα του κάψουμε
το αμάξι.»
(16, Α,Χ ,ΒΛ, Γ)

«Άρχισα να κάνω χρήση στις εξετάσεις , πρώτα έπινα και μετά πήγαινα.»
(20, Α, Η(Ε) ,ΑΤ, Γ)
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«Πίναμε ας πούμε αβέρτα ,παντού.»

(25, Α, Η(Ε) ,ΑΛ, Γ)

Οι έφηβοι που μελετήθηκαν υποστηρίζουν για την περίοδο αυτή ότι οι καθηγητές ,είτε
δεν φαντάζονταν σχετικά με την χρήση που έκαναν, είτε δεν ήθελαν να ξέρουν αρνούμενοι
το πρόβλημα. Ωστόσο και οι ίδιοι, σε πολλές περιπτώσεις απορούν για το γεγονός πώς
κανείς δεν είχε φανταστεί κάτι ,καθώς, είτε είχαν κάνει χρήση πριν το σχολείο, είτε ήταν
υπό την επήρεια ουσιών μέσα στην τάξη. Σε λίγες περιπτώσεις εκφράζουν την βεβαιότητα
ότι οι καθηγητές καταλάβαιναν σχετικά με τη χρήση ,χωρίς ωστόσο να ενημερώσουν τους
γονείς τους . Τα μέτρα που λαμβάνονταν από το σχολείο (παρατηρήσεις από τους
καθηγητές και τον διευθυντή, αποβολές, παράπονα στους γονείς ),αφορούσαν θέματα
συμπεριφοράς και δεν ανέκοψαν την πορεία των εφήβων ,ούτε σε αυτή τη χρονική
περίοδο.

Το διάστημα αυτό, οι γονείς των εφήβων προβληματίζονται ιδιαίτερα για την κατάσταση
που έχει περιγραφεί

χωρίς να πιθανολογούν τη χρήση. Παραμένουν αδύναμοι να

παρέμβουν στην κρίση του παιδιού τους αποδοτικά ,ενώ αποκόπτονται σταδιακά από το
σχολείο. Τα συναισθήματα αδυναμίας ελέγχου της κατάστασης που νιώθουν ,αλλά και η
δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται κάθε φορά που καλούνται στο σχολείο , οδηγεί στην
κατάργηση της υποτυπώδους σχέσης

που υπήρχε με το σχολείο και της όποιας

ενημέρωσης είχαν από αυτό ,σχετικά με τον έφηβο.

«Τους ενημέρωναν ,αλλά υπήρχε αδιαφορία από τους γονείς μου .Είχαν
απελπιστεί πια…»

( 25, Α ,Η(Ε), ΑΛ ,Γ)

«Τους καλούσαν .Μετά τσακωμοί με τον πατέρα μου και βία.»
(1,Α ,Χ ,ΓΓ ,Γ)

«Μάλλον το ήξεραν (οι καθηγητές ) ,το αποσιωπούσαν για τη φήμη
του σχολείου(ιδιωτικό).»

(6, Α, ΑΛ, Δ, ΑΝ)
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«Πιστεύω ότι στα εργαστήρια μας είχαν καταλάβει γιατί πηγαίναμε πιωμένοι
και κάναμε βλακείες.»
(16, Α ,Χ, ΒΛ, Γ)

«Δεν ξέρω …Ο ένας καθηγητής δεν το είχε καταλάβει ,ξαφνιάστηκε όταν
το έμαθε…(Ένας άλλος )είπε στον πατέρα μου ,άντε μπράβο και το είχα
καταλάβει. Του είπε ότι ντρεπόταν να του το πει.»
(24,Α ,Η(Ε), ΓΛ, ΑΝ)

«Ήμουν κάθε μέρα 5 ώρες έξω…Δε δίναν σημασία (οι γονείς μου),δεν
το ψάχνανε, είχα ένα τρόπο να καλύπτομαι. Σιγά μη με πεις και πρεζάκια
είχα πει στη μάνα μου.»
(11, Α ,Η(Ε) ,ΑΤ ,Γ)

«Ο πατέρας μου το αντιμετώπιζε φυσιολογικά ,παιδί είμαι και θα κάνω
και τις κοπάνες μου. Εγώ για να μείνω ήθελα 5-6 απουσίες .Είχε
σταματήσει να ασχολείται γενικώς.»
(16, Α , Χ, ΒΛ, Γ)

«…μια καθηγήτρια με είδε και με μύρισε ,μου έλεγε ντροπή σου…Αποκλείεται
να το είπε στους γονείς μου ,γιατί έπινα δυο χρόνια και δεν είχε καταλάβει
κανείς τίποτα.»

(9 ,Κ, Η(Κ) ,Δ, Λ )

4.1.8. Υπεροχή , αδικία και στιγματισμός

Πολλοί έφηβοι ανέφεραν, ότι οι συνομήλικοι τους στο σχολείο, ήξεραν για την εμπλοκή
τους με τη χρήση ,ενώ αυτό ήταν κάτι που του ικανοποιούσε και το επεδίωκαν. Τόσο στο
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σχολικό χώρο όσο και στα μέρη που σύχναζαν οι έφηβοι αυτοί ήταν γνωστοί και
στιγματισμένοι λόγω της προκλητικής συμπεριφοράς τους . Πολλοί επίσης από αυτούς
είχαν την αίσθηση ότι προκαλούσαν φόβο σε άλλους συνομηλίκους τους ,ενώ σε λίγες
περιπτώσεις δεν είχαν ξεκάθαρη άποψη,

σχετικά με

το πώς φαίνονταν . Σε καμιά

περίπτωση όμως, δεν αποτυπώνουν αρνητικά για την περίοδο αυτή, την εικόνα που οι ίδιοι
διαμόρφωναν για τον εαυτό τους στον κύκλο τους .

«Άρχισαν οι συμμαθητές να με συζητάνε …και μου άρεσε αυτό,
που κάποιοι με φοβόντουσαν. Όταν μπήκα σε αυτή την παρέα ,
όταν ερχόταν κάποιος να μου μιλήσει ,ήμουν απότομος»
(1, Α, Χ, ΓΓ, Γ)

«Πιστεύω ότι ξεχώριζα από κάποιους άλλους .Άμα λέγανε τον ξέρεις
τον( ονοματεπώνυμο του)θα λέγανε ναι τον ξέρω».
(13 ,Α, Χ , Δ , Λ)

«Με θεωρούσαν μάγκα και ήθελαν να κάνουν παρέα μαζί μου»
( 7, Α, Η(Κ), Δ ,Γ)

«Αισθανόμουν ότι με κορόιδευαν μερικές φορές …Ίσως επειδή
τους έκανα και γελούσαν με αστεία»
(18, Α ,ΧΠ, ΑΛ ,Γ)

Οι έφηβοι που συμμετείχαν στην έρευνα , δεν διστάζουν να περιγράψουν ,με σκληρό
τρόπο και με αρκετή ευθύτητα , την στάση τους και την συμπεριφορά τους , εξαιρετικά
αρνητική τις περισσότερες φορές ,στις σχολικές μονάδες από τις οποίες πέρασαν. Δεν
αποκρύπτουν ,την διάθεσή τους να βρεθούν στο κέντρο του ενδιαφέροντος και να γίνουν
πρόσωπα με τα οποία ασχολείται ολόκληρη η δομή του σχολείου. Επιθυμούν να
ξεχωρίσουν με οποιονδήποτε αρνητικό τρόπο και να φέρουν σε δύσκολη θέση τους
εκπαιδευτικούς . Το σχολείο αντιδρώντας στις ακραίες συμπεριφορές τους, κάνει σε
γενικές γραμμές, αυτό ακριβώς που επιδιώκουν .Τους στιγματίζει ,συγκρούεται μαζί τους,
τους προσβάλλει, τους απορρίπτει, τους απομονώνει , τους διώχνει, καλλιεργώντας τους
συναισθήματα αδικίας για τον καιρό εκείνο, που διατηρούνται και στο χρόνο
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πραγματοποίησης των συνεντεύξεων . Δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις αίτιες και τους
λόγους που μια τέτοια δομή ενηλίκων, δεν κατάφερε στις περισσότερες περιπτώσεις ,να
διαχειριστεί το πρόβλημα τους.

«…γενικά όταν κατάλαβαν (οι καθηγητές ) ότι μάλλον κάνω
χρήση, φερόντουσαν πολύ άσχημα …(αισθανόμουν) ότι με
έχουν στο χέρι και τους έβριζα από μέσα μου.»
(2, Α, ΧΠ , ΓΛ ,Γ)

«…με βλέπει με τα μαλλιά έτσι και λέει (ο καθηγητής ) κοιτάξτε
πως έγινε ο νταής και γέλαγε .Σηκώνομαι και τον ρωτάω γιατί
και λέει, πως είσαι έτσι… και πήγε να με πετάξει έξω.»
(4, ,Α ,Η(Κ),ΒΓ, Λ)

«Στην γραμματεία μου έβαζαν περισσότερες απουσίες για να μείνω,
ο διευθυντής δεν το ήξερε.»
(14, Α, Η(Κ), Δ ,Γ)

«…μας έβαζαν ταμπέλες …όταν γινόταν κάτι αμέσως εμάς
φώναζαν…και ένας καθηγητής μόλις έμπαινε στην τάξη έλεγε
σ `εμένα και σ΄ ένα άλλο παιδί να βγούμε.»
(9 ,Κ, Η(Κ) ,Δ, Λ)

«Προσπαθούσαν όλοι να με κάνουν να φύγω, με το παραμικρό
με φώναζαν στο γραφείο.»
(28, Α, Η(Ε) , ΓΓ ,Γ)

4.1.9. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος , η τελευταία έξοδος

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων , αφού οι γονείς θεωρούν ότι έχουν
γίνει όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ανεπιτυχώς ,αποφασίζουν την αλλαγή σχολικού
περιβάλλοντος για τον έφηβο .Η μετακίνηση αυτή πραγματοποιείται με την ελπίδα ότι σε
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ένα νέο σχολείο, όπου ο έφηβος δεν είναι γνωστός και στιγματισμένος ,μπορεί να γίνει μια
νέα αρχή. Συνήθως η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος σημειώνεται στην τελευταία τάξη
του Γυμνασίου ή στην πρώτη τάξη του Λυκείου. Σημειώθηκαν ιδιαιτέρως πολλές (36)
τέτοιες απόπειρες λύσης του προβλήματος των συγκεκριμένων εφήβων ,ενώ για όσους
αυτό συνέβη διέκοψαν τελικά την φοίτηση τους στο σχολείο. Σε πολλές από τις
περιπτώσεις αυτές, έχει υπάρξει η έμμεση ή άμεση προτροπή από το σχολείο που θεωρεί
ότι έτσι απαλλάσσεται από ένα σημαντικό και δυσεπίλυτο θέμα ,τον «προβληματικό»
έφηβο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι έφηβοι σημειώνουν ,ότι η μετακίνηση τους σε άλλο
σχολείο εκβιάστηκε και αποτέλεσε προϊόν συναλλαγής μεταξύ των γονιών τους και του
σχολείου.

«Λέει ο Γυμνασιάρχης ,ή θα φύγεις μόνος σου σε μια εβδομάδα
η θα φύγεις από όλα τα σχολεία της χώρας.»
(19 ,Α, Η(Ε),ΒΛ ,Λ)

«Φοβόντουσαν πολύ οι καθηγητές …άντε να τον περάσουμε να
μην τον έχουμε του χρόνου.»
(25 ,Α, Η(Ε) ,ΑΛ ,Γ)

«Μένω στην ίδια τάξη …πάω σε ιδιωτικό για να περάσω.»
(6, Α, Η(Κ), Δ, Γ)

«…τελικά έφυγα γιατί έπιασε ο διευθυντής τον πατέρα μου και
του είπε ότι θα μείνω και αυτός δεν μπορεί να κάνει κάτι.»
(14 ,Α ,Η(Κ) ,Δ, Γ)

«Είπαν στους γονείς μου ότι δεν μπορώ να συνεχίσω σ’αυτό το
σχολείο γιατί ήμουν πολύ ζωηρός.»
(18, Α, ΧΠ , ΑΛ ,Γ)

Σε καμία περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος δεν φάνηκε να συμβαίνει κάτι
θετικό από τα αναμενόμενα . Ο έφηβος στο νέο περιβάλλον δεν αργεί να επανασυνδεθεί με
τους συνομηλίκους του που κάνουν χρήση, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις εξελίσσει
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αρνητικά, τόσο την χρήση, όσο και τις σχολικές του επιδόσεις, καθώς και

την

συμπεριφορά του. Συνήθως στο νέο περιβάλλον προσπαθεί να φανεί πιο έμπειρος σε σχέση
με τη χρήση και πιο αντιδραστικός σε σχέση με τους σχολικούς κανόνες. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η αρχή του Λυκείου προσθέτει ακόμη ένα βαθμό δυσκολίας στο εγχείρημα
ένταξής

του

στο σχολικό περιβάλλον, γεγονός που συνδέεται τις με τις αυξημένες

εκπαιδευτικές απαιτήσεις του νέου σχολείου.

«Στο καινούργιο σχολείο ήμουν επισκέπτης ,με ακολουθούσε
μια άσχημη φήμη ,με ήξερε όλη η Αγία Παρασκευή και ο
Χολαργός .»
(26, Α, Χ , ΒΛ, Γ)

Η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ,όταν αυτή συμβαίνει στο Λύκειο, έχει την
κατεύθυνση από το Ενιαίο Λύκειο προς ΤΕΕ και μετέπειτα προς Εσπερινό Λύκειο ή
Εσπερινό ΤΕΕ. Η κατεύθυνση αυτή αντικατοπτρίζει την αίσθηση των μαθητών για τους
τύπους αυτών των Λυκείων ,σχετικά με μειωμένες απαιτήσεις και ελλιπή οργάνωση. Στις
αναφορές που έχουμε σε ΤΕΕ ή Εσπερινά Λύκεια,

αναφέρονται ως

ανοργάνωτες

εκπαιδευτικές μονάδες με μειωμένες εκπαιδευτικές και γενικότερες απαιτήσεις.
Καταγράφονται γενικευμένα φαινόμενα χρήσης μέσα στο σχολείο και στις τάξεις, καθώς
και εκπαιδευτικό προσωπικό που στην μεγάλη του πλειοψηφία αδιαφορεί. Σε αναφορά που
γίνεται σε Πολυκλαδικό Λύκειο τονίζεται το υπερβολικά μεγάλο μέγεθος του σχολείου
και ο μεγάλος αριθμός μαθητών.

«Ήταν χάλια …δεν ήταν σχολείο ήταν εργοστάσιο .Δεν υπήρχε
οργάνωση ,είχαμε αρχίσει νομίζω στο μέσον της χρονιάς …
πολλοί χρήστες στο ΤΕΕ»
(29 ,Κ, Η(Ε ) ,ΑΤ, Λ)

«Χάλια εκπαιδευτικά ,οι καθηγητές καλοί ,πολύ καλοί από την
άποψη ότι τους είχαμε πάρει τον αέρα.»
(17, Κ ,Χ, ΑΤ, Λ)
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«Στην τάξη 16 παιδιά και τα 10 πίναμε…(οι καθηγητές ),ο ένας
ήταν αλκοολικός ,ο άλλος ασχολιόταν με τα κινητά όλη την ώρα
ήταν κι αυτοί λίγο στον κόσμο τους»
(16, Α, Χ , ΒΛ ,Γ)

«…Χάλια στο ΤΕΕ(εσπερινό),έβλεπαν να πίνω και δεν έλεγαν
τίποτα.»
(11, Α ,Η(Ε) ,ΑΤ, Γ)
«Δεν μπορούσες να βρεις ένα φίλο σου στο διάλειμμα έπρεπε
να ψάχνεις(Πολυκλαδικό Λύκειο)»
(23, Κ ,Η(Ε) ,ΑΛ, Δ)

4.1.10 . Σχολική διακοπή

Για πολλούς

από τους εφήβους που συμμετείχαν στην έρευνα ,η πορεία αυτή θα

οδηγήσει στην τελική παραίτηση τους από τη σχολική πραγματικότητα ,στην σχολική
διακοπή .Αυτό συνήθως συμβαίνει, είτε με την συμπλήρωση του επιτρεπόμενου ορίου
απουσιών ,είτε μετά από απόφαση που παίρνουν από κοινού με τους γονείς τους, καθώς
εκτιμούν ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσουν τη φοίτηση τους . Σε ορισμένες περιπτώσεις,
τόσο η γονείς ,όσο και το σχολείο θεωρούν, ότι η σχολική διακοπή θα βοηθήσει τον έφηβο
να αποκοπεί από τους κύκλους των εφήβων συμμαθητών του με παραβατική συμπεριφορά
και τους κύκλους της χρήσης (όταν αυτή έχει γίνει γνωστή).
Μετά την διακοπή του σχολείου οι έφηβοι προσανατολίζονται σε εύρεση εργασίας και
τις περισσότερες φορές σε αύξηση της εμπλοκής τους με παράνομες δραστηριότητες ,λόγω
ελευθέρου χρόνου και χρημάτων που διαθέτουν (κλοπές ,εμπορία μικρών η μεγαλύτερων
ποσοτήτων ναρκωτικών κ.λ.π.). Σε όλες τις περιπτώσεις οδηγούνται σε ραγδαία
επιδείνωση της χρήσης, τόσο αναφορικά με την συχνότητα ,όσο και αναφορικά με την
ουσία που χρησιμοποιούν. Από το χασίς περνούν στην καπνιστή ηρωίνη η από την
καπνιστή ηρωίνη στην ενέσιμη χρήση της.

«Σταματάω το σχολείο το Φλεβάρη…ξεκίνησα να δουλεύω…
πέρασε το Καλοκαίρι .Τότε άρχισα να πίνω ναρκωτικά πολύ
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…έπινα πριν πάω στη δουλειά, πολύ χάλια κατάσταση ας
πούμε, στο σπίτι δεν υπήρχε έλεγχος πια ,έκανα ότι ήθελα
…έβγαινα όποτε ήθελα»
(10 ,Α, ΑΛ ,ΑΤ ,Λ)

«…μετά άρχισα να δουλεύω οικοδομή ,έβγαζα δικά μου λεφτά
…στη δουλειά με έπαιρνε ο ύπνος ,κοιμόμουν στα μπετά κάτω
στις τουαλέτες .Δύσκολα τα έβγαζα πέρα.»
(20, Α, Η(Ε), ΑΤ ,Γ)

«Μετά άρχισα να κλέβω …είχα κάποια δικαστήρια ,με πιάνανε …
(Ο Λυκειάρχης )είχε καλέσει τη μάνα μου να πει ότι κάνω εμπόριο
στο σχολείο…Από τότε που μου κόψαν το σχολείο, ήταν σα να μου
κόψαν τα σκοινιά από κάτι που με κράταγε.»
(25 ,Α, Η(Ε),ΑΛ ,Γ)

Από τους εφήβους αυτούς ,υπήρξαν περιπτώσεις ,όπου οι ίδιοι θεωρούν ότι η εμπλοκή
με την χρήση, δεν επηρέασε σημαντικά την σχολική τους πορεία. Το σχολείο ήταν
γι’αυτούς ένας χώρος, στον οποίο ήθελαν και προσπάθησαν να κρατήσουν τις καλές
επιδόσεις τους .Αυτό που προκύπτει από τις πληροφορίες που δίνουν, είναι ότι η
επιδείνωση των σχολικών τους επιδόσεων είναι μικρότερη από των άλλων εφήβων και
συμβαίνει με σχετικά πιο αργό ρυθμό. Οι έφηβοι αυτοί προέρχονται από οικογένειες
υψηλού οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου ,ενώ σε σχέση με την σχολική τους πορεία
τα προβλήματα που δηλώνονται ή υπονοούνται για το χώρο του σχολείου , αφορούν την
κοινωνικότητα τους και την συναναστροφή με τους συνομηλίκους τους .

«ένιωθα η ανεπιθύμητη της όλης υπόθεσης και δεν έβλεπα εύκολα
να μπω σε μια παρέα γιατί ήμουν η παρείσακτη …είχα μια
διαφορετική παιδεία από τα άλλα παιδιά.»
(27 ,Κ ,Η(Ε) ,Δ, Λ)
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«Όσον αφορά την παράλληλοι πορεία μου με την χρήση και το
σχολείο, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ένιωθα ότι αυτά τα δύο
επηρεάζουν το ένα το άλλο, ήταν ξεχωριστά μεταξύ τους και
έτσι το έβλεπα.»
(6 ,Α, ΑΛ, Δ ,ΑΝ)

4.1.11 . Σκέψεις και αντιλήψεις των εφήβων για το σχολείο και του εκπαιδευτικούς

Οι έφηβοι που πήραν μέρος στην έρευνα, αναφέρονται σε δημόσια σχολεία, Δημοτικά ,
Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής των Αθηνών, ενώ υπάρχουν λιγότερες αναφορές σε
ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή σχολεία της περιφέρειας .
Σε πολλές περιπτώσεις οι έφηβοι αυτοί, εκφράστηκαν αρνητικά, τόσο για το ρόλο του
σχολείου, όσο και για το ρόλο των περισσοτέρων από τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την
όλη τους πορεία. Εστιάζουν κυρίως στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς της μέσης
εκπαίδευσης που χρονικά συμπίπτει για τους περισσότερους με την εμφάνιση του
προβλήματος της χρήσης . Το σχολείο υπήρξε γι ’αυτούς ο κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός
που ήρθαν σε σύγκρουση μετά την οικογένειά τους . Μια σύγκρουση που βρήκε έδαφος
στο πεδίο των κανόνων λειτουργίας και των απαιτήσεων των σχολείων που φοιτούσαν και
διαδραματίστηκε μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών τους .
Αρκετοί από αυτούς , αποδίδουν στο σχολείο και στην λειτουργία του τυπικότητα και
απουσία νοήματος, σε σχέση με το μορφωτικό του χαρακτήρα. Το περιγράφουν σαν ένα
κοινωνικό χώρο ,όπου ο καλύτερος τρόπος για να ξεχωρίσει κάποιος, είναι ο αρνητικός.
Για τα φαινόμενα χρήσης και την πορεία των ιδίων, καταλογίζουν αδιαφορία στο σχολείο
(για το πρώτο διάστημα της χρήσης ),καθώς και εμφανή άρνηση του προβλήματος για την
συνέχεια. Σημειώνουν επίσης την ελλιπή συνεργασία σχολείου οικογένειας την περίοδο
που το πρόβλημα τους ήταν ιδιαίτερα εμφανές .Για τα σχολεία της περιφέρειας ,όταν
αναφέρονται, σημειώνεται η αίσθηση κοντινών κοινωνικών σχέσεων με τους
εκπαιδευτικούς τους και αυξημένος έλεγχος , ωστόσο, δεν διαφοροποιούνται οι συνθήκες
εξέλιξης του φαινομένου που μελετάται και έτσι η διαφορά είναι μάλλον επιφανειακή.
Το ύφος των συμμετεχόντων στην έρευνα, σε πολλές περιπτώσεις είναι απαξιωτικό, για
το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς και φορτισμένο από τα γεγονότα της προσωπικής
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τους ιστορίας . Εκλύεται θυμός και υποτίμηση για ένα πλαίσιο και τους ανθρώπους του,
που δεν κατάφεραν ή δεν ενδιαφέρθηκαν να βοηθήσουν στο σημαντικό πρόβλημα που οι
ίδιοι αντιμετώπιζαν , κατά την προσωπική τους εκτίμησή .

«Είχα μάθει πως στο σχολείο ,κάνεις ότι σου λένε ,δεν έχεις πολύ ελευθερία,
πολύ σχολείο της συμφοράς δηλαδή.»
(1, Α ,Χ, ΓΓ, Γ)

«Δεν με τραβούσε καθόλου (το σχολείο) ,όπως και όλα τα παιδιά.»
(2, Α ,ΧΠ, ΓΛ, Γ)

« Καθόλου έλεγχος στο Γυμνάσιο ,μετά είδα ότι δεν ήταν ελκυστικό.»
(13, Α , Χ, Δ, Λ)

«Το σημερινό σχολείο δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα ,είναι βαρετά
τα μαθήματα δεν κεντρίζουν το ενδιαφέρον.»
(27, Κ, Η(Ε) ,Δ, Λ)

Σε αρκετές περιπτώσεις , η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται ως
αδιάφοροι ,εργαζόμενοι τυπικά ,χωρίς θέληση να αντιληφθούν το πρόβλημα της χρήσης
όταν εμφανίζεται ,με φόβο να αντιμετωπίσουν τον έφηβο που εμφανίζει δυσκολίες και
εμφανή αδυναμία να του επιβληθούν ή διάθεση να τον πλησιάσουν.

«Οι περισσότεροι δεν ήταν άνετοι .Δεν μου άρεσε που ήταν αυστηροί
κι απόμακροι»
( 5, Α, Χ, Δ, ΑΝ)

«Ένιωθα ότι έκαναν μάθημα μόνο για το χρήμα.»
(21, Α, Η(Ε) , ΑΝ, Δ)
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«Με φοβόντουσαν πολύ όλοι οι καθηγητές.»

(25, Α, Η(Ε), ΑΛ, Γ)

« Τους προκαλούσα ,αλλά δεν τολμούσε κανείς να μου πει κάτι
γιατί με κάποιο τρόπο έβγαινα από πάνω. Όχι ,δεν υπήρχε
κανείς να θέλω να μοιάσω. Έκαναν το μάθημα πολύ καλά
αλλά δεν σε πλησίαζαν.»
(3, Α, ΧΠ, Δ ,Δ,)

«Οι μισοί καθηγητές είναι για να απολυθούν και οι άλλοι
μισοί να φυλακιστούν για αμέλεια.»
(27, Κ, Η(Ε) ,Δ,Λ)

Μια μικρή ομάδα εφήβων δεν έχει αρνητικές αναφορές για τα σχολεία στα οποία οι
μαθητές αυτοί φοίτησαν , ενώ σε όλες τις διηγήσεις από το σύνολο των συνεντεύξεων
αναφέρονται μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί που κράτησαν άλλη στάση στο πρόβλημα και
ενδιαφέρθηκαν για τον έφηβο, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Περιγράφουν
συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς με ενδιαφέρον για τους ίδιους ,αγάπη για την δουλειά
τους ,ικανότητα μετάδοσης του ενδιαφέροντος για το εκπαιδευτικό αντικείμενο,
δυνατότητα χειρισμού της τάξης ,που συνδύαζαν ταυτόχρονα την αυστηρότητα και την
καλοσύνη. Στις περιπτώσεις αυτές, ο έφηβος φαίνεται να κρατά άλλη στάση ,τόσο σε
επίπεδο επίδοσης ,όσο και σε θέματα συμπεριφοράς απέναντι τους. Τις περιπτώσεις που
εκπαιδευτικοί ή άλλοι εργαζόμενοι σε εκπαιδευτικές μονάδες ενημέρωσαν τους γονείς
τους για τη χρήση, τις αναφέρουν με θετικό τρόπο και συναισθήματα ευγνωμοσύνης στον
παρόντα χρόνο. Σκιαγραφούν, με τον τρόπο αυτό, την εικόνα ενός

εκπαιδευτικού ή

κάποιου τρίτου προσώπου από την εκπαιδευτική μονάδα που θα μπορούσε πιθανά να
βοηθήσει πιο αποτελεσματικά και πιο έγκαιρα, στην διάρκεια της πορείας τους .
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«Θυμάμαι σε όλη την πορεία μου στο σχολείο μου είχαν μιλήσει
δυο καθηγητές όλοι κι όλοι …άνθρωποι ας πούμε ,οι οποίοι
πήγαιναν να κάνουν τα πιο δύσκολα μαθήματα ,αγαπούσαν
τη δουλειά τους …και οι χειρότεροι μαθητές διάβαζαν στο
μάθημα τους .»
(27, Κ, Η(Ε) ,Δ, Λ)

«Κάθε χρονιά ,σε κάθε σχολείο ήταν καναδυό καθηγητές που
με είχαν από κοντά και είχαμε αρκετά καλή σχέση …με έπιανε
το φιλότιμο ,αλλά κράταγε λίγο.»
(19, Α, Η(Ε), ΒΛ, Λ)

«…με ένα Γυμνασιάρχη πολύ αυστηρό ,αλλά ήταν πολύ
καλός άνθρωπος , ενδιαφερόταν . Αυτός κράταγε το κλίμα.»
(29, Κ, Η(Ε) ,ΑΤ, Λ)

«Μου άρεσαν τα μαθηματικά στο Γυμνάσιο και το Λύκειο και
αυτό γιατί μου άρεσε ο καθηγητής και με έκανε να μου αρέσουν
…αυτός (!)(καθηγητής ),μου έκανε πλάκα Στο μάθημα του ήμασταν
όλοι παναγίες .»
(10, Α, ΑΛ, ΑΤ, Λ)

«Η γυμνάστρια έπιασε τη μαμά μου και της είπε για τη χρήση
και η υποδιευθύντρια …με αγαπούσε.»
(17, Κ ,Χ , ΑΤ, Λ)

« …μου μίλησε για τα ναρκωτικά ,μου είπε ότι δεν είμαι καλά και
αυτή (γραμματέας σε φροντιστήριο) το είπε στον πατέρα μου.»
(24, Α, Η(Ε) ,ΓΛ, ΑΝ)
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« Ο επιστάτης είχε πει στον πατέρα μου να με προσέχει.»
(20, Α, Η(Ε) ,ΑΤ, Δ)

4.1.12. Η εμπειρία των εφήβων από την ιδιωτική εκπαίδευση

Στο υλικό των συνεντεύξεων, υπάρχουν αναφορές

σε ιδιωτικά σχολεία στα οποία

φοίτησαν οι έφηβοι αυτοί, ένα Δημοτικό και Γυμνάσια-Λύκεια ,ενώ ορισμένοι έχουν
φοιτήσει σε περισσότερα από ένα . Η επιλογή ιδιωτικού σχολείου γίνεται κυρίως για δύο
λόγους . Ο πρώτος έχει να κάνει με την ελπίδα για ένταξη του εφήβου σε ένα πιο
οργανωμένο και ελεγχόμενο σχολικό πλαίσιο, γεγονός που πιθανά θα βελτίωνε επιδόσεις
και συμπεριφορά. Ο δεύτερος λόγος αφορά την εξεύρεση της απαιτούμενης βοήθειας ,με
την διαμεσολάβηση της οικονομικής συναλλαγής ,προκειμένου να καταστεί δυνατή η
ευκολότερη απόκτηση ενδεικτικών και απολυτηρίου για τις ανάλογες τάξεις . Τα σχολεία
αυτά φαίνεται πως ανταποκρίθηκαν

και στις δυο προσδοκίες ,με τον δικό του τρόπο το

κάθε ένα ,χωρίς να είναι εμφανές με ποιο τρόπο η σχέση που αναπτύχθηκε με τον έφηβο
μπορεί να υπήρξε βοηθητική .Η σχέση αυτή οριοθετείται από την αδυναμία ουσιαστικής
προσαρμογής του μαθητή στο νέο περιβάλλον ,τα προβλήματα που εμφανίζει ξανά μέσα
σε αυτό και την ανησυχία του σχολείου για τη φήμη του , καθώς υπάρχει η αίσθηση ότι
αυτή απειλείται από την στάση του εφήβου.

«…με διώξανε ,γιατί είχανε μάθει για το κάπνισμα…( στο Δημοτικό)»
(25,Α ,Η(Ε) ,ΑΛ, Γ)

«Δυο βδομάδες πήγα και μετά με διώξανε . Ήταν πολύ κλειστό αυτό το
ιδιωτικό ,ελέγχανε τα πάντα.»
(8, Κ, Η(Κ) ,ΓΓ ,Λ)

«…προσπαθούσαν να μου φερθούν καλά μήπως και ηρεμήσω
αλλά εγώ το εκμεταλλευόμουνα .Με είχανε πάει στο γραφείο,
έλεγα θα αλλάξω με την βοήθεια του θεού και τέτοια …
έπαιζα κι εγώ το παιχνίδι τους(θρησκευτικό ιδιωτικό σχολείο).»
(8, Κ, Η(Κ) ,ΓΓ,Λ)
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«Ειδικά την περίοδο που προσπαθούσα να σταματήσω τη χρήση,
μου απαγόρευαν να βρίζω ,να καπνίζω να έχουμε επαφές με
αγόρια…δεν μου έκανε καθόλου καλό.»
(9, Κ, Η(Κ) , Δ, Λ)

4.1.13. Αναζητώντας βοήθεια από το θεραπευτικό πρόγραμμα

Περνούν αρκετά χρόνια (3 έως 6) από την έναρξη της εμπλοκής του εφήβου με τις
ψυχότροπες ουσίες μέχρι οι γονείς του να το αντιληφθούν ή να ενημερωθούν από κάποιο
τρίτο πρόσωπο για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το παιδί τους .Στις περισσότερες
περιπτώσεις ,είτε το αντιλαμβάνονται οι γονείς ,καθώς το πρόβλημα είναι πλέον εμφανές,
είτε ανακαλύπτουν ψυχότροπες ουσίες στα προσωπικά είδη του εφήβου. Σε άλλες
περιπτώσεις το μαθαίνουν μετά την σύλληψη του εφήβου από την αστυνομία , μετά από
περιστατικό χρήσης υπερβολικής δόσης και διακομιδής στο νοσοκομείο, από πληροφορίες
γνωστών και φίλων , ενώ σε ορισμένες από αυτές, ο ίδιος ο έφηβος το αποκάλυψε στην
οικογένεια του. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις που έχουμε αναφορά για ενημέρωση του
γονιού από κάποιον εκπαιδευτικό για το θέμα της χρήσης ,ενώ τα δείγματα ήταν εμφανή
στον σχολικό χώρο κατά την δήλωση των περισσοτέρων εφήβων .
Σε όλες τις περιπτώσεις η προσέγγιση του εφήβου με το θεραπευτικό πρόγραμμα γίνεται
μετά από προτροπή ή πίεση των γονέων του . Οι περισσότεροι έφηβοι που απευθύνονται
στο Δίκτυο Έγκαιρης Παρέμβασης Πλεύση, κάνουν συστηματική χρήση χασίς,
περιστασιακή ή συστηματική χρήση καπνιστής ηρωίνης .Σε σχέση με την σχολική τους
εκπαίδευση είτε δεν έχουν διακόψει το σχολείο ,είτε το έχουν διακόψει λίγο καιρό πριν
απευθυνθούν στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Οι έφηβοι με πιο μακρόχρονη εμπλοκή με τις
ψυχότροπες ουσίες απευθύνονται στο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ. Σχεδόν όλοι (13
από τους 14) , κάνουν συστηματική ενδοφλέβια χρήση ηρωίνης ,ενώ οι περισσότεροι
έχουν διακόψει το σχολείο μερικά χρόνια (1 έως 3),πριν την ένταξη τους στο θεραπευτικό
πρόγραμμα.
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4.1.14. Σχολική επανασύνδεση και εκπαιδευτική επανένταξη

Τα θεραπευτικά προγράμματα που εντάσσονται οι έφηβοι ,δίνουν ιδιαίτερη σημασία
στην εκπαιδευτική επανένταξη των μελών τους ,θεωρώντας τη ικανή και αναγκαία
συνθήκη για την επιτυχία της προσπάθειας γενικότερης κοινωνικής επανένταξης των
εφήβων αυτών.
Σχεδόν οι μισοί από αυτούς , προκειμένου να υποστηριχτούν για το στόχο αυτό, έλαβαν
υπηρεσίες εκπαιδευτικής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού από το
θεραπευτικό πρόγραμμα, ενώ προσπάθησαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε
σχολεία ,σχολές και φροντιστήρια ,εκτός θεραπευτικού πλαισίου. Οι περισσότεροι από
αυτούς είτε δεν είχαν διακόψει την σχολική τους φοίτηση ,είτε αυτό είχε συμβεί λίγους
μήνες πριν την ένταξή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Από την ομάδα αυτή των
εφήβων ,πολλοί εκτιμούν ότι η προσπάθεια τους αυτή είναι επιτυχημένη .Έχουν θέσει
νέους στόχους εκπαιδευτικούς και προσωπικούς, τους οποίους προσπαθούν, ενώ
αναγνωρίζουν ότι έχει αλλάξει η στάση τους και η οπτική τους για την εκπαίδευση και το
σχολείο. Καταγράφουν χαρακτηριστικά, στοιχεία που τους βοήθησαν στην αλλαγή της
εκπαιδευτικής τους πορείας. Αναφέρουν το θεραπευτικό πρόγραμμα (κοινότητα),την
σχέση τους με τα άλλα μέλη του προγράμματος ,την αίσθηση ότι οι ίδιοι αξίζουν, τα
όνειρα που μπορούν να πραγματοποιούν για το μέλλον, την αίσθηση ότι νιώθουν καλά με
τον εαυτό τους , την προσπάθεια για την ολοκλήρωση ενός στόχου, βασισμένη σε αρχές
και αξίες , το ενδιαφέρον και τη στήριξη που έχουν από σημαντικούς άλλους για την
προσπάθεια τους αυτή.

« Βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι στο πρόγραμμα που με βάζουν
να κοιτάω μπροστά ,να ξυπνήσω .Πήγα στο ΤΕΕ, με άλλο
μάτι .Γίνεται χαμός από τη χρήση, αλλά δε με επηρεάζει ..
νιώθω στο σχολείο πια σαν κοινωνικό άτομο. Τώρα θέλω
να βγάλω τη σχολή ,να βρω μια δουλειά, να έχω μια
κοπέλα να συζώ ,να έχω δικό μου σπίτι.»
(1, Α, Χ, ΓΓ, Γ)
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«Συνεχίζω το σχολείο αλλά σε άλλο (ιδιωτικό)…άρχισα να διαβάζω,
να λέω το μάθημα ,δεν ξέρω που οφειλόταν, στην κοινότητα
και σ΄εμένα … τα κατάφερα και πέρασα πολύ δίκαια …κατάλαβα
ότι αξίζω κάτι.»
(3, Α, ΧΠ, Δ, Δ)

«Απλά εμπιστεύτηκα το πρόγραμμα…είμαι πολύ ήρεμος τώρα, δεν
κάνω απουσίες ,είμαι συνεπής ,πάντα οργανωμένος και διαβασμένος.
Άμα μου τύχει κάτι το λέω ,δεν κοροϊδεύω.»
(10, Α, ΑΛ, ΑΤ ,Λ)

«Η κοινότητα (με άλλαξε). Με έκανε να δω τα όρια ,έκανα
καινούργιους φίλους ,το σχολείο είναι καλύτερο, μου φέρονται
πολύ καλά ,δεν κάνω και εγώ φασαρίες .»
(14, Α, Η(Ε) ,Δ, Γ)

«…κοιτάζουν όλοι τώρα ας πούμε να διαβάσω, αλλά κάθομαι
και μόνος μου.»
(18, Α, ΧΠ, ΑΛ, Γ)

Στις αρκετές περιπτώσεις ,στα σχολεία ή στις σχολές που φοιτούν οι έφηβοι, η
συμμετοχή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα και το πρόβλημα της χρήσης, που
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν, είναι γνωστό. Η αντιμετώπιση τους από το σχολείο και
τους καθηγητές ,είναι αρκετά διαφορετική από ότι στο παρελθόν, ακόμα και στις
περιπτώσεις που η φοίτηση τους συνεχίζεται στο σχολείο που φοιτούσαν πριν την
εισαγωγή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα και οι καθηγητές τους είναι οι ίδιοι με τα
προηγούμενα χρόνια. Μοιάζει πως ,η προσπάθεια που κάνουν για απεξάρτηση , τούς
καθιστά σημαντικούς ,ενώ το γεγονός ότι το πρόβλημα είναι γνωστό ,δημιουργεί τις
συνθήκες , ώστε να μην απειλεί το σχολικό πλαίσιο. Οι μαθητές ταυτόχρονα , φαίνεται να
δοκιμάζουν στο σχολικό χώρο στάσεις και δεξιότητες, που έχουν αφομοιώσει
θεραπευτικό πρόγραμμα.

146

στο

«Παλιά απλώς δεν τον ενδιέφερε(καθηγητής ).Τώρα είναι
διαφορετικά, έρχεται ρωτάει, αν κατάλαβα αυτό ή το άλλο.»
(16, Α, Χ, ΒΛ, Γ)

«Ναι το έχω πει σε όλους (τους καθηγητές ) …με κατανόηση
(το αντιμετωπίζουν). Οι συμμαθητές μου, δεν ξέρουν παρά
μόνο 3 παιδιά για να ξέρουν τα όρια μου.»
(10 ,Α , ΑΛ ,ΑΤ ,Λ)

«...με είχε θυμώσει ένας καθηγητής και σκέφτηκα να
πάω να του το πω, να το συζητήσουμε .Του λέω θύμωσα
μαζί σας με αυτό ,πρώτη φορά μάλλον του μίλησε
μαθητής για το πώς αισθάνεται μαζί του .Μου είπε
πως του φαινόταν περίεργο που του μιλούσα έτσι.»

(8, ,Κ, Η(Κ) ,ΓΓ, Λ)

«Από τους καθηγητές καμιά σχέση ,με παλιά. Μου μιλάγανε
ωραία ,με ρωτούσαν αν έχω κάτι ,με ρωτούσαν για το
πρόγραμμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον από όλους τους καθηγητές …
αλλά είναι και η δική μου συμπεριφορά, δεν προκαλώ καθόλου.»
(9, Κ, Η(Κ), Δ, Λ)

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ,η εκπαιδευτική αυτή επανένταξη δεν γίνεται χωρίς
προβλήματα. Για εφήβους που συνεχίζουν σε σχολεία που φοιτούσαν παλαιότερα,
εκδηλώνεται επιφυλακτικότητα ,κυρίως από τους συμμαθητές τους .
Για μια ομάδα εφήβων , που προσπαθούν να επανασυνδεθούν εκπαιδευτικά με τον τρόπο
που έχει προαναφερθεί σημειώνονται δυσκολίες ,που σχετίζονται με το κίνητρο για την
προσπάθεια τους αυτή ,την διάθεση τους να διαβάσουν και την διαμόρφωση στόχου για το
μέλλον.
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«Στην αρχή της χρονιάς είχα πολλά προβλήματα με τα
παιδιά. Με ξέρανε πολλά αγόρια και μου φερόντουσαν
πολύ άσχημα για το παρελθόν μου.»
(9, Κ, Η(Κ), Δ, Λ,)

«Είναι πονεμένη ιστορία , δηλαδή σχετικά με τα μαθήματα,
έχω πολλές ελλείψεις .Από την Α ΄Γυμνασίου έχω να διαβάσω
ουσιαστικά , δεν με ενδιαφέρει, δεν μπορώ κι΄ όλας να συγκεντρωθώ
… με βλέπανε τα παιδιά πολύ…ήταν προκατειλημμένοι δεν
μου μιλάγανε , με φοβόντουσαν χωρίς να κάνω πράγματα.»
(8, Κ, Η(Κ) , ΓΓ, Λ)

« Όταν πιάνω ένα μάθημα με πιάνει ένα βάρος ,δεν έχω πια
αντοχή.»
(17, Κ, Χ, ΑΤ, Λ)

Oι υπόλοιποι έφηβοι που μελετήθηκαν , έχοντας

σοβαρότερη εμπλοκή με τις

ψυχότροπες ουσίες (συστηματική ενέσιμη χρήση ηρωίνης ) και σχεδόν όλοι, μακρόχρονη
αποχή από την εκπαίδευση ,εντάσσονται και παρακολουθούν το Μεταβατικό Σχολείο της
ΣΤΡΟΦΗΣ ,με απώτερο στόχο την συνέχιση της εκπαίδευσης τους εκτός θεραπευτικού
πλαισίου (σε σχολεία, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ κ.λ.π.). Σχεδόν για όλους

η προσπάθεια

εκπαιδευτικής επανασύνδεσης κρίνεται επιτυχημένη, ενώ πάνω από τους μισούς ,έχουν
σήμερα επιτύχει την εισαγωγή τους

,μέσω πανελλαδικών εξετάσεων σε σχολές

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
Σαν συστατικά στοιχεία αυτής της σημαντικής εκπαιδευτικής στροφής επισημαίνουν τις
σχέσεις που αναπτύσσουν με το προσωπικό του Σχολείου αυτού, την διαφορετική στάση
των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών απέναντι τους ,την οικεία αίσθηση του χώρου και των
λειτουργιών του ,την συναναστροφή τους με άλλους μαθητές που έχουν κοινά
προβλήματα, την πίεση και τα όρια της κοινότητας ,το μικρό αριθμό μαθητών στα
τμήματα, καθώς και τα προσωπικά κίνητρα που καλλιεργούνται για την εκπαίδευση, μέσα
στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Περιγράφεται μια πετυχημένη εκπαιδευτική παρέμβαση, που
δημιουργεί στους μαθητές ασφάλεια και δυνατότητα να εκφράσουν τις δυσκολίες τους.
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Δημιουργούνται εκείνες οι συνθήκες ώστε να πιστέψουν ξανά στον εαυτό τους και να
ονειρευτούν το μέλλον τους .

«Εδώ ένας καθηγητής μπορεί να σου δώσει προσοχή…»
(20, Α, Η(Ε), ΑΤ ,Γ)

«Ένιωθα πως με κοιτάζει στα μάτια ο δάσκαλος ,δεν ήταν
όπως στο Γυμνάσιο (δημόσιο) κυριλές.»
(21, Α, Η(Ε) ,ΑΝ, Λ)

«Ήταν το περιβάλλον ,ο τρόπος που σου μίλαγε ο καθηγητής …
ήμουν πολύ καλός , ο καλύτερος στην τάξη μου.»
(25, Α, Η(Ε) ,ΑΛ, Γ)

« Είναι διαφορετικό να είσαι με 20-30 παιδιά και άλλο με 3-4
(στο τμήμα) ,αυτό είναι για μένα η μέρα με τη νύχτα …μετά
είχαμε ότι έπρεπε να διαβάσουμε στο σπίτι ,να κάνουμε
πρόγραμμα τρία τέταρτα με μια ώρα τη μέρα.»
(22, Α, Η(Ε) ,ΑΛ ,Λ)

«…(σκέφτηκα ότι ),δεν είμαι πολύ μεγάλη…δεν έχω χάσει την
ευκαιρία …μπορώ να κάτσω να διαβάσω ,να μην γίνω
πωλήτρια η σερβιτόρα …(αποφάσισα ) να συνεχίσω στο Τ.Ε.Ε.»
(29,Κ , Η(Ε) ,ΑΤ, Λ)

Αναφέρονται

ωστόσο, δυσκολίες προσαρμογής στο Μεταβατικό Σχολείο ,αλλά και

κριτική για τον τρόπο λειτουργίας του . Οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται σε
περιπτώσεις που η ένταξη σε αυτό, γίνεται το πρώτο χρονικό διάστημα της πορείας τους
στο θεραπευτικό πρόγραμμα (θεραπευτική κοινότητα ) και με υποχρεωτικό τρόπο. Η
κριτική εντοπίζεται σε χρονικές περιόδους, που στα πλαίσια αναζήτησης αποδοτικού
μοντέλου λειτουργίας για το Σχολείο, είχαν υιοθετηθεί μέθοδοι και εργαλεία της
θεραπευτικής κοινότητας ,για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων. Οι έφηβοι
σημειώνουν χαρακτηριστικά:
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« …(σκεπτόμουν ),έχω έρθει για άλλο λόγο (στη Στροφή). Τι είναι αυτό
που κάνω (στο Σχολείο ), είχα έρθει υποχρεωτικά…μετά από ένα
διάστημα άρχισα να μπαίνω στο σκηνικό.»
(21, Α, Η(Ε) ,ΑΝ, Δ)

«Θεραπεία και εκπαίδευση δεν πάνε μαζί…είναι δυο στόχοι
μεγάλοι για να προσπαθηθούν παράλληλα…
περιβάλλον(στο Μεταβατικό Σχολείο) οροθετημένο, υπερπροστατευτικό.»
(19, Α, Η(Ε) ,ΒΛ, Λ)

«Δεν με βοήθησε όπως ήταν το σύστημα ,(ήταν )πολύ κοινοτικά.»
(23, Κ, Η(Ε) ,ΑΛ, Δ)

Οι γονείς των εφήβων ,στη φάση αυτή της προσπάθειας τους βρίσκονται ενταγμένοι και
αυτοί στο θεραπευτικό πλαίσιο ,αντλώντας βοήθεια για την διαχείριση των θεμάτων που
έχουν . Αρκετοί έφηβοι αναφέρουν σημαντική αλλαγή στην στάση και την συμπεριφορά
των γονιών τους σχετικά με την προσπάθεια εκπαιδευτικής τους επανασύνδεσης.
Αναγνωρίζουν σε αυτούς

διάθεση για υποστήριξη, εμπιστοσύνη στο πρόσωπο τους και

στις επιλογές τους, αποδοχή από την πλευρά τους ,ότι το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι
ζήτημα των εφήβων, διακριτικό έλεγχο και πρωτόγνωρο ενδιαφέρον ,για περιπτώσεις που
δεν υπήρχε παλιότερα και σε μερικές περιπτώσεις συστηματική πίεση. Στις περιπτώσεις
αυτές οι γονείς κάνουν απόπειρα να δοκιμάσουν συμπεριφορές και στάσεις διαφορετικές
από ότι στο παρελθόν και να οικοδομήσουν με τον έφηβο διαφορετική σχέση.
Ταυτοχρόνως, υπάρχουν αναφορές όπου καταγράφεται η ίδια στάση από την οικογένεια,
όπως στο παρελθόν , χωρίς να έχει αλλάξει κάτι.

« …άλλαξε η οικογένεια μου ,με στήριξε»

(1, Α, Χ, ΓΓ, Γ)

«…αρχίζει να καταλαβαίνει(ο πατέρας του ),ότι πρέπει να
πιστεύει σε μένα να με εμπιστεύεται».
(14, Α ,Η(Κ) ,Δ, Γ)
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«Με βοηθάει που δεν με πιέζουν ,είναι καθαρά δική μου
επιλογή το πως βλέπω το σχολείο.»
(29, Κ, Η(Ε), ΑΤ ,Λ)

«Τώρα έχω καλή σχέση( με τους γονείς μου)…τους εμπιστεύομαι.»
(21, Α, Η(Ε), ΑΛ, Λ)

«Δεν με αφήνουν να κάνω ότι θέλω, απλά βλέπουν ότι εγώ
κάνω την δουλειά μου όπως πρέπει και δεν τους αφήνω
περιθώρια να μου πουν κάτι, αλλά αν χρειαστεί το κάνουν.»
(7,Α, Η(Κ) ,Δ, Γ)

«Ο πατέρας μου εκδηλώνει πιο πολύ ενδιαφέρον ,από εκεί
που δεν ενδιαφερόταν για το σχολείο.»
(25, Α, Η(Ε), ΑΛ, Γ)

«…δεν έχει αλλάξει κάτι..»

(9, Κ, Η(Κ) ,Δ, Λ,)

4.1.15. Οι έφηβοι αλλάζουν το παρελθόν

Στο τέλος των συνεντεύξεων ,δόθηκε η ευκαιρία στους έφηβους, να φανταστούν τι θα
άλλαζαν στο παρελθόν ,αν είχαν αυτή την δυνατότητα ,σχετικά με τους ίδιους ,την
οικογένεια τους ή το σχολείο προκειμένου η προσωπική τους ιστορία να είχε εξελιχθεί
διαφορετικά. Μέσω αυτού πολλοί συμμετέχοντες στην έρευνα, ανέδειξαν σημαντικά, όσο
και κομβικά σημεία της ζωής τους, όπως οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται. Το θέμα αυτό στις
συνεντεύξεις δυσκόλεψε αρκετούς από τους

συμμετέχοντες, οι οποίοι ζήτησαν

διευκρινήσεις για το τι θα μπορούσαν να πουν ,ενώ προβλημάτισε άλλους σχετικά με τα
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θέματα που θα μπορούσαν να αναφέρουν. Φάνηκε να αντιλαμβάνονται το σημείο αυτό της
συνέντευξης σαν ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους .

Αν μπορούσαν να άλλαζαν καταστάσεις και γεγονότα , θα οικοδομούσαν μια οικογένεια,
στην οποία θα αισθάνονταν κοντινότητα και φροντίδα ,χωρίς συνεχείς προστριβές , χωρίς
βία και κάθε είδους κακοποίηση , με γονείς καθαρούς από ψυχότροπες ουσίες .Θα
προτιμούσαν γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, χωρίς υπερβολικές πιέσεις για το
σχολείο, μια οικογένεια που θα καλλιεργούσε στους ίδιους αυτονομία και θα τους
εκχωρούσε ευθύνη, καθώς μεγάλωναν.

«Τους γονείς μου (θα άλλαζα).( Θα τους ήθελα) πιο
κοντά μου και(θα άλλαζα)όλα όσα είχαν γίνει με τον
παππού μου.»
(9, Κ, Η(Κ), Δ, Λ)

«Να ήταν οι γονείς μου μαζί …μπορεί και όχι…»

(15, Α, Η(Κ) ,ΑΛ, Γ)

«Θα άλλαζα…η μητέρα μου να μην έφευγε τόσο πολύ.» (17, Κ, Χ, ΑΤ. Λ)

«Θα άλλαζα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου με τις εντάσεις.»
(18, Α, ΧΠ, ΑΛ, Γ)

«Το ξύλο από τον πατέρα μου με έχει σημαδέψει.»

(14, Α, Η(Κ) ,Δ ,Γ)

«Αν οι γονείς μου δε με έβαζαν τόσες τιμωρίες …να μην υπήρχε
αυτή η πίεση για το διάβασμα.»
(5, Α, Χ, Δ, ΑΝ)

«…γιατί οι γονείς μου να μην είναι μορφωμένοι ,να μην μπορούν
να διαβάσουν μια εφημερίδα , να μην ξέρουν να μιλήσουν.»
(3, Α, ΧΠ ,Δ, Δ)
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«…η μητέρα μου να μην με πίεζε τόσο πολύ να διαβάσω.» (2, Α, ΧΠ, ΓΛ, Γ)

«Θα άλλαζα τον πατέρα μου , θα τον έκανα άλλο άνθρωπο…
να μην πίνει να μην μεθάει.»
(30, Α, Η(Ε) ,Δ, Δ)

«Δε μ΄άφηνε να κάνω κάτι μόνος μου και ήμουν συνέχεια
μαμά και μαμά.»
( 7, Α, Η(Κ) ,Δ, Γ)

Αποτυπώνοντας για μια ακόμη φορά τις απόψεις τους για το σχολείο, θα προτιμούσαν
διαφορετικά σχολεία ενταγμένα σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα .Θα επιθυμούσαν
την διαδικασία της εκπαίδευσης, να βελτιώνει τον χαρακτήρα και όχι μόνο την ποσότητα
των γνώσεων, απαλλαγμένη από βία και ποινές. Θα οργάνωναν προγράμματα πρόληψης
μέσα στα σχολεία και θα ενίσχυαν τους μαθητές που θα είχαν περισσότερη ανάγκη .Θα
άλλαζαν τους εκπαιδευτικούς ,κάνοντας τους κυρίως παιδαγωγούς ,με ικανότητα να
καλλιεργούν σχέσεις κοντινότητας με τους μαθητές τους και με παράλληλη γνώση των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι .Φαντάζονται εκπαιδευτικούς που μπορούν να
επικοινωνούν με ειλικρίνεια με τους γονείς τους και με συναίσθημα ευθύνης για το
λειτούργημα τους . Οι έφηβοι που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, θα σχεδίαζαν ένα
σχολικό περιβάλλον που θα είχαν την ευκαιρία και την απαιτούμενη βοήθεια να αλλάζουν
κι αυτοί μέσα σε αυτό.

« …θα πήγαινα σε άλλο σχολείο ,πιο οργανωμένο.»

(17, Κ, Χ, ΑΤ, Λ)

«Στο σχολείο είναι χάλια τι να πω…(προτείνω )τμήματα καλών και
κακών μαθητών …τα παιδιά τα βλέπεις φοβισμένα γιατί τα έχουν
χτυπήσει…(οι καθηγητές)να είναι πιο κοντά πιο φιλικοί ,ούτε με
την αποβολή ούτε με την απουσία .Να μην το βλέπουν ότι θα
πάνε εκεί θα κάνουν 45΄και θα πληρωθούν , φύγουν .Θα πρέπει
να σου μάθουν και το χαρακτήρα.»
(19, Α, Η(Ε) ,ΒΛ, Λ)
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« ( θα άλλαζα) το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα …είναι για
κλάματα ας πούμε, καθόλου ηλεκτρονικό και καθόλου αξιοκρατικό.»
(27, Κ, Η(Ε), Δ, Λ)

« Να σταματήσουν να βάζουν (οι εκπαιδευτικοί )ταμπέλες
στα παιδιά…γιατί ενδιαφερόντουσαν μόνο για τα καλά παιδιά.»
(14, Α, Η(Κ), Δ, Γ)

«Οι καθηγητές θα μπορούσαν να δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον
…να μου δείξουν από το Δημοτικό ότι μαγκιά δεν ήταν αυτό που πίστευα.»
(7,Α, Η(Κ), Δ, Γ)

«Ίσως κάποιος καθηγητής θα μπορούσε να με τραβήξει να μου πει
κάποια πράγματα…δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ,να έρθει ο καθηγητής
να με ρωτήσει πως πήγε το μάθημα.»
(3, Α, ΧΠ, Δ, Δ)

« Να κάνουν οι καθηγητές παιδοψυχολογία . Δεν ξέρουν πώς να
αντιμετωπίσουν ένα έφηβο. Έχουν λες να κάνουν με παιδάκι ενώ
δεν είσαι παιδάκι, είναι η βάση και τελείωσε.»
(21, Α, Η(Ε), ΑΝ, Δ)

« Σεμινάρια για τη χρήση…Είναι πολύ σημαντικό να ερχόντουσαν
για τέτοια θέματα μέσα στο σχολείο.»
( 22, Α, Η(Ε), ΑΛ ,Λ)

Οι έφηβοι που μελετήθηκαν , εντοπίζουν , και αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που
τους αναλογεί στην ιστορία που διηγούνται , χωρίς υπεκφυγές .Μια μικρή ομάδα από
αυτούς, πιθανά λόγω αυτού του γεγονότος, δυσκολεύονται να επισημάνουν πτυχές του
προβλήματος που μπορεί να αφορούν άλλους (οικογένεια ,σχολείο, εκπαιδευτικοί ) και να
μιλήσουν γι΄ αυτές.
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«Πιστεύω ότι έγιναν ότι έπρεπε να γίνουν, δε ρίχνω ευθύνη
σε κανένα , γιατί μάλλον θα έκανα ξανά ότι έκανα , θα
ακολουθούσα την ίδια πορεία .»
(2, Α, ΧΠ ,Δ ,Δ )

«Δε νομίζω ότι θα άλλαζα κάτι στο σχολείο, όλα είναι
ίδια , θα άλλαζα εγώ απέναντι τους.»
( 18, Α, ΧΠ, ΑΛ, Γ)
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4.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ
4.2.1. Μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο των συμμετεχόντων στην έρευνα

Όπως φαίνεται και από τις συνεντεύξεις των εφήβων,στο μεγαλύτερο μέρος των
οικογενειών , ζουν μαζί στην οικογένεια και οι δύο φυσικοί γονείς του εφήβου που είναι
ενταγμένος στο θεραπευτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις ,είναι όλοι
φυσικοί γονείς των αντίστοιχων εφήβων.
Τα παιδιά των γονιών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις ,παρουσιάζουν αντίστοιχη
εκπαιδευτική εικόνα με του εφήβους που έλαβαν μέρος στην έρευνα . Με τους
περισσότερους να έχουν διακόψει το σχολείο , ενώ από αυτούς μεγαλύτερος αριθμός
διακοπών παρουσιάζεται στην Α΄ τάξη Ενιαίου , ΤΕΕ ή Εσπερινού Λυκείου.
Αναφορικά με την οικονομική κατάσταση των οικογενειών των συμμετεχόντων στην
έρευνα γονέων , μοιάζει το θέμα των οικονομικών της οικογένειας να μην αποτελεί
πρόβλημα , αντίθετα δείχνει οι περισσότερες οικογένειες να διαβιούν με σχετική άνεση,
δηλώνοντας «άνετη» ή «μέτρια» οικονομική κατάσταση.
Αποτυπώνεται η εικόνα ενός πληθυσμού με την μεγάλη του πλειοψηφία να αποτελείται
από ανθρώπους και οικογένειες της μεσαίας τάξης , μέσου και ανώτερου μορφωτικού
επιπέδου ,με μέτρια η άνετη οικονομική κατάσταση ,με τις περισσότερες γυναίκες να
εργάζονται, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται λίγες οικογένειες με μορφωτικά ή
οικονομικά ακραία χαρακτηριστικά .Ακόμη και εκεί που διαφαίνεται έλλειμμα
μορφωτικό ή οικονομικό, καλύπτεται από τον/την σύζυγο ,ενώ οι οικονομικές δυσκολίες,
στις περισσότερες περιπτώσεις επίσης , είναι πρόσκαιρες .

4.2.2. Οικογενειακές συνήθειες , στοιχεία οικογενειακής ζωής

Οι γονείς που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις ,είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για
θέματα της καθημερινότητας, αλλά και οικογενειακών συνηθειών ,προκειμένου να
αποτυπωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στιγμιότυπα της ζωής των οικογενειών.
Στις αναφορές αυτές υπήρξαν άμεσοι και σε πολλές περιπτώσεις γλαφυροί ,μιλώντας
ξεκάθαρα για προβλήματα και δυσκολίες της περιόδου που μελετάται .
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Σε σχέση με την αρχηγία στην οικογένεια , πολλοί αναφέρουν πως το ρόλο αυτό τον
είχε ο πατέρας , ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναφέρεται η μητέρα. Στις λίγες οικογένειες,
είτε δεν

αναγνωρίζεται κάποιος σαν αρχηγός, είτε το θέμα της αρχηγίας αποτελεί

αντικείμενο διαμάχης του ζευγαριού, χωρίς τελική έκβαση .Σε μια περίπτωση
αναγνωρίζεται ως αρχηγός το παιδί.
Οι γονείς δίνουν πληροφορίες για τον τρόπο που συζητούσαν η έλυναν σημαντικά
οικογενειακά ζητήματα ,θέματα που αναδεικνύουν το επίπεδο επικοινωνίας και
συνεργατικότητας μεταξύ του ζευγαριού . Σε λίγες περιπτώσεις

αναφέρθηκε ότι το

ζευγάρι συζητούσε και συμφωνούσε για την επίλυση σοβαρών οικογενειακών θεμάτων .
Στις υπόλοιπες οικογένειες, είτε δεν γίνονταν συζητήσεις και αποφάσιζε ο «αρχηγός»,
είτε η συζήτηση ήταν επιφανειακή για να αποφασίσει τελικά ο ισχυρότερος των συζύγων.
Το θέμα της αρχηγίας στην οικογένεια και των σοβαρών οικογενειακών αποφάσεων
αναδεικνύεται ως μείζον θέμα στην λειτουργία της ,καθώς φορτίζει συνεχώς τη σχέση του
ζευγαριού, το οποίο δεν μπορεί να συνεννοηθεί ,ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι αποφάσεις
που λαμβάνονταν με τον τρόπο που περιγράφτηκε αφορούσαν τα παιδιά. Καταγράφεται
επίσης μια περίπτωση που για θέματα της καθημερινότητας αποφάσιζαν οι γιαγιάδες,
λόγω πολύωρης απουσίας τού ζευγαριού από το σπίτι.

«Υπήρχαν βέβαια κάποιες φορές διαξιφισμοί μεταξύ εμένα και
του συζύγου μου ,λόγω ανταγωνισμού. Όχι πολύ σοβαροί ούτε
συχνοί . Απλώς μια παρεξήγηση ή ένας τσακωμός διαρκούσε
15 μέρες . Ήμασταν εγωιστικά άτομα και τα δυο.»
(1, Γ , Λ, Δ )

«Δεν έκανα κάτι αυθαίρετα , το συζητούσα ,αν είχα όμως
δίκιο επέμενα.»
(3, Γ, Λ, Δ)

«Ναι ,σχεδόν πάντα (συζητούσαμε).Αλλά τελικά έκανε
αυτό που ήθελε.»
(4, Γ, ΑΝ , Δ)
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«Για τα παιδιά εγώ έπαιρνα αποφάσεις και εκείνος (σύζυγος )
συμφωνούσε.»
(29, Γ, Λ, ΒΛ)

«Για σοβαρά ζητήματα εγώ και η σύζυγος μου (αποφασίζαμε ),
όσο αναφορά την καθημερινότητα το αφήναμε στις γιαγιάδες.»
(15, Α, Λ, ΒΛ, )

Tα ενδοοικογενειακά προβλήματα αναφορικά με την επικοινωνία και συνεργατικότητα
μεταξύ των συζύγων και των παιδιών εντείνονταν από συμπεριφορές ,που καταγράφονται
σε πολλές συνεντεύξεις και σχετίζονται με κατάχρηση ή και εξάρτηση από το αλκοόλ ,
συστηματική χρήση χασίς, συστηματική ενασχόληση ή και εξάρτηση από τον τζόγο.
Καταγράφεται μια περίπτωση εξάρτησης από το φαγητό, ενώ σε ορισμένες οικογένειες
παρουσιάζονται περισσότερες από μια τέτοιες συνήθειες .Οι παραπάνω συμπεριφορές
τροφοδοτούσαν τις προστριβές και τις διαμάχες μεταξύ του ζευγαριού. Στις περιπτώσεις
που οι γονείς αναφέρονται στην προσωπική τους συνήθεια χρήσης αλκοόλ ή χασίς ,
σημειώνουν ή αφήνουν να εννοηθεί ότι οδηγήθηκαν σ ΄αυτό ,λόγω των προβλημάτων
και του κακού κλίματος μέσα στην οικογένεια . Έτσι η προβληματική συμπεριφορά και
τα οικογενειακά προβλήματα διαμορφώνονται σαν δυο παράγοντες που τροφοδοτούν ο
ένας τον άλλο, εγκλωβίζοντας τους γονείς σε προσωπικά αδιέξοδα ,τόσο τους ίδιους όσο
και τους συζύγους τους .

«Όταν έβγαινα εγώ, έπινα μέχρι να μεθύσω και από ότι
καταλάβαινα είχα πρόβλημα επικοινωνίας .»
(5, Α, Λ, ΒΛ )

«Για πολλά χρόνια έπινα αλκοόλ σχεδόν κάθε μέρα .Όταν
δοκίμασα το χασίς ήμουν σε ηλικία 30 ετών και επειδή
ήταν παράνομο ,άρα δύσκολο να το βρω, δεν έκανα πολύ
χρήση.»
(8, Α, Λ, ΓΓ)
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«Με το φαγητό καλύπτω πολλά κενά , τρώω ότι νά ΄ναι εναλλάξ,
φαγητό νά΄ναι κι ότι νά΄ναι …ένα είδος αρρώστιας .»
(9, Γ, Δ, ΑΤ)

« Θέματα αλκοολισμού… όταν γύρναγα από κάπου ,το πρώτο
πράγμα που έκανε η γυναίκα μου ήταν να με μυρίσει στο στόμα
και δεν μου άρεσε και το ποτό γύρναγε το μυαλό μου αλλιώς ,
δεν σκεφτόμουν λογικά και γινόταν καυγάς .»
(19, Α, Δ, ΒΤ)

«Δεν σεβόταν τίποτε (ο σύζυγος) ,ίσως έφταιγε και το αλκοόλ
δεν ξέρω …έκανα ότι ήθελε εκείνος , δεν είχα καμία πρωτοβουλία,
εγώ δεν ζητούσα ,δεν διεκδικούσα ,το μόνο που ήθελα ήταν ηρεμία .»
(16, Γ, Λ, ΑΤ)

Ενώ πολλές οικογένειες διέθεταν σπίτι που θα μπορούσε να τους φιλοξενήσει για
διακοπές , μόνο σε λίγες περιπτώσεις , διέθεταν χρόνο για να κάνουν όλοι μαζί κάτι
τέτοιο, σαν οικογένεια .Συνηθέστερα πολυήμερες διακοπές πραγματοποιούσαν η μητέρα
με τα παιδιά, τα παιδιά χωρίς τους γονείς , ενώ υπήρξαν αναφορές για πολυήμερες
διακοπές του ζευγαριού χωρίς τα παιδιά.
Σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται η πολύωρη απουσία του πατέρα από το σπίτι και
η ουσιαστική αποχή του από τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής της οικογένειας .
Η απουσία αυτή συνδέεται συνήθως με αυξημένες υποχρεώσεις στην εργασία ,ενώ
πολλοί γονείς μιλώντας για τον εαυτό τους σχετικά με το θέμα αυτό, το συνδέουν με την
αποφυγή της συναναστροφής τους με την υπόλοιπη οικογένεια .

«Εκεί (στο εξοχικό) ησυχάζω ,γαληνεύω…και είναι καθαρά
δικό μου.»

(9, Γ, Δ, ΑΤ)
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« Γιατί θέλαμε να πάμε μόνοι μας σα ζευγάρι και τα παιδιά
ήταν στο παππού και στη γιαγιά.»
(6, Γ, ΑΝ, Δ)

«Πήγαιναν τα παιδιά (καλοκαιρινές διακοπές ) ,εμείς μέναμε
πίσω και δουλεύαμε.»
(13, Α, Δ, Δ, )

«Δεν βλεπόμασταν και καθόλου...έφευγε η γυναίκα μου το πρωί,
έφευγα εγώ το μεσημέρι ,το είχαμε ρίξει στη δουλειά.»
(25, Α, Γ, ΓΓ)

« Γκρίνια στο σπίτι πιο έντονη , για να την αποφύγω γύρναγα το πρωί.»
(19, Α, Δ, ΒΤ)

«Έφευγα στις πεντέμισυ το πρωί και γύρναγα στις δέκα και μισή
με έντεκα το βράδυ…πήγαινα στο σπίτι και κοιμόμουν μέχρι την
άλλη μέρα το πρωί γιατί ήμουν πολύ εξαντλημένος …ακόμα
κι όταν ήμουν ξύπνιος καθόμουν στο δωμάτιο γιατί δεν ήθελα
να με ενοχλεί κανείς .»
(26, Α, Δ, Δ)

4.2.3. Το κλίμα στην οικογένεια.

Σε αρκετές περιπτώσεις

οι γονείς , αναφέρονται με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο και

αρκετά αποκαλυπτικά για το κλίμα που επικρατούσε στην οικογένεια Λίγες είναι οι
αναφορές στην αγάπη το δέσιμο ή την φροντίδα που αποκόμιζαν από την οικογένεια .
Συχνότερα καταγράφεται ανταγωνισμός μεταξύ του ζευγαριού, εχθρότητα, καταπίεση ,
απουσία συναισθηματικών δεσμών , εξάρτηση, ζήλια , φόβος και αδιαφορία. Σχετικά με
την ανατροφή των παιδιών οι γονείς αναγνωρίζουν αδυναμίες τους ,που σχετίζονται με
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αγνοία των πραγματικών αναγκών των παιδιών, μειωμένη φροντίδα ή υπερβολική
καθοδήγηση και απαιτήσεις .

«Από όταν γεννήθηκαν τα παιδιά γεννήθηκε ένα κλίμα στο σπίτι
ποιος θα επικρατήσει…για μένα ήταν(η σύζυγος ) πολύ καταπιεστική.»
(5, Α, Λ, ΒΛ)

«...κλίμα απαίσιο, κανείς δεν ήθελε να μείνει μέσα στο σπίτι…δεν άντεχα
τον άντρα μου.»
(6, Γ, ΑΝ, Δ)

«Τα πράγματα ήταν ήρεμα αλλά βράζανε ,υπήρχε ανασφάλεια ,ο ένας
γαντζωμένος στον άλλο. Είχα βάλει σαφώς το στυλ μου δημιουργούσα
εξάρτηση.»
( 9, Γ, Δ, ΑΤ)

«Τσακωνόμασταν πολύ με την γυναίκα μου γιατί υπήρχε ζήλια
αρρωστημένη ζήλια .»
(11, Α, Γ, ΑΤ)

«Πήγαινα στο σπίτι ,τους έβλεπα που μιλούσαν και γελούσαν ,μόλις
με έβλεπαν σταματούσαν ,με φοβόντουσαν .»
(26, Α, Δ, Δ)

«Ξέχναγε, (ο σύζυγος ),δεν τον ενδιέφερε τίποτα , το σπίτι να καιγόταν,
δηλαδή στον κόσμο του.»
(18, Γ, Ο, ΒΛ)

«Εγώ φρόντιζα για τα οικονομικά, τ΄άλλα δεν ήξερα πώς να τα φροντίσω,
δεν έκανα τίποτα , ούτε συζήτηση μαζί τους (με τα παιδιά).»
(20, Γ, Δ, ΑΛ)
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« Τα προβλήματα μας απορροφούσαν και δεν δίναμε στα παιδιά αυτό
που πραγματικά χρειάζονταν .»
(3, Γ, Λ, Δ, )

«Πιστεύω ότι ήμουν πολύ πιεστική και καταπιεστική με τα παιδιά μου και
ήθελα να τα κατευθύνω .»
(30, Γ, ΑΝ, Δ)

« …είμαστε μια οικογένεια ευτυχισμένη ,ο σύζυγος μου είναι πολύ καλός,
υπήρχε και υπάρχει πολύ αγάπη μεταξύ μας.»
(1, Γ, Λ, Δ)

Τις δύσκολες καταστάσεις και το αρνητικό οικογενειακό κλίμα έρχεται να επιβεβαιώσει
αλλά και να φορτίσει ακόμα περισσότερο η βία ,φυσική τις περισσότερες φορές , είτε
ψυχολογική που εμφανίζεται, είτε μεταξύ των συζύγων ,είτε προς τα παιδιά.
Δημιουργούνται έτσι οι κατάλληλες συνθήκες ώστε όλα τα μέλη της οικογένειας να
εγκλωβιστούν περαιτέρω σε αρνητικές καταστάσεις και τραυματικές εμπειρίες από όπου
η φυγή καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.

«…μια φορά έσπασε ένα πιάτο γιατί (το παιδί ) δεν έφερε γρήγορα
την μπύρα.»
(3, Γ, Λ, Δ, )

«…έχω χτυπήσει (την κόρη μου) πάρα πολύ, στην αρχή για το σχολείο και
μετά για θέματα συμπεριφοράς.»
(8, Α, Λ, ΓΓ)

«Την χτύπαγα την γυναίκα μου ,την χτύπαγα επειδή με ζήλευε .Τον χτύπαγα
τον μικρό γιατί …σώνει και καλά ήθελα να γίνει κάτι στη ζωή.»
(11, Α, Γ, ΑΤ,)
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« Επειδή έλειπε (ο σύζυγος ) από το σπίτι ,κρατιόμουν, κρατιόμουν
και ξέσπαγα στο παιδί.»
( 17, Γ, ΑΝ, ΒΛ)

4.2.4 . Άλλα σημαντικά οικογενειακά θέματα

Πολλοί γονείς , ανέφεραν σημαντικά οικογενειακά προβλήματα ,εκτός των
προαναφερθέντων ,που επηρέασαν στιγμιαία ή για μεγάλο χρονικό διάστημα ,την ζωή της
οικογένειας .Είναι θέματα που οι γονείς ανέφεραν αυθόρμητα ,δίνοντας τους χώρο στην
διήγησή τους ,θεωρώντας ότι μπορεί να σχετίζονται με το θέμα της έρευνας . Η συχνή
αλλαγή κατοικίας εντός της χώρας και η μετανάστευση , (από την Αλβανία), αναδείχθηκε
ένα σημαντικό θέμα. Αφορούσε την προσαρμογή κάθε φορά στο νέο περιβάλλον, την
αβεβαιότητα που αυτό δημιουργούσε καθώς και αισθήματα διαφορετικότητας που βίωσε η
οικογένεια .Σημαντικά προβλήματα με τις οικογένειες των συζύγων καταγράφονται, σε
περιπτώσεις που το ζευγάρι είχε επιλέξει να μείνει κοντά τους ή και μαζί τους στο ίδιο
σπίτι. Επίσης συχνές αναφορές γίνονται , σε χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων από τον
ένα γονιό ,γεγονός που τον έκανε δυσλειτουργικό και τον στιγμάτιζε στο οικογενειακό
περιβάλλον. Αναφέρθηκαν επίσης , η τεταμένη σχέση πατέρα –κόρης , χωρίς εμφανή αιτία,
συναισθήματα ντροπής για τη μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ του ζευγαριού , ο θάνατος
συζύγου και ο θάνατος παιδιού από ατύχημα. Τα προαναφερθέντα προβλήματα μοιάζει
να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πορεία των οικογενειών αυτών όπως
αποτυπώνεται στις διηγήσεις των γονιών .

«Τους λέγαμε (στα παιδιά ),ότι αυτές τις δυσκολίες τις είχαμε κι εμείς οι
ίδιοι, ότι περνούσε ένα χρονικό διάστημα που δεν κάναμε παρέες και
μέναμε κλεισμένοι μέσα η πηγαίναμε στο πάρκο…και τους λέγαμε ότι
εμείς περνάμε δυσκολότερα γιατί εσείς βγαίνετε.»
(30, Γ, ΑΝ, Δ)
«Ούτε οι δικοί της ούτε οι δικοί μου μας βοήθησαν ,γενικά μας
δημιουργούσαν προβλήματα. Όταν ερχόταν η πεθερά μου στο σπίτι
έβαζε λόγια στη γυναίκα μου και μετά την αναχώρηση της είχαμε
πάντα προστριβές μεταξύ μας .»
(5, Α, ,Λ, ΒΛ)
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« Ήταν πολύ δύσκολα χρόνια …εγώ απορροφημένος με τη δουλειά
από το πρωί μέχρι το βράδυ ,είχαμε τον ξαφνικό θάνατο του πεθερού
μου …με αποτέλεσμα να παρουσιάσει (η σύζυγος) κάποια ψυχολογικά
προβλήματα …από κει και πέρα περάσαμε ένα Γολγοθά με την
ψυχοθεραπεία της.»
(15, Α, Λ, ΒΛ)

«…(Η κόρη μου) είχε κόντρα με τον πατέρα της γιατί την πίεζε , δεν είχε τάξη
στο δωμάτιο της και ο πατέρας της έλεγε αφού δεν είχε κάνει αυτό δεν θα
πήγαινε κι αυτή εκεί…την πείραζε και δεν το έδειχνε .»
(23, Γ ,ΑΝ, Δ)

« Όταν χάθηκε ( σκοτώθηκε ο γιος του ), χαθήκαμε κι εμείς μαζί του.»
(25, ,Α Γ, ΓΓ)

Από τα παραπάνω στοιχεία γίνεται φανερή η δυσκολία των γονιών να αντεπεξέλθουν
στις οικογενειακές υποχρεώσεις και να ανταποκριθούν ουσιαστικά στο ρόλο τους . Οι
ίδιοι είναι συναισθηματικά επιβαρημένοι,

βιώνοντας προσωπικά και οικογενειακά

αδιέξοδα ,καθώς προσπαθούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους .

4.2.5. Γονείς και σχολική προσαρμογή

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, οι γονείς αναφέρουν ότι η εμπλοκή τους με την
σχολική πορεία του παιδιού τους, ξεκίνησε με πολλά και ποικίλα προβλήματα .Τα
προβλήματα αυτά ξεκινούν από την έλλειψη συνεργασίας και συνεννόησης του ζευγαριού
για τα θέματα αυτά , ενώ συνήθως είναι τομέας ενασχόλησης του ενός γονιού,
συνηθέστερα της μητέρας.

Αρκετοί γονείς δηλώνουν ότι δεν είχαν την απαιτούμενη

υπομονή και τον τρόπο να ανταποκριθούν στο καθήκον αυτό, όπως οι ίδιοι το ένιωθαν .
Υπήρχε διαδικασία ελέγχου για το διάβασμα του παιδιού στο σπίτι ,που συνήθως γινόταν
υπό το καθεστώς εκνευρισμού , ενώ η υπομονή τους εξαντλούνταν πολύ γρήγορα.
Συνήθως η διαδικασία αυτή συνοδευόταν από ένταση και περιστατικά βίας προς τα παιδιά.
Για πολλούς από τους γονείς του δείγματος η σχολικές επιδόσεις του παιδιού τους
αποτελούσαν παράγοντα κοινωνικής αποδοχής και καταξίωσης , ενώ σε όλες τις
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περιπτώσεις επιθυμούσαν τις καλές επιδόσεις και την σχολική επιτυχία, ανεξάρτητα από
το οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας . Σε πολλές περιπτώσεις η διάθεση
για βοήθεια από τους γονείς για τα σχολικά μαθήματα άγγιζε την υπερβολή ,έχοντας τα
αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι οι γονείς στις διηγήσεις τους επισημαίνουν κυρίως τα
προβλήματα που δημιουργούσε η ενασχόληση τους με την σχολική πορεία των παιδιών
τους και όχι στην αξιολόγηση της πορεία αυτής καθαυτής για τα πρώτα σχολικά χρόνια .
Στις περιπτώσεις αυτές το θέμα των σχολικών επιδόσεων περνά σταδιακά από την ευθύνη
των μαθητών στην ευθύνη και την φροντίδα των γονιών.
Λιγότεροι ανέφεραν, ότι δεν ασχολήθηκαν, όσο θα ήθελαν ή όσο νομίζουν ότι θα έπρεπε,
με την σχολική πορεία του παιδιού τους τα χρόνια του Δημοτικού , γεγονός που το
αποδίδουν στην εμπλοκή τους με άλλες ασχολίες. Όλοι οι γονείς αυτής της ομάδας , είναι
σχετικά χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (απόφοιτοι Δημοτικού ή Γυμνασίου).

«Μερικές φορές με έβαζε μπροστά η γυναίκα μου για να καθαρίσω(με το
διάβασμα του παιδιού). Με χρησιμοποιούσε.»
(5, Α, Λ, ΒΛ)
«Εγώ ήμουν αντίθετος ,έλεγα να τον αφήσουμε να δούμε τι θα κάνει
μόνος του…η γυναίκα μου ήταν από εκείνους που δεν σκέφτονται
τι θα μάθει το παιδί αλλά τι σκέφτονται οι γείτονες .»
(10 , Α, Δ, ΓΛ, )

«Δεν είχα υπομονή να τον βοηθήσω , εκνευριζόμουν πολύ ,γινόμουν
απότομη. Το μελανό σημείο της σχέσης μας ήταν το σχολείο.»
(3, Γ, Λ, Δ)

«Ένιωθα ενοχή που το δικό μου παιδί δεν θέλει το σχολείο.»
(4, Γ, ΑΝ, ΒΓ)

« Δεν τις ενίσχυα , τις φόβιζα και έλεγα ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια
για να έχετε αυτό που θέλετε . Ήταν λάθος μου.»
(30, Γ ,ΑΝ, Δ)

« Έπρεπε να είναι η μητέρα του από πάνω για να διαβάσει, σπρώχνοντας.»
(15, Α, Λ, ΒΛ)
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«…διάβαζε μόνος του ,δεν τον πίεζα ,έλεγα κάτι θα βγει από αυτή
την οικογένεια ...»
(19, Α, Δ, ΒΤ)

«Πήγαινε η κόρη μου κι έπαιρνε τους βαθμούς εμείς δεν ασχοληθήκαμε
καθόλου.»
(14, Γ, Γ, Δ, )

4.2.6. Γονείς και σχολικές επιδόσεις

Όλοι οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα , σε κάποιο σημείο της σχολικής πορεία
του παιδιού και ανεξάρτητα από την πορεία που είχε τα πρώτα χρόνια (Δημοτικό ή
Γυμνάσιο), διακρίνουν ανησυχητικά σημάδια για την πορεία αυτή , γεγονός που συμβαίνει
σε διαφορετική χρονική στιγμή για τον καθένα. Για τους περισσότερους, αυτό συμβαίνει
στα χρόνια του Γυμνασίου. Για πολλούς , συμπίπτει με μια περίοδο της οικογενειακής
ζωής που οι ίδιοι είναι ιδιαίτερα απορροφημένοι με άλλα ζητήματα, όπως η εργασία τους
ή οι ενδοοικογενειακές διενέξεις . Τις περιόδους αυτές σημειώνεται για τις περισσότερες
οικογένειες

απουσία ενασχόλησης του πατέρα με τις σχολικές δραστηριότητες του

εφήβου, ενώ αναφέρονται συχνά διαφωνίες στο ζευγάρι για την αντιμετώπιση της
κατάστασης .
Για πολλούς από αυτούς , το πρώτο ανησυχητικό σημάδι αφορούσε θέματα
συμπεριφοράς του εφήβου που εκδηλώνονται , κυρίως στο σχολικό χώρο και σε λιγότερες
περιπτώσεις στην οικογένεια . Στις περιπτώσεις που τα προβλήματα αφορούν το σχολείο
οι γονείς έχουν ενημερωθεί από αυτό ,τόσο για την διαγωγή των παιδιών τους όσο και για
την συναναστροφή τους με συνομηλίκους τους που είναι ήδη χαρακτηρισμένοι αρνητικά
στο σχολικό πλαίσιο. Σε άλλες περιπτώσεις, η ανησυχία για τον έφηβο προέρχεται από
την πτώση των σχολικών επιδόσεων και των βαθμών στα μαθήματα, ενώ μόνο σε λίγες
από αυτές , οι γονείς θορυβούνται από αδικαιολόγητες σχολικές απουσίες όταν
ενημερώνονται γι΄ αυτές .
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« Οι επιδόσεις της (κόρης του) έπεφταν ,η συμπεριφορά στο σπίτι ήταν η χειρότερη
…οι καθηγητές μου έλεγαν ότι έχει αλλάξει παρά πολύ , προκαλεί. Ότι κάνει
παρέα με τα κακά παιδιά του σχολείου .»
(8, Α, Λ, ΓΓ)

« (Μου έλεγαν) ότι πειράζει τα παιδιά , δεν ήταν ήσυχος στην τάξη …ήταν
ζόρικο παιδί νευρικό παιδί.»
(11, Α, Γ, ΑΤ)

«Οι καθηγητές μας έψαχναν απεγνωσμένα , δεν μας έβρισκαν . Πάει ο άντρας
μου μετά από δυο μήνες και τον ρώτησαν ,είστε χωρισμένοι. Τους είπε ότι
εργαζόμασταν …»
(1, Γ, Λ, Δ)

«Όχι δεν είχα (ανησυχία ), ούτε το σκεφτόμουν , με απασχολούσαν άλλα
πράγματα.»
(6, Γ, ΑΝ, Δ)

«(Υπήρχαν δείγματα ), αλλά εγώ δεν τα είχα δει, δεν είχα ασχοληθεί.
αυτό είναι το βασικό…εκείνη ( η σύζυγος ) ανησυχούσε συνέχεια.»
(26, Α, Δ, Δ)

«Με φώναξε ο καθηγητής και μου είπε να προσέχω γιατί έχει απουσίες
και να μην τις υπερβεί.»
(19, Α, Δ, ΒΤ)

«Ήταν σα να φώναζε μέσα από ένα βαθύ πηγάδι βοήθεια (ο γιος της ), εγώ
κοιμόμουν με τα τσαρούχια και έτσι η απόδοση του έπεσε τελείως .»
(5, Α, , Λ, ΒΛ)

Tην περίοδο αυτή, καθώς εμφανίζονται τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια στους εφήβους,
οι γονείς δηλώνουν ικανοποιημένοι στο σύνολο τους ,από την αντίδραση του σχολείου,
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καθώς ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών προέρχεται από αυτή την κατεύθυνση
(συμπεριφορά ,συναναστροφές , επιδόσεις , απουσίες). Στην απόπειρα τους να συνετίσουν
τον έφηβο ή να εντοπίσουν το πρόβλημα , βρίσκονται αντιμέτωποι με δικαιολογίες και
υποσχέσεις ,από την πλευρά του ,για βελτίωση και αλλαγή ,πράγμα που δεν συμβαίνει
στην συνέχεια . Σε άλλες περιπτώσεις αντιμετωπίζουν

την άρνηση του για αλλαγή

στάσης και συμπεριφοράς . Στο πλαίσιο αυτό οι συγκρούσεις με τον έφηβο εντείνονται .Σε
περιπτώσεις που τα προβλήματα σχετίζονται με την πτώση επιδόσεων και βαθμών,
καταφεύγουν σε βοήθεια μέσω ιδιαιτέρων μαθημάτων η κάποιου φροντιστηρίου, χωρίς
σημαντικά αποτελέσματα.

«…έλεγε (ότι) ,ο καθηγητής δεν με πάει , δεν με συμπαθεί…(μου είπε η κόρη
μου) να την γράψω σε ένα φροντιστήριο κοντά στην πιάτσα της …εγώ
τον ύπνο του δικαίου.»
(30, Γ, ΑΝ, Δ)

«Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα , μένει μετεξεταστέα στη Γεωγραφία και
θύμωσα πολύ και μου είπε τελείως ανέμελα , εντάξει μωρέ δεν είχα το βιβλίο,
κάπου το έχω χάσει και δεν πήγα να δώσω.»
(29, Γ, Λ, ΒΛ)

« Το δικαιολογούσε (για τις απουσίες ), ότι δεν ξύπνησε πρωί, ότι άργησε να
μπει στην τάξη…»
(26, Α, Δ, Δ)

«Μια μέρα αναγκάστηκα να τον χτυπήσω( τον γιο του),στην Γ ΄Γυμνασίου
γιατί μου είπε ψέματα για τα μαθήματα και του έριξα μια στην πλάτη και
τον έφτυσα και τον είπα παλιοψεύτη και αυτός σηκώθηκε και έφυγε από
το σπίτι.»
(5, Α, Λ, ΒΛ)

Σε καμιά περίπτωση δεν διαφαίνεται , πώς οι γονικές παρεμβάσεις αυτές ,μπόρεσαν να
ανακόψουν την πορεία αυτή. Το επόμενο σύμπτωμα που αποκαλύπτεται στους γονείς
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σχετικά με την σχολική πορεία του παιδιού τους είναι , οι συστηματικές αδικαιολόγητες
απουσίες από το σχολείο , ενώ για την περίοδο αυτή διατυπώνονται παράπονα σχετικά με
την ενημέρωση που είχαν από τις σχολικές μονάδες, αναφορικά με την σοβαρότητα και
την έκταση του φαινόμενου.

«Έστελναν χαρτί , μας έπαιρναν και τηλέφωνο και μας ρωτούσαν γιατί δεν
πήγε (στο Γυμνάσιο), στο Λύκειο δεν τους ενδιέφερε.»
(7, Γ, Δ, ΑΤ, )

«Τους έλεγα ας πούμε να τον περάσουν και τότε θα τον αλλάξω σχολείο,
γιατί ξανά εδώ εγγραφή δεν έχει ,μού λεγαν.»
(11, Α, Γ, ΑΤ)

Την περίοδο αυτή, όπως περιγράφεται από τους γονείς ,κανείς δεν υποψιάζεται ή δεν
αναφέρεται ευθέως στην πιθανότητα ,ο έφηβος να έχει εμπλακεί με την χρήση .Ούτε οι
γονείς το φαντάζονται , αλλά ούτε και κάποιος από το σχολικό περιβάλλον τολμά να
μιλήσει γι΄αυτό το γεγονός .
Οι έφηβοι αφήνουν πολλά και σαφή σημάδια σχετικά με την εμπλοκή τους με την χρήση
ψυχοτρόπων ουσιών , πέρα από τα σχολικά τους προβλήματα ,σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα
και τότε οι γονείς αδυνατούν να τα αναγνωρίσουν . Στον παρόντα χρόνο των συνεντεύξεων
τα σημάδια αποκτούν το νόημα τους και περιγράφονται ως τέτοια. Καταγράφονται,
σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση και την συμπεριφορά ,τον τρόπο ζωής και τις
συνήθειες του εφήβου. Σημειώνονται επίσης σωματικές αλλαγές, όπως η σημαντική
απώλεια βάρους και η έλλειψη στοιχειώδους καθαριότητας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι
πληροφορίες από το σχολείο παρότι δεν αφορούν τη χρήση ,είναι φανερά ανησυχητικές
και θα μπορούσαν να ωθήσουν τους γονείς να συνδέσουν τα γεγονότα.

«Μου έλεγε τόσο φανερά ψέματα και έτσι έκανε για τις παρέες
και τις αργοπορίες..».
(30, Γ, ΑΝ, Δ)
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«Είχε αλλάξει τον τρόπο που ντυνόταν , είχε αρχίσει να φοράει μαύρα
ρούχα αρβύλες …έβγαινε έξω και γυρνούσε πολύ αργά. Αρκετές
φορές όταν γύριζα από τη δουλειά δεν τον έβρισκα στο σπίτι.»
(26, Α, Δ, Δ)

«…τα κόκαλα του στο θώρακα ξεχώριζαν ,έπαθα σοκ και είπα ότι
κάτι συμβαίνει …»
(17, Γ, ΑΝ, ΒΛ)

«...μου είπε ο διευθυντής για τον (γιο της ) ότι είναι πολύ καλό και
ευγενικό παιδί αλλά να προσέξουμε την εμφάνισή του .Μας είπε
ότι μπορεί να έχει μπλέξει.»
(16, Γ, Λ, ΑΤ)

Η κατάσταση που έχει περιγραφεί παραπάνω ,καθώς περνά ο χρόνος εδραιώνεται ,τα
προβλήματα του εφήβου σε σχέση με το σχολείο και τη χρήση αυξάνουν , ενώ οι σχέσεις
των γονέων με τις σχολικές μονάδες εισέρχονται σε περίοδο κρίσης , καθώς αισθάνονται
ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που το σχολείο έχει από αυτούς,
σχετικά με την βελτίωση της στάσης του εφήβου .

4.2.7. Σχολική διακοπή, στάσεις και απόψεις των γονέων

Σε πολλές περιπτώσεις , οι έφηβοι ,παιδιά των γονιών που συμμετείχαν στην έρευνα ,
διέκοψαν την σχολική τους εκπαίδευση,

κάτω από το βάρος των σωρευμένων

εκπαιδευτικών προβλημάτων ,καθώς και των προβλημάτων στη συμπεριφορά που
εμφάνιζαν στο σχολικό πλαίσιο .Για πολλούς γονείς η σχολική διακοπή αποτελεί την
φυσιολογική εξέλιξη της προαναφερθείσας πορείας , ενώ πολλές φορές ενθαρρύνονται από
το σχολείο για αυτό . Η διακοπή του σχολείου, δίνει την ελπίδα στους γονείς ότι ο έφηβος
θα απομακρυνθεί από τις παρέες που τον παρασύρουν και θα ασχοληθεί με κάτι στο οποίο
μπορεί να είναι καλύτερος η ακόμα και να πετύχει ,ενώ δεν αποτελεί αμελητέο γεγονός ότι
απασχολούμενος με κάποια εργασία θα εξοικονομούσε και χρήματα. Την περίοδο εκείνη
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οι γονείς έβλεπαν θετικά την εξέλιξη αυτή , ενώ στον παρόντα χρόνο των συνεντεύξεων ,
αξιολογούν αρνητικά την σχολική διακοπή. Εκτιμώντας τα γεγονότα στο σήμερα
διατυπώνουν την άποψη ότι η κατάσταση του εφήβου σε σχέση με την χρήση ,αλλά και
αναφορικά με τις μεταξύ τους σχέσεις επιδεινώθηκε μετά την διακοπή του από το σχολείο.

«…(είπε ο Λυκειάρχης) ,τι θέλετε να πηγαίνει αυτό το παιδί σχολείο.»
(24, Γ, ΑΝ, ΑΤ)

« …μετά είπε πως θα πάει να δουλέψει…έτσι ξεκίνησε και από τότε
αρχίσαμε να τον χάνουμε …ερχόταν στο σπίτι με νεύρα , καμιά
επαφή μεταξύ μας.»
(6, Γ, ΑΝ, Δ)

« Δούλευε δεν μπορείς να πεις …αλλά ότι λεφτά έβγαζε δεν τα βλέπαμε, ούτε
αυτός τα έβλεπε , τα λεφτά δηλαδή πήγαιναν κατευθείαν…(στα ναρκωτικά).»
(25, Α, Γ, ΓΓ)

«Το θεωρώ δικό μας λάθος που σταμάτησε το σχολείο…Όταν τον ρωτούσα
( τι του συμβαίνει) έλεγε πως ήταν κουρασμένος από τη δουλειά.»
(7, Γ, Δ, ΑΤ,)

4.2.8 . Γονείς και σχολεία , μια δύσκολη σχέση

Οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα , έχοντας αναγνωρίσει απερίφραστα ,δικές
τους ευθύνες και έχοντας κάνει ανεπιτυχείς προσπάθειες να αλλάξουν την πορεία του
εφήβου , διατυπώνουν γεγονότα , απόψεις και κρίσεις για την λειτουργία του σχολείου ,την
ανταπόκριση και την αντιμετώπιση του προβλήματος του παιδιού τους ,αλλά και την
σχέση του με τους ίδιους .
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Πολλοί γονείς , στέκονται κριτικά στον τρόπο που τα σχολεία που φοίτησαν τα παιδιά
τους, ανταποκρίθηκαν στο πρόβλημα τους .Καταλογίζουν καθυστέρηση στην διάγνωση
του προβλήματος , αδιαφορία για επαρκή ενημέρωση προς τους ίδιους , άρνηση του
προβλήματος , αδυναμία του σχολικού πλαισίου για την αντίληψη του προβλήματος και
την αποδοτική διαχείριση των δυσκολιών που εμφάνισαν τα παιδιά τους. Σε πολλές
περιπτώσεις απαξιώνουν το θεσμό του σχολείου όπως λειτουργεί, και την εικόνα της
δημόσιας εκπαίδευσης .
Υπάρχουν παράλληλα αρκετές θετικές αναφορές σε μεμονωμένους εκπαιδευτικούς που
ξεχώρισαν με την αντιμετώπιση και τη στάση τους ,ενώ αναφέρονται λίγες περιπτώσεις
που δεν καταλογίζεται κάτι στο σχολείο αναφορικά με το θέμα που μελετάται και το
πρόβλημα όπως οι ίδιοι το αντιλαμβάνονται.
Ιδιαίτερα αρνητική αναφορά γίνεται στα ΤΕΕ, τόσο αναφορικά με το επίπεδο σπουδών
που παρέχουν , όσο και σχετικά με θέματα οργάνωσης τους .Επίσης σχετικά με θέματα
πειθαρχίας και επικοινωνίας με τους ίδιους . Όσες αναφορές γίνονται σε ιδιωτικά σχολεία
είναι περισσότερο ή λιγότερο αρνητικές ,εστιάζοντας στην οικονομική σχέση τους με το
σχολείο, η οποία έμοιαζε να καθορίζει τα πράγματα.

«Αυτοί (οι καθηγητές ) , δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα, τους το είπαμε
(για τη χρήση) και είπαν ότι δεν το πιστεύουν.»
(17, ,Γ, ΑΝ, ΓΛ)

«Δεν ανησυχούσαν στο( σχολείο),εγώ ήμουν η τρελή της παρέας …
μου έλεγαν ,όλα (τα παιδιά ) κάνουν ένα χασισάκι.»
(18, Γ, Ο, ΒΛ)

«Δεν μας είχε καλέσει ποτέ κανένας …δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για την
πορεία του παιδιού στο σχολείο.»
(14, Γ, Γ, Δ)

«…να ενδιαφερθούν περισσότερο οι καθηγητές , να πιάσουν την ψυχολογία
του, να τον πάρουν με το μέρος τους (τον μαθητή ) και να τον κάνουν να
ενδιαφερθεί.»
(3, Γ, Λ, Δ)
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«…τρελή κατάσταση ( στο ΤΕΕ) ,εμφάνιση και επίπεδο παιδιών και
καθηγητών απίστευτο, απογοήτευση…»
(28, Α, Γ, ΑΛ)

«Δεν μπορεί να μην ξέρουν οι καθηγητές που είναι τα παιδιά (στο ΤΕΕ).
Δεν γνώρισα ένα καθηγητή να έχει μια ευαισθησία , δεν λέω ότι είναι
παλιάνθρωποι, δεν έχουν ευαισθησία στη δουλειά τους .»
(9, Γ, Δ, ΑΤ)

«…απολύτως τίποτα , αδιάφοροι. Ήταν τόσο κυνικοί που αν καθυστερούσες
να πληρώσεις σε διέγραφαν από το σχολείο.»
(4, Γ, ΑΝ, Δ)

« Βοήθεια έπαιρνα από το Λύκειο και το Γυμνάσιο ασχέτως αν εγώ τα είχα
παρατήσει και δεν πήγαινα .»
(20, Γ, Δ, ΑΛ)

Καταγράφονται περιπτώσεις , όπου οι γονείς κατά δήλωση τους ,ωθήθηκαν, πιέστηκαν ή
εκβιάστηκαν από το ίδιο το σχολείο ,ώστε ο μαθητής να αλλάξει σχολικό περιβάλλον. Τις
περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις η αλλαγή σχολείου αποτέλεσε αντικείμενο
συναλλαγής μεταξύ γονιού και της διεύθυνσης του σχολείου με αντάλλαγμα την επιτυχή
ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς ή την διαγραφή απουσιών άνω του επιτρεπόμενου
ορίου που θα συντελούσε στο παραπάνω. Οι αναφορές των γονιών στα περιστατικά αυτά
γίνονται φορτισμένες από δυσαρέσκεια , θυμό και αμηχανία για το επίπεδο λειτουργίας
ενός τέτοιου θεσμού σαν το σχολείο, καθώς και το επίπεδο της διοίκησης του .

«Είπε (ο Γυμνασιάρχης ), θα τον περάσουμε με τη συμφωνία να τον
ξαναπάμε του χρόνου.»
(4, Γ, ΑΝ, Δ)
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«…με καλεί ο καθηγητής και μου λέει ότι με 40.000 δραχμές θα τον περάσει
κι ας έχει απουσίες …του λέω, γιατί με φωνάζεις την τελευταία μέρα και δε
με φώναξες τότε που έκανε τις πρώτες 10 να μου πεις τι συμβαίνει.»
(19, Α, Δ, ΒΤ)

« Τότε ο διευθυντής είπε στον άντρα μου να το πάρει το παιδί , αν θέλει να
το σώσει. Τότε βρίσκουμε ένα ιδιωτικό και αφού συνεννοούμαστε το
παίρνουμε από εκεί. Αυτό ήταν το χειρότερο που μπορούσαμε να κάνουμε
για το παιδί.»
(1, Γ, Λ, Δ)

Με ιδιαίτερο τρόπο περιγράφουν οι γονείς στις συνεντεύξεις τους τον τρόπο που οι
εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν και να
συνεργαστούν μαζί τους , αλλά και τα συναισθήματα που τους προκαλούσε η συνεργασία
αυτή. Στις πολλές περιπτώσεις ένιωθαν κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι για την στάση και την
συμπεριφορά του παιδιού τους , αδύναμοι να παρέμβουν ώστε να αλλάξουν την
κατάσταση. Συναισθήματα απόρριψης και ντροπής τους οδηγούν σταδιακά στην ρήξη της
σχέσης τους με το σχολείο, γεγονός που τους στερεί την στοιχειώδη ενημέρωση για την
πορεία του εφήβου. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες

αναφορές, όπου εκπαιδευτικοί

προσέγγισαν το γονιό με κατανόηση και διάθεση για βοήθεια , περιπτώσεις που
καταγράφονται σαν εξαίρεση στον κανόνα .

«…άρχισε να με φωνάζει ο Γυμνασιάρχης , για να μου κάνει παρατηρήσεις.
Εκεί ένιωσα σαν σκουπίδι.»
( 4, Γ, ΑΝ, ΒΓ)

«Ένα απόγεμα μας κάλεσαν και τους δυο και δεν μπορώ να περιγράψω τι έλεγαν
για το παιδί αλλά και για μας .»
( 1, Γ, Λ, Δ)
«Υπήρχαν καθηγητές που μου έκαναν παράπονα, αλλά υπήρχαν κι άλλοι που
αγκάλιασαν την (κόρη του ).»
(8, Α, Λ, ΓΓ)
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4.2.9 . Γονείς , χρήση και θεραπευτικά προγράμματα

Όλοι οι γονείς αναφέρουν ή αφήνουν να εννοηθεί, ότι κατά την εκτίμηση τους πέρασε
αρκετός χρόνος από τη στιγμή που ο έφηβος ξεκίνησε την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών,
ώσπου να το μάθουν ή να το καταλάβουν. Είναι ένα διάστημα που ορισμένοι προσπαθούν
να το εκτιμήσουν στον παρόντα χρόνο , ενώ άλλοι ομολογούν πως δεν το γνωρίζουν .
Σε πολλές περιπτώσεις, σχετικά με

για την εμπλοκή του εφήβου με την χρήση, το

πληροφορήθηκαν από τρίτους ( άλλους γονείς, συγγενείς , φίλους , γείτονες , η ανώνυμα),
ενώ μεγάλος είναι ο αριθμός των γονιών , που ανακάλυψαν ψυχότροπες ουσίες στα
προσωπικά είδη του εφήβου. Επίσης κάποιοι άλλοι το πληροφορήθηκαν από άλλες πηγές
(αστυνομία, νοσοκομείο ,γιατροί, ψυχολόγοι ), ενώ υπάρχει αναφορά όπου το ομολόγησε
ο ίδιος ο έφηβος .Μοιάζει να μην συμβαίνει συχνά ,τέτοια πληροφορία να προέρχεται από
το σχολείο ή να την έχει δώσει κάποιος εκπαιδευτικός . Καταγράφονται λίγες περιπτώσεις,
όπου οι γονείς ενημερώθηκαν από το σχολείο, ενώ ήδη το γνώριζαν και το πρόβλημα
ήταν αρκετά εμφανές .

«Τα έμαθα όμως όταν ήταν πια πολύ αργά…τον είδε ένας συνάδελφος
να στρίβει τσιγάρα και μου το είπε.»
(1, Γ, Λ, Δ)

«Αυτό που δεν ξέρω είναι το πότε ξεκίνησε ,κι΄αυτό με τρώει μέσα μου.»
(4, Γ, Λ, Δ)

«…τι ίσως σίγουρα θα είχε δοκιμάσει τότε, θα είχε ξεκινήσει τη χρήση
…ούτε πήγαινε ο νους μου ότι έχει δοκιμάσει ο γιος μου. Προσπαθούσα
να τον μαζέψω από τα γήπεδα.»
(16, Γ, Λ, ΑΤ)

« Τους έπιασαν σε ένα μπλόκο, γιατί είχε στην τσέπη του 3 γραμμάρια
χασίς.»
(10, Α, Δ, ΓΛ)
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«Με πήρε μια φίλη μου ,είπαν που την είδαν σ΄ένα λεωφορείο με αυτό
το αγόρι .Ξέροντας ότι αυτός κάνει χρήση , άρα θα κάνει και αυτή.»
(20, Γ, Δ, ΑΛ)

«Ήμουν σίγουρη ότι κάτι γίνεται, την έστειλα να κάνει εξετάσεις σε ένα
δικό μου παθολόγο ,με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι (η κόρη της ),
πήρε χάπια την ίδια μέρα…»
(29, Γ, Λ, ΒΛ)

«Από εκεί και πέρα μας έδινε τις προκλήσεις σαν τα τούβλα …και την άλλη
μέρα ήρθε (ο ίδιος ο γιος του) και μας το είπε.»
(9, Γ, Δ, ΑΤ)

Σε πολλές περιπτώσεις την χρονική στιγμή που οι γονείς μαθαίνουν για την χρήση ,οι
έφηβοι προβάλουν δικαιολογίες , υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή τους με την χρήση είναι
πειραματική ή περιστασιακή, δίνοντας ταυτόχρονα υποσχέσεις ότι θα σταματήσουν την
δραστηριότητα τους αυτή. Στις περισσότερες περιπτώσεις από αυτές οι γονείς πείθονται
και έτσι περνά και άλλος χρόνος .Ενδεικτικό στοιχείο αυτού είναι ότι μόνο μια μικρή
ομάδα γονιών ,απευθύνθηκαν άμεσα για βοήθεια σε κάποιον, (κατά τη γνώμη τους )
ειδικό, αφού είχαν την πληροφορία .Πολλοί από αυτούς προσπάθησαν να χειριστούν το
θέμα μόνοι τους , κάνοντας απόπειρα να συνεργαστούν με τον έφηβο ,προσπάθεια που η
πορεία των πραγμάτων δείχνει να μην αποδίδει .

«…θυμάμαι ότι τον πήρε (ο πατέρας του) και τον πήγε στην θάλασσα και
του είπε πέταξε το και μην το ξανακάνεις .»
( 17, Γ, ΑΝ, ΒΛ)

«Προσπάθησε να μας πείσει ότι ήταν η πρώτη φορά , επιμείναμε πολύ…
είπαμε θα το αφήσουμε και θα δούμε.»
(7, Γ, Δ, ΑΤ)
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«Του λέω ,πέσμου πως βρέθηκε αυτό σε ένα από τα συρτάρια σου ,μου λέει
είναι κάποιου φίλου μου …αρχίσαμε να του μαζεύουμε τα λουριά, να τον
περιορίζουμε …χωρίς αποτέλεσμα.»
(15, ,Α, Λ, ΒΛ)

Οι προσπάθειες των γονιών ώστε να απευθυνθούν οι έφηβοι σε θεραπευτικό πρόγραμμα
αποδίδουν σε διαφορετικό χρόνο για την κάθε οικογένεια .Σε κάθε περίπτωση οι γονείς
έχουν ήδη ενταχθεί οι ίδιοι στο πρόγραμμα με στόχο να βοηθηθούν ώστε να πείσουν τους
εφήβους ή να τους πιέσουν αποδοτικά, ώστε να απευθυνθούν και αυτοί σε αυτό με την
θέλησή τους .

4.2.10. Γονείς και εκπαιδευτική επανένταξη

Η προσπάθεια για εκπαιδευτική επανένταξη ,ξεκινά για τους εφήβους με την είσοδο
τους στο θεραπευτικό πλαίσιο. Σχεδόν όλοι οι γονείς αποτιμούν θετικά την προσπάθεια
αυτή των παιδιών τους , ενώ επισημαίνουν σημαντικές διαφορές στην πορεία αυτή σε
σχέση με το παρελθόν. Αυτές εντοπίζονται στην στάση των ιδίων απέναντι στο θέμα αυτό,
αλλά και στην αντιμετώπιση που οι έφηβοι έχουν στους χώρους που εκπαιδεύονται, την
αλλαγή στάσης των εφήβων και την βοήθεια που έχουν σε δύσκολες στιγμές από το
θεραπευτικό πρόγραμμα.
Αναφορικά με τους ίδιους προσπαθούν να μεταβιβάσουν την ευθύνη της εκπαιδευτικής
πορείας στον έφηβο, να εκφράζουν με ειλικρίνεια τα συναισθηματία τους , να αποφεύγουν
τις εντάσεις και τη βία , να είναι υποστηρικτικοί σε σχέση με τα σχέδια του εφήβου, να
είναι ανοιχτοί σε σχέση με το πρόβλημα της χρήσης στους εκπαιδευτικούς χώρους , να
είναι ανοιχτοί και δεκτικοί στις ανάγκες των εφήβων.

«Συζητάμε πολύ, είμαστε κοντά στο παιδί και εγώ και ο πατέρας του, και οι
δυο, το κλίμα μέσα στο σπίτι έχει αλλάξει πάρα πολύ.»
(14, Γ, Γ, Δ)

«…του είπα ότι τον αγαπάω πολύ και δεν με ενδιαφέρουν ούτε τα μαθήματα,
ούτε οι βαθμοί του , θέλω μόνο να τα βρει με τον εαυτό του να τον αγαπήσει
και να τον πάει όπου είναι καλύτερα.»
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(3, Γ, ,Λ, Δ, )

«Δεν υπάρχει βία , δεν του λέμε ψέματα.»

(5, Α, Λ, ΒΛ, )

«Δε γυρνάω πια σπίτι και να αρχίζω τις φωνές και τις κατηγορίες , δεν τη
βάζω πια τιμωρίες , προσπαθώ να της δίνω κίνητρα .»
(8, Α, Λ, ΓΓ)

«Εγώ τον αντιμετωπίζω σαν υποψήφιο .Με ενδιαφέρει να έχει το φαγητό του
την ησυχία του , δεν τον πιέζω αν διάβασε.»
(17, Γ, ΑΝ, ΓΛ)

«…Του λέω δεν έχω δυνατότητα να πας σε φροντιστήριο, θα πρέπει να
δουλέψεις να αλληλοβοηθηθούμε.»
(19, Α, Δ, ΒΤ)

Για τους εφήβους που συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους σε δημόσια σχολεία
καταγράφεται αλλαγή στην στάση των περισσοτέρων εκπαιδευτικών απέναντι στον έφηβο
αλλά και τους ίδιους . Το πρόβλημα της χρήσης που αντιμετωπίζει η οικογένειας είναι
ανοικτό και στις περισσότερες περιπτώσεις οι γονείς έχουν ζητήσει και την βοήθεια του
σχολείου για την επιτήρηση του εφήβου. Οι εκπαιδευτικοί μοιάζει να ανταποκρίνονται
στην μεγάλη τους πλειοψηφία στο αίτημα της οικογένεια για βοήθεια , η προσπάθεια δε
των οικογενειών στα πλαίσια του θεραπευτικού προγράμματος ,φαίνεται να
ευαισθητοποιεί ιδιαιτέρως.

«Πήγα στον διευθυντή και το είπα (για τη Στροφή )και εκείνος συγκινήθηκε
…ίσως το είχε μεταδώσει σε όλους , η υποδιευθύντρια ήταν εξαιρετική.»
(16, Γ, Λ, ΑΤ)
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τους

«Τους ζήτησα την βοήθεια τους ,και το ότι ανοίχτηκα και μίλησα έβγαλε
την ανθρωπιά από μέσα τους . Δεν είναι τυχαίο ότι σε άλλα σχολεία
κανείς δεν ενδιαφερόταν και σε αυτό είναι όλοι καλοί.»
(8, Α, Λ, ΒΓ)

« …έκανε αυτός (ο καθηγητής ) πολύ καλό μάθημα και της έβαλε στο
μυαλό να δώσει σε μεγάλη σχολή.»
(29, Γ, Λ, ΒΛ)

«Στο σχολείο ξέρουν για το πρόγραμμα, για να μην μπορεί να μπαίνει
και να βγαίνει όποτε θέλει, και για να μας ειδοποιούν όταν λείπει.»
(4, Γ, ΑΝ, Δ,)

Για τους εφήβους που προσπαθούν να επανασυνδεθούν εκπαιδευτικά μέσω του
Μεταβατικού Σχολείου της Στροφής , οι αναφορές όλων των γονιών είναι ιδιαίτερα
θετικές . Με θετικό τρόπο αναφέρονται στην δουλειά των καθηγητών , των συμβούλων
εκπαίδευσης , στην συνεργασία και την καθοδήγηση που έχουν από αυτούς . Ιδιαίτερα
σημειώνουν την ενθάρρυνση που δίνεται στους μαθητές , την επιβράβευση των
προσπαθειών τους και την καλλιέργεια της ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον.

«Εσείς οι καθηγητές του Μεταβατικού Σχολείου, ξέρω πόσο τον έχετε βοηθήσει,
γιατί καταλάβατε ότι θέλει σπρώξιμο.»
(19, Α, Δ, ΒΤ)

«Ένιωθα ,παρά πολύ συγκινημένη, γέμιζαν τα μάτια μου δάκρυα και έλεγα
ότι οι εκπαιδευτικοί έτσι θα έπρεπε να είναι , σαν αυτούς τους ανθρώπους (τους
καθηγητές στο ΜΕΣ) …νομίζω δείξατε πολύ ενδιαφέρον για κείνον πολύ
αγάπη και ότι νοιάζεστε.»
(16, Γ, Λ, ΑΤ)

«Της δώσανε έπαινο στο σχολείο της Στροφής ,ήταν μάλιστα πολύ συγκινημένη.
Οι καθηγητές ήταν ότι, ξέρετε αυτό πρέπει να κάνει η (κόρη σας ) ή αυτό
πρέπει να κάνετε για την (κόρη σας ), για να την βοηθήσουμε.»
(18, Γ, Ο, ΒΛ)
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Όλοι οι γονείς , αναγνωρίζουν στους εφήβους την σημαντική προσπάθεια που κάνουν,
τόσο για την απομάκρυνση τους από την χρήση ουσιών , όσο και για την εκπαιδευτική
τους επανασύνδεση και επανένταξη. Σε λίγες περιπτώσεις καταγράφουν δυσκολίες που
αυτοί αναγνωρίζουν στην προσπάθεια των παιδιών τους για να συμβεί αυτό. Σχετικά με
την αλλαγή που οι έφηβοι πραγματοποιούν και συνίσταται στην συνέχιση της
εκπαίδευσης τους εντός ή εκτός θεραπευτικού προγράμματος , την αποδίδουν , στην
έναρξη μελέτης ,την πίστη του εφήβου στον εαυτό του ,στην κατάστρωση σχεδίων για το
μέλλον

και γενικότερα στην αυτοεκτίμηση του εφήβου, που συνεχώς αυξάνει. Οι

δυσκολίες των μαθητών συνοψίζονται στη δυσκολία στο διάβασμα, στην έλλειψη χρόνου
και στην κόπωση λόγω της συμμετοχής τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα , στην απουσία
σχεδίου για το μέλλον και την έλλειψη σοβαρού κινήτρου, για περαιτέρω εκπαίδευση.

«Μετά πήγε καλά , σηκωνόταν το πρωί διάβαζε , έκανε κάμψη και ξανάρχισε
πάλι.»
(19, Α, Δ, ΒΤ)

«…ξεκίνησε πάλι να διαβάζει για να πάρει το Lower και μαθήματα Computer.
Έχει αρχίσει να γελάει πάλι.»
(6, Γ, ΑΝ, Δ)

«Ξαναβρήκε την εμπιστοσύνη στον εαυτό της , ένιωσε σιγουριά από εμάς,
πιθανόν είδε πως την εμπιστευτήκαμε , θέλησε να κάνει κάτι στη ζωή της .»
(30, Γ, ΑΝ, Δ)

«Έλεγε ότι του έδιναν αξία , ήθελε να πηγαίνει στο σχολείο (ΜΕΣ), το
έβλεπε σαν διασκέδαση ,ο χώρος ήταν δικός τους.»
(17, Γ, ΑΝ, ΓΛ)

«Είχε μεγάλη χαρά που μπόρεσε να πάει σχολείο , είναι φοιτήτρια τώρα.»
(29, Γ, Λ, ΒΛ)
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«Κάπου τον κούραζε( το διάβασμα ) , διάβαζε και ξανά πάλι πίσω ,
δεν το άντεχε.»
(15, ,Α, Λ, ΒΛ)

«…συνεχίζει το σχολείο ,οι επιδόσεις της δεν είναι καθόλου καλές
γιατί δεν διαβάζει…το πρωί σχολείο ,το απόγευμα εδώ ,το βράδυ σπίτι…»
(8, Α, Λ, ΓΓ)

Για την αλλαγή που συντελείται στον έφηβο και την οικογένεια οι γονείς αναγνωρίζουν
και αναφέρονται στην βοήθεια και την υποστήριξη ,που έχουν λάβει από το θεραπευτικό
πρόγραμμα , τόσο οι ίδιοι όσο και οι έφηβοι.

«Έκανε μια μικρή προσπάθεια παράλληλα με την κοινότητα. Εκείνη τη χρονιά
πέρασε και είναι τώρα στην Α΄ Λυκείου Νυχτερινό, μόνη της πήρε την απόφαση
να συνεχίσει.»
(20, ,Γ, Δ, ΑΛ)

«Έχει κάνει στροφή 180 μοίρες , είχε βέβαια και ένα οκτάμηνο στο πρόγραμμα.»
(1, Γ, Λ, Δ)

«Το καλό ήταν ότι εγώ και (η σύζυγος μου), είχαμε απόλυτη συμμαχία .
Ακολουθήσαμε κατά γράμμα ότι μάθαμε εδώ μέσα.»
(26, Α, Δ, Δ)

«Η αλλαγή οφείλεται στο πρόγραμμα .Όλοι βγήκαμε από τη θέση μας και
είδαμε που ήταν το πρόβλημα μας , που δεν το βλέπαμε τόσο καιρό.»
(6, Γ, ΑΝ, Δ)
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4.2.11 . Οι γονείς αλλάζουν το παρελθόν

Καθώς πλησίαζε να ολοκληρωθεί η κάθε συνέντευξη , προτείναμε στους γονείς να
φανταστούν και να διατυπώσουν ,τι θα άλλαζαν από το παρελθόν, αν είχαν την
δυνατότητα, προκειμένου να υπήρχε άλλη εξέλιξη στην ιστορία των παιδιών τους,
αναφορικά με την χρήση και την εκπαίδευση τους. Αναφέρθηκαν σε τομείς που
σχετίζονται με την οικογενειακή ζωή και το σχολείο.
Σκιαγραφούν τα χαρακτηριστικά μιας πιο λειτουργικής οικογένειας από την δική τους,
όπως θα την φαντάζονταν οι γονείς που μελετήθηκαν . Περιγράφουν μια οικογένεια όπου
οι γονείς θα ανταποκρίνονται στον ρόλο τους ,πατέρας και μητέρα παρόντες σε όλες τις
δραστηριότητες της οικογένειας ,με ανάπτυξη κοινών ενδιαφερόντων , να μπορούν να
δείχνουν την αγάπη προς τα παιδιά ,να τα βοηθούν ώστε σταδιακά να αναλάβουν τις
ευθύνες τους , να τα φροντίζουν, χωρίς εντάσεις και βία, ταυτόχρονα με την καλλιέργεια
κλίματος εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια .Πιστεύουν ότι οι γονείς πρέπει να είναι
υποστηρικτικοί στις μεγάλες δυσκολίες και απώλειες , με το θέμα της εκπαίδευσης να μην
ανάγεται σε κεντρικό, στην σχέση τους με τα παιδιά. Χαρακτηριστικά σημείωσαν:

«Να δείχνω ότι την αγαπάω αλλά με άλλο τρόπο και δεν θα έδινα τόση βαρύτητα
στα μαθήματα, γιατί δε δίνουν σε όλους την ευτυχία …και να μην κατέφευγα
στη βία .»
(8, Α, Λ, ΓΓ)

«…θα ήθελα να μεγάλωνα εγώ τα παιδιά μου , να έχω την ευθύνη τους ,
να είχα συνειδητοποιήσει αυτό το σκοπό.»
(6, Γ, ΑΝ, Δ)

«… δε θα ασκούσα βία στα παιδιά μου …να έπαιρνα έγκαιρα αποφάσεις,
να μην είμαι συνέχεια από πάνω τους .»
(4, Γ, Λ, ΒΓ)

«…θα ήμουν ξεκάθαρη, θα έλεγα αυτά που με απασχολούν …να είχα στο
(γιο μου) περισσότερη εμπιστοσύνη.»

(9, Γ, Δ, ΑΤ)
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«…να ήμουν πιο κοντά να συζήταγα με το παιδί …να ενδιαφερόμουν πιο
πολύ , να είχα βάλει βιβλία και περιοδικά στο σπίτι.»
(14, Γ, Γ, Δ)

«Εδώ δεν είχανε να φάνε ,ήθελε να πάει τα παιδιά του βόλτα ( κάποιος συγγενής
του) . Τώρα καταλαβαίνω τι έκανε αυτός…»
(26, Α, Δ, Δ, )

« Δεν θα επέμενα τόσο απαιτητικά να διαβάζει …να μην έδειχνα ότι μόνο
το σχολείο υπάρχει και τίποτα άλλο, να αυτός την επιλογή…αν ήταν ο πατέρας
του μέσα στο σπίτι, χωρίς τις εντάσεις και τα νεύρα που υπήρχαν παλιά.»
(3, Γ, Λ, Δ)

«Δεν ξέραμε να πούμε τίποτα άλλο…τι μας βρήκε λέγαμε (θάνατος παιδιού)
…δεν ξέραμε να πούμε ότι έχουμε δυο παιδιά πίσω και πρέπει να
δώσουμε υποστήριξη σ΄ αυτά, έπρεπε να κοιτάξουμε κι΄ αυτά.»
(25, Α, Γ, ΓΓ)

Οι γονείς , φαντάζονται ένα σχολείο με παιδαγωγικό και όχι μόνο εκπαιδευτικό
χαρακτήρα ,που θα φρόντιζε όλους τους μαθητές του ,με την υποστήριξη κι άλλων
ειδικών. Περιγράφουν ένα σχολείο στελεχωμένο με εκπαιδευτικούς που θα εμπνέουν τους
μαθητές , εκπαιδευμένους σε θέματα πέραν του αντικειμένου τους ,που θα μπορούσαν να
αντιληφθούν τα προβλήματα των μαθητών τους και να σταθούν δίπλα τους. Θα ήθελαν ,
προγράμματα πρόληψης στα σχολεία και συστηματική συνεργασία μεταξύ γονιών και
εκπαιδευτικών , όπου οι πατεράδες θα είναι πιο δραστηριοποιημένοι και συμμετέχοντες για
τα εκπαιδευτικά θέματα των παιδιών τους .
Οι γονείς

που ταυτόχρονα είναι και εκπαιδευτικοί και συμμετείχαν στην έρευνα ,

διατυπώνουν προβληματισμό για την επικοινωνία γονέων και σχολείου ,αλλά και την
αδυναμία των δυο μερών να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της
χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών όταν αυτό εμφανίζεται. Περιγράφουν τους γονείς ,όσο και το
σχολικό περιβάλλον να αρνούνται το πρόβλημα, χωρίς να γνωρίζουν πώς να το
διαχειριστούν .
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«Θα έλεγα για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα του σχολείου , πιστεύω ότι δεν
υπάρχει. Το να πηγαίνει (ο εκπαιδευτικός ) και να κοιτάει το ρολόι πότε
θα κάνει διάλειμμα και πότε μάθημα αυτό δεν είναι σχολείο…»
(15, Α, Λ, ΒΛ)

«…όποιος θέλει να γίνει εκπαιδευτικός πρέπει να το σκεφτεί πολύ καλά . Δηλαδή
έχει μεγάλη σημασία πως θα πλησιάσει τον έφηβο …θα έπρεπε υπάρχει
συνεργασία μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών.»
(16, Γ, Λ, ΑΤ)

«Να μου πουν ότι έχει δυσλεξία και να με παραπέμψουν κάπου. Θα μπορούσαν
να είχαν ιδιαίτερη εκπαίδευση (οι καθηγητές ),να υπάρχει ψυχολόγος η
κοινωνικός λειτουργός , να συζητήσει για παιδιά με προβλήματα.»
(6, Γ, ΑΝ, Δ)

«Να είναι οι καθηγητές πιο φιλικοί προς τα παιδιά …θα πρέπει να εμπνέονται
(οι μαθητές) από το πρόσωπο που έχουν απέναντι τους.»
(3, Γ, Λ, Δ)

«Έχουν πέντε καλούς μαθητές και ασχολούνται μαζί τους ,τα άλλα ας χαθούν ,
(χρειάζεται ) περισσότερη προσοχή για αυτά τα παιδιά .»
(1 ,Γ, Λ, Δ)

«..να υπάρχει πιο ουσιαστικός έλεγχος από τους καθηγητές …να κάνουν κάτι
για την πρόληψη και να ψυλλιάζονται.»
(8, Α, Λ, ΓΓ)

«Με τους γονείς η επικοινωνία είναι δύσκολη .Σχεδόν πάντα έρχεται στις
πρώτες συναντήσεις, η μητέρα και δεν με ακούει καθόλου .Οι Έλληνες
μπαμπάδες ασχολούνται πολύ λιγότερο με τα σχολεία των παιδιών τους.»
(4, ,Γ, ΑΝ, Δ)
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«Όταν βλέπεις ένα παιδί να κάνει χρήση, πώς να βοηθήσεις .Να πας να το
ρωτήσεις ,θα αρνηθεί. Να το πεις στους γονείς του , δεν θα το δεχτούν…
γιατί οι περισσότεροι καθηγητές έχουν άγνοια …ο διευθυντής δεν θα το
δεχτεί, δεν θέλει να έχει σχέση με αυτά.»
(23, Γ, ΑΝ, Δ)

4.3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Για την πληρέστερη κατανόηση των αποτελεσμάτων της ποιοτικής μελέτης που
αναπτύχθηκαν παραπάνω , πραγματοποιείται μια απόπειρα να αναγνωστούν ,σαν ένα
ενιαίο σύνολο, που θα μας δώσει τις πτυχές της εκπαιδευτικής ιστορίας των εφήβων
χρηστών ,καθώς περνούν τα χρόνια σε συνδυασμό με την οικογενειακή και την σχολική
πραγματικότητα που έζησαν. Στην προσπάθεια μας αυτή ,θα θεωρήσουμε τους εφήβους
που μελετήθηκαν μια ομάδα με κοινά βασικά χαρακτηριστικά και κοινή πορεία για τις
μεγαλύτερες χρονικές περιόδους ,ενώ θα σημειώνονται τυχόν διαφοροποιήσεις σε
υποομάδες αυτών ,όταν αυτές κρίνονται σημαντικές . Επίσης γίνεται προσπάθεια
σύγκρισης και αντιπαραβολής των πληροφοριών και των απόψεων εφήβων και γονέων,
που πήραν μέρος στην έρευνα, προκειμένου να αποτυπωθεί η διαφορετική ή παρόμοια
οπτική τους ,στα ζητήματα που αναφέρονται.

4.3.1 . Συγκριτική αποτύπωση θεμάτων που αναδείχτηκαν από τις συνεντεύξεις
εφήβων – γονέων

Τόσο οι έφηβοι όσο και οι γονείς που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις, περιγράφουν τις
οικογένειες τους με παρόμοιο τρόπο . Οικογένειες, στην πλειοψηφία τους μέσου και
ανώτερου μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου , χωρίς σημαντικά οικονομικά
προβλήματα , όπου οι φυσικοί γονείς του εφήβου που εμπλέκεται με την χρήση ζουν μαζί.
Πρόκειται για οικογένειες όπου η μητέρα συνήθως εργάζεται, στην πορεία απόκτησαν
ιδιόκτητη κατοικία , διαθέτουν αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ,ενώ έχουν εξοχική κατοικία
ή σπίτι σε χωριό της περιφέρειας .
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Με παρόμοιο τρόπο γονείς και έφηβοι, αποτυπώνουν το οικογενειακό κλίμα ,το οποίο
χαρακτηρίζεται από τις ατομικές και συνήθως ανεξάρτητες πορείες των μελών της
οικογένειας ,τις διαφωνίες ,τις εντάσεις ,την αδυναμία διαχείρισης κρίσεων και τα συχνά
περιστατικά βίας ,μεταξύ των μελών .Ενώ οι έφηβοι αποτυπώνουν γλαφυρά την εικόνα της
οικογένειας ,οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα ,δίνουν περαιτέρω στοιχεία
περιγράφοντας αναλυτικά τα ενδοοικογενειακά προβλήματα. Διατυπώνουν την άποψη ότι
το μεγαλύτερο μέρος τους ξεκινούσαν από τους ίδιους ,την αδυναμία οικοδόμησης υγιών
σχέσεων με τον/την σύντροφο τους , τον συνεχή ανταγωνισμό, την μάχη για την αρχηγία
και την αδυναμία αποδοτικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών . Περιγράφουν την εκτόνωση
των εντάσεων μέσω φυσικής ή ψυχολογικής βίας προς συζύγους και παιδιά.
Σε συνάφεια με το άσχημο οικογενειακό κλίμα και την βία , οι γονείς που συμμετείχαν
στις συνεντεύξεις αναφέρονται
συμπεριφορές και συνήθειες

εκτεταμένα σε προσωπικές τους εξαρτητικές

, ενώ οι έφηβοι μοιάζει να είναι πιο διστακτικοί στις

αναφορές τους για τα θέματα αυτά ,στο βαθμό που αφορούν τους γονείς τους .

Κοινή είναι η διαπίστωση γονέων και εφήβων για το αυξημένο ενδιαφέρον των γονέων,
σχετικά με την μόρφωση των παιδιών τους ,ενώ επίσης κοινή είναι η πεποίθηση ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις η αλληλεπίδραση των δυο μερών για θέμα αυτό ,οδηγούσε σε
μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα, με κατάληξη την φυσική βία προς τα παιδιά. Οι
περισσότεροι γονείς παραδέχονται ότι δεν γνώριζαν τον τρόπο ώστε να είναι βοηθητικοί
και υποστηρικτικοί προς τα παιδιά σχετικά με την σχολική εκπαίδευσή τους σε κάθε φάση
της (Δημοτικό ,Γυμνάσιο, Λύκειο). Οι γονείς στις συνεντεύξεις τους με σαφήνεια
περιγράφουν μια πορεία, όπου η ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών ,σταδιακά από τα
παιδιά πέρασε στους ίδιους (κυρίως στην μητέρα), ενώ οι έφηβοι για την ίδια περίοδο
δηλώνουν ,ότι σταδιακά αποσύρονται από την ευθύνη αυτή.
Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα περιγράφουν την εμφάνιση σχολικής αποτυχίας,
τόσο για τους ίδιους (έφηβο) ,όσο και για τα παιδιά τους (γονείς), ενώ η σχολική διακοπή
αποτυπώνεται με παρόμοιο τρόπο στις δυο ομάδες συμμετεχόντων .

Οι γονείς αναφέρουν ότι τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια που αφορούσαν την σχολική
πορεία του εφήβου αφορούσαν θέματα συμπεριφοράς στο σχολείο ,ενώ δήλωσαν μάλλον
ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που είχαν από το σχολείο σε αυτή την φάση. Για τους
εφήβους αντίθετα ,τα προβλήματα συμπεριφοράς ξεκινούν νωρίτερα (Δημοτικό), ενώ δεν
186

συνδέονται πάντα με πτώση σχολικών επιδόσεων. Στο Γυμνάσιο πρώτο δείγμα των
προβλημάτων ,για τους εφήβους αποτελούν οι αδικαιολόγητες απουσίες ,ενώ οι ίδιοι
υποστηρίζουν ότι η ενημέρωση από το σχολείο προς την οικογένεια τους ήταν ελλιπής .
Γονείς και έφηβοι συμφωνούν ότι κανένα μέτρο ,από αυτά που αποπειράθηκαν οι γονείς,
για την αναχαίτιση αυτής της πορείας ,δεν υπήρξε αποδοτικό. Ο έφηβος ,είτε πρόβαλλε
δικαιολογίες έδινε υποσχέσεις και έπειθε, είτε αρνούνταν προκλητικά να αλλάξει
οτιδήποτε αφορούσε την στάση του αυτή.
Οι έφηβοι διατυπώνουν απορία σχετικά με την περίοδο της μεγάλης κρίσης τους και την
στάση του σχολείου ,καθώς δεν γινόταν αντιληπτή η εμπλοκή τους με τη χρήση και δεν
υπήρχε ενημέρωση της οικογένειας τους . Οι γονείς αναρωτιούνται σχετικά με το ίδιο θέμα
επισημαίνοντας ωστόσο το γεγονός ,ότι την συγκεκριμένη περίοδο και οι ίδιοι αρνούνταν
σθεναρά να αντιληφθούν την πραγματικότητα ,παρότι τα σημάδια ήταν πολλά και σαφή.
Σχετικά με το ακραίο μέτρο αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ,και τα δύο μέρη (γονείς –
έφηβοι ), διηγούνται παρόμοια περιστατικά ,που φτάνουν μέχρι του σημείου αθέμιτης
συναλλαγής με ορισμένους διευθυντές σχολείων .Ορισμένοι γονείς υποστηρίζουν ότι είχαν
πειστεί για το γεγονός ότι, η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος θα ήταν ωφέλιμο μέτρο για
τον έφηβο, ενώ όλοι οι έφηβοι νιώθουν στιγματισμένοι όταν συμβαίνει αυτό.
Συνολικά οι γονείς αναφέρονται στα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς με πιο ήπιο τρόπο
από ότι οι έφηβοι, παρότι επισημαίνουν και αυτοί προβλήματα λειτουργίας των σχολείων.
Αναγνωρίζουν σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών που στάθηκε βοηθητικά στην πορεία
αυτή ,ενώ οι αντίστοιχες αναφορές εφήβων σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιορισμένες .

Από την συγκριτική μελέτη των συνεντεύξεων εφήβων και γονέων επιβεβαιώνεται η
εκτίμηση των περισσοτέρων γονέων, ότι περνά αρκετός χρόνος από την έναρξη της
εμπλοκής του εφήβου με την χρήση μέχρι οι ίδιοι να το αντιληφθούν ή να το μάθουν από
κάποια πηγή. Αποτυπώνονται με κοινό τρόπο και από τους δυο πληθυσμούς ,οι πηγές
πληροφόρησης προς την οικογένεια ,αφήνοντας τελευταίο το σχολείο και τους
εκπαιδευτικούς στο ρόλο αυτό .
Γονείς και έφηβοι συμφωνούν, ότι καθοριστικό ρόλο στην απόφαση τους για ένταξη του
εφήβου στο θεραπευτικό πλαίσιο διαδραμάτισε η πίεση της οικογένειας ,ενώ η προσπάθεια
για εκπαιδευτική επανένταξη των εφήβων αποτιμάται και από τα δυο μέρη ιδιαίτερα
θετικά . Η βοήθεια που το θεραπευτικό πλαίσιο και οι εκπαιδευτικές του δομές
προσφέρουν ,σημειώνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την αλλαγή, τόσο των εφήβων σε
σχέση με την εκπαίδευσή τους , όσο και των γονέων τους . Οι έφηβοι «αναλαμβάνουν»
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την ευθύνη της εκπαίδευσης τους ενώ οι γονείς σταδιακά την «παραδίδουν»,
προσπαθώντας να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στις επιλογές των παιδιών τους .
Οι γονείς αναφέρονται με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη ,τόσο στο θεραπευτικό πλαίσιο ,όσο
και στο προσωπικό που το στελεχώνει , θεραπευτικό και εκπαιδευτικό, αναγνωρίζοντας
την βοήθεια και την συμπαράσταση που έχουν αισθανθεί , ενώ οι έφηβοι είναι πιο λιτοί
στις διατυπώσεις τους ,δίνοντας έμφαση στην προσπάθεια που οι ίδιοι πραγματοποιούν .
Στον παρόντα χρόνο πραγματοποίησης των συνεντεύξεων , οι γονείς τοποθετούνται με
μεγαλύτερη αισιοδοξία από τους εφήβους για το παρόν και το μέλλον της εκπαιδευτικής,
αλλά και της συνολικότερης προσπάθειας των εφήβων που είναι ενταγμένοι στο
θεραπευτικό πλαίσιο .Σε πολλές περιπτώσεις οι έφηβοι εκφράζουν σκεπτικισμό αλλά και
ανησυχία για την συνέχιση της πορείας που έχουν ξεκινήσει ,ενώ οι γονείς εκπέμπουν
μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλεια για την πορεία αυτή και την εξέλιξη της στο μέλλον.

4.3.2. Η σχολική πορεία εφήβων χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών .Το γενικό σενάριο

Οι έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, που προσέρχονται για βοήθεια στα θεραπευτικά
προγράμματα προέρχονται συνήθως από οικογένειες μέσου η ανώτερου οικονομικού και
μορφωτικού επιπέδου, όπου οι δυο γονείς ζουν μαζί ,οικογένειες που ζουν εν τω μέσω
πολλών και ποικίλων προβλημάτων που οι γονείς αδυνατούν να διαχειριστούν αποδοτικά.
Είναι οικογένειες που το κλίμα χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό του ζευγαριού, την
μειωμένη παρουσία του πατέρα στο σπίτι, εντάσεις ,περιστατικά βίας ,χρήση ουσιών
(νόμιμων η παράνομων ), που οδηγεί τα μέλη της να βιώνουν συναισθήματα αποξένωσης,
μοναξιάς και θυμού. Τα μέλη αυτών των οικογενειών, παρότι διαβιούν μαζί, διατρέχουν
προσωπικές και μοναχικές διαδρομές ,κάνοντας ατομικές επιλογές στο πέρασμα των
χρόνων.
Οι νεαροί αυτοί μαθητές ξεκινούν την σχολική τους εκπαίδευση με καλούς οιωνούς και
επιδόσεις ,ενώ για όλες τις οικογένειες το θέμα της εκπαίδευσης του παιδιού αποτελεί
σημαντικό ζήτημα. Σταδιακά , οι σχολικές επιδόσεις , η μελέτη στο σπίτι και σε λίγες
περιπτώσεις η συμπεριφορά στο σχολείο, διαμορφώνουν ένα πεδίο ισχυρών συγκρούσεων
μεταξύ του παιδιού και των γονέων του, συνηθέστερα της μητέρας, ανεξάρτητα από τις
πραγματικές επιδόσεις και τις τυχόν σχολικές δυσκολίες του μαθητή. Η σύγκρουση αυτή
σε πολλές περιπτώσεις συνοδεύεται από περιστατικά βίας ή συστηματικής φυσικής
κακοποίησης προς το παιδί. Οι γονείς δεν γνωρίζουν πώς να χειριστούν το σημαντικό αυτό
ζήτημα, διαφωνώντας συνήθως μεταξύ τους και η σχολική πορεία του παιδιού γίνεται το
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θέμα για να αναδειχθεί στο σύνολο της η οικογενειακή δυσλειτουργία . Για μια υποομάδα
εφήβων, που τα σχολικά τους προβλήματα ξεκινούν από τα πρώτα χρόνια του Δημοτικού,
η επιδείνωσή τους σε όλα τα επίπεδα ,είναι ραγδαία .
Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια στην ζωή, αλλά και στην εκπαιδευτική πορεία των
εφήβων εμφανίζονται στα χρόνια του Γυμνασίου σε διαφορετική στιγμή για τον καθένα.
Είναι η χρονική περίοδος που πολλοί και ποικίλοι επιβαρυντικοί παράγοντες
διασταυρώνονται στο πρόσωπο τους . Τα ενδοοικογενειακά προβλήματα που εντείνονται,
τα προβλήματα των ιδίων με τους γονείς τους, προβλήματα που αφορούν την
προσωπικότητα του εφήβου όπως έχει διαμορφωθεί έως τότε , δυσκολίες ένταξης στο νέο
σχολικό περιβάλλον και στην συναναστροφή με τους συνομήλικους τους , απουσία
νοήματος στην εκπαίδευση και στο σχολείο, σχολικές δυσκολίες σχετικά με τα μαθήματα ,
τους οδηγούν σε ακραίες στάσεις και συμπεριφορές . Οι έφηβοι

αυτοί θέλουν να

ξεχωρίσουν, να νιώσουν σιγουριά και δύναμη και να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους . Ο
τρόπος που επιλέγουν για να συμβούν τα παραπάνω είναι η υιοθέτηση αντισυμβατικών
προτύπων και συμπεριφορών και η συναναστροφή τους με ομότιμους που συμμερίζονται
τα ίδια πρότυπα και αξίες . Ένα σημαντικό στοιχείο της κουλτούρας τους είναι η χρήση
παρανόμων ουσιών ,που ξεκινά πειραματικά αλλά εγκαθίσταται σαν συνήθεια, ενώ ο
χώρος του σχολείου είναι το πρώτο πεδίο σύγκρουσης με τους θεσμούς και τις
«συμβατικές απαιτήσεις». Εκδήλωση των παραπάνω αποτελούν , οι αδικαιολόγητες
απουσίες , η πτώση των σχολικών επιδόσεων , η επιδείνωση της διαγωγής στο σχολείο ,
αλλαγές στην εμφάνιση και την γενικότερη συμπεριφορά. Οι έφηβοι θα οδηγηθούν σε
γενικευμένη σύγκρουση με το σχολείο , τους κανόνες του και τους ανθρώπους που το
εκπροσωπούν (καθηγητές , διευθυντής ).
Στο σχολείο, αντιμετωπίζουν τους εφήβους ,που σιγά ,σιγά αρχίζουν να αποτελούν
πρόβλημα, με καθιερωμένες σχολικές μεθόδους και πρακτικές (ενημέρωση των γονέων,
παρατηρήσεις , αποβολές , προσβολές ), οι οποίες φαίνεται να επιταχύνουν αντί να
ανακόπτουν την πορεία αυτή. Οι έφηβοι πετυχαίνουν ακριβώς αυτό που επιδιώκουν.
Γίνονται το κέντρο του ενδιαφέροντος με τον πιο αρνητικό τρόπο. Σε λίγες περιπτώσεις
εκπαιδευτικών που προσεγγίζουν το πρόβλημα με κατανόηση και διάθεση για υποστήριξη,
δεν γίνεται κατορθωτό να ανατραπεί το γενικό κλίμα, που έχει διαμορφωθεί, κάνοντας
τους εφήβους να απαξιώσουν περαιτέρω τον σχολικό θεσμό και τους λειτουργούς του.
Οι γονείς των εφήβων ,εμπλεγμένοι στα προσωπικά τους προβλήματα και έχοντας
διαταράξει την σχέση τους με τον έφηβο, αδυνατούν με την σειρά τους να ανακόψουν
αυτή την πορεία ,παρότι πολλοί από αυτούς προσπαθούν, συνήθως με ανεπιτυχείς τρόπους.
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Οι έφηβοι, είτε δεν συνδιαλέγονται ουσιαστικά με τους γονείς

τους (προβάλλοντας

δικαιολογίες και υποσχέσεις ) ,είτε αρνούνται την κάθε συζήτηση. Στην παρούσα φάση,
δεν υπάρχει σημαντική ανησυχία για την πορεία του εφήβου ,εκ μέρους των γονιών του,
ούτε επιμονή και σχέδιο για την αναχαίτιση της πορείας αυτής . Σχετικά με τη συνεργασία
γονέων-σχολείου ,οι γονείς έχουν τη θέση αποδέκτη κατηγοριών και παραπόνων ,
προκαλώντας τους συναισθήματα ντροπής και ενοχών, γεγονός που διαταράσσει τη σχέση
τους με τους εκπαιδευτικούς ,ενώ σταδιακά τους απομακρύνονται από το σχολείο.
Ούτε οι γονείς , ούτε οι εκπαιδευτικοί των σχολείων θέλουν να πιθανολογήσουν την
εμπλοκή του εφήβου με την χρήση, ενώ τα σημάδια είναι πολλά. Αντίθετα, μοιάζει το
γεγονός αυτό να είναι γνωστό στον κύκλο των μαθητών, αλλά και έξω από αυτόν
(γειτονιά, συνοικία , κοινωνικός περίγυρος ).
Η σύγκρουση των εφήβων με το σχολείο που φοιτούν και τα συνεχή προβλήματα που
δημιουργούν δημιουργεί τις συνθήκες, ώστε να αποπειραθούν μια νέα πορεία σε ένα νέο
σχολικό περιβάλλον, γεγονός που πολλές φορές συμβαίνει μετά από προτροπή ή πιέσεις
του ίδιου του σχολείου ,το οποίο θέλει να απομακρύνει τον «προβληματικό» έφηβο. Στο
νέο σχολικό περιβάλλον τα προβλήματα των εφήβων αυξάνονται ,τόσο αναφορικά με τη
χρήση, όσο και σχετικά με τις επιδόσεις τους , αντίθετα από το αναμενόμενο, ενώ η
αλλαγή σχολείων οδηγεί συνήθως στην τελική απομάκρυνση τους από αυτά. Η σχολική
διακοπή ,επιδεινώνει δραματικά το πρόβλημα της χρήσης σε όλα τα επίπεδα .Η υποομάδα
των εφήβων που συγκρατείται στην εκπαίδευση και στο σχολείο, μέχρι την εισαγωγή τους
στο θεραπευτικό πρόγραμμα, φοιτούν τυπικά ,ενώ καταγράφεται όλο το φάσμα των
προβλημάτων που αφορούν την πρώτη ομάδα.
Οι γονείς των εφήβων ,καθυστερούν σημαντικά να καταλάβουν ή να πληροφορηθούν
από τρίτους, για την εμπλοκή τους με την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, σε σχέση με την
έναρξη της ,ενώ το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί δεν αποτελούν αξιοσημείωτη πηγή
πληροφόρησης. Μια ομάδα από αυτούς, απευθύνονται αμέσως για θεραπευτική βοήθεια,
ενώ μια άλλη ομάδα καθυστερεί, υποτιμώντας τη σοβαρότητα του προβλήματος ,καθώς
πείθεται από καθησυχαστικούς ισχυρισμούς και υποσχέσεις των εφήβων για την διακοπή
της.
Oι προσπάθειες για την σχολική επανασύνδεση και την εκπαιδευτική επανένταξη των
εφήβων, ξεκινούν με την ένταξή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα και την υποστήριξή
τους από αυτό . Οι έφηβοι που δεν έχουν διακόψει την φοίτησή τους , ή την έχουν
διακόψει λίγο χρόνο πριν την ένταξη τους στο θεραπευτικό πλαίσιο, συνεχίζουν σε
δημόσια η ιδιωτικά σχολεία η σχολές .Αυτοί που έχουν διακόψει το σχολείο αρκετό καιρό
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πριν την ένταξή τους στο θεραπευτικό πρόγραμμα, παρακολουθούν αρχικά το Μεταβατικό
Σχολείο της Στροφής ,με στόχο την συνέχιση της εκπαίδευσης τους εκτός θεραπευτικού
πλαισίου. Η αποτίμηση της προσπάθειας αυτής είναι θετική, ενώ , μια μικρή ομάδα
εφήβων, συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα στην εκπαιδευτική της επανασύνδεση .
Καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή πορείας των εφήβων σε σχέση με την εκπαίδευση τους
διαδραματίζει η συνάντηση των ίδιων και της οικογένειας τους , με το θεραπευτικό
πλαίσιο. Με την βοήθειά του σταματούν την χρήση, καλλιεργούν την αυτοεκτίμησή τους
και την πίστη στις δυνάμεις τους , κάνουν σχέδια και όνειρα για το μέλλον .Αλλάζουν την
εικόνα που είχαν διαμορφώσει για το σχολείο , την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς.
Δίνουν αξία στην προσπάθεια τους και αντλούν αναγνώριση από το περιβάλλον τους .Οι
γονείς των εφήβων στην προσπάθειας του αυτή , είναι υποστηρικτικοί στις επιλογές τους,
προσπαθώντας να διαδραματίσουν διαφορετικό ρόλο από ότι στο παρελθόν

και να

αποπειραθούν να χτίσουν νέα σχέση μαζί τους , βασισμένη στον αλληλοσεβασμό και την
εμπιστοσύνη.
Η προσπάθεια που καταβάλουν οι έφηβοι στο θεραπευτικό πλαίσιο για να αλλάξουν
την ζωή τους , δρα καταλυτικά και στην σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτού , των
γονέων του και των σχολικών μονάδων που επιστρέφουν για να φοιτήσουν ξανά. Το
πρόβλημα τους αντιμετωπίζεται με κατανόηση και ευαισθησία και η προσπάθεια τους
αναγνωρίζεται . Το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί συνήθως γίνονται αρωγοί και συμμέτοχοι
στην προσπάθεια αυτή, περνώντας στο πλευρό των εφήβων και των οικογενειών τους .
Μια άλλη ομάδα εφήβων αντιμετωπίζει δυσκολίες στην σχολική τους επανασύνδεση.
Είναι έφηβοι που κάνουν αυτή την απόπειρα σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία ή σχολές ,
χωρίς να προηγηθεί μεταβατική φάση φοίτησης τους στο Μεταβατικό Σχολείο . Για την
ομάδα αυτή, εντοπίζονται δυσκολίες που αφορούν την συστηματική μελέτη, την σχολική
προσαρμογή, τον συνδυασμό θεραπευτικού προγράμματος και σχολικής παρακολούθησης,
ενώ δυσκολεύονται , συγκρινόμενοι με τους υπολοίπους εφήβους που μελετήθηκαν, να
θέσουν στόχους και να κάνουν σχέδια για το μέλλον.
Τόσο οι έφηβοι, όσο και οι γονείς που πήραν μέρος στην έρευνα ,έχουν αξιοποιήσει τις
δύσκολες εμπειρίες που έχουν ζήσει τόσο αναφορικά με την χρήση όσο και σχετικά με την
σχολική πορεία , έχοντας προβληματιστεί αρκετά σχετικά με αυτές και μπορούν να
διατυπώσουν σε παρόντα χρόνο , αξιόλογες σκέψεις και προτάσεις που αφορούν το προς
μελέτη θέμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 .

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5.1. Οι οικογένειες των εφήβων χρηστών
Ο πληθυσμός των εφήβων και των γονέων που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη , από
τα στοιχεία που οι ίδιοι έδωσαν , περιγράφουν οικογένειες με χαρακτηριστικά που είναι
ανάλογα με το σύνολο των οικογενειών που απευθύνονται στα θεραπευτικά προγράμματα
του ΚΕΘΕΑ, ΣΤΡΟΦΗ και ΠΛΕΥΣΗ και ποσοτικά στοιχεία περιγράφουν (Απολογισμός
Δικτύου Υπηρεσιών Στροφή, 2002, Απολογισμός Έργου,2001 ,Πλεύση 1996-2001, 2001,
ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ-ΠΛΕΥΣΗ

,2001).

Οι

περισσότερες

οικογένειες

μπορούν

να

χαρακτηριστούν μέσου και ανώτερου μορφωτικού , κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου,
ενώ χαρακτηριστική είναι η ποικιλία επαγγελμάτων που αφορούν τους γονείς .Ο
πληθυσμός εφήβων και γονέων που μελετήθηκε είναι μέλη οικογενειών με οικονομικά και
μορφωτικά χαρακτηριστικά

της μέσης ελληνικής οικογένειας

(υψηλό ποσοστό

ιδιοκτησίας κατοικίας ,κύριας και εξοχικής, ιδιόκτητο αυτοκίνητο, χωρίς αναφορές σε
υπερβολικό πλούτο ή

σημαντικά οικονομικά προβλήματα), στοιχεία που κάνουν τον

πληθυσμό που μελετήθηκε να παρομοιάζει στον γενικό, όπως περιγράφεται σε ποσοτικές
μελέτες (ΕΠΙΨΥ, 2006). Η αντιπροσώπευση στον πληθυσμό φτωχών ή οικογενειών του
ανώτατου οικονομικού επιπέδου είναι μικρή .Χαρακτηριστική είναι η απουσία
επαγγελμάτων ,τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες ,που να συνδέονται με
υψηλό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο ταυτόχρονα ( γιατροί , δικηγόροι , υψηλόβαθμα
στελέχη επιχειρήσεων κ.λ.π.). Το γεγονός αναδεικνύεται, τόσο από τις συνεντεύξεις των
εφήβων ,όσο και των γονέων .
Είναι πιθανό το προφίλ, ο τρόπος οργάνωσης και οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων
θεραπευτικών προγραμμάτων να είναι τέτοια ,ώστε κυρίως να απευθύνονται ή να
συγκρατούν τελικά, οικογένειες με τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν .Η έλλειψη
επαρκούς γνώσης και απαιτούμενης κινητοποίησης αλλά και μειωμένης ιεράρχησης του
προβλήματος της χρήσης ,μπορεί να είναι για οικογένειες με σημαντικά οικονομικά
προβλήματα ,παράγοντες

που δεν τους επιτρέπουν

να φτάσουν και να ζητήσουν

υπηρεσίες από αυτά. Για οικογένειες ανώτατου κοινωνικού μορφωτικού και οικονομικού
επιπέδου ,ανασταλτικοί παράγοντες για ζήτηση βοήθειας μπορεί να αποτελούν η απουσία
διάγνωσης του μεγέθους των προβλημάτων ή οι επιφυλάξεις για έκθεση στα πλαίσια ενός
θεραπευτικού προγράμματος, όπου συνήθως οι παρεμβάσεις έχουν ομαδικό χαρακτήρα.
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Μοιάζει ,τα δυο οικονομικά και κοινωνικά «άκρα» να έχουν λόγους ώστε να μην
απευθύνονται ή να μην παραμένουν στα συγκεκριμένα θεραπευτικά πλαίσια . Ωστόσο θα
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ούτως ή άλλως, η αντιπροσώπευση στον γενικό πληθυσμό
τέτοιων οικογενειών είναι μικρή και αυτό αποτυπώνεται και στον πληθυσμό που
μελετούμε .
Βασιζόμενοι στον προβληματισμό που αναπτύχθηκε παραπάνω, πιστεύουμε ότι τα
αποτελέσματα της ποιοτικής μελέτης μπορούν να γενικευθούν με προσοχή ,ιδιαίτερα σε
πληθυσμό οικογενειών μέσου και ανώτερου οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου, που
αντιμετωπίζουν προβλήματα χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών .
Το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φυσικών γονέων των εφήβων ,για τις
οικογένειες που μελετήθηκαν ζούσαν μαζί ,τους διαφοροποιεί από τις οικογένειες που
διαχρονικά στοιχεία παρουσιάζουν να απευθύνονται στα συγκεκριμένα θεραπευτικά
προγράμματα ,όπου σχεδόν το ένα τρίτο αναφέρει ότι είναι διαζευγμένοι. Το γεγονός αυτό
μάλλον θα πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο, ενώ πιθανά συνδέεται με τον μικρό αριθμό των
οικογενειών που μελετήθηκαν και την τυχαία επιλογή τους . Η συμβίωση των γονιών για
τις οικογένειες που μελετήθηκαν δεν σημαίνει απαραίτητα και καλές σχέσεις μεταξύ του
ζευγαριού ,ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις

οι σχέσεις είναι παντελώς διαταραγμένες.

Υπάρχουν περιπτώσεις , που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον γάμο του ζευγαριού
σαν «κατά συνθήκη». Στις

περιπτώσεις αυτές

και ανατρέχοντας στις δυσκολίες

συμβίωσης που διατυπώνουν κυρίως οι γονείς ,εύλογα κανείς θα μπορούσε να υποθέσει,
ότι η διακοπή της συμβίωσης, πιθανά να βελτίωνε το ενδοοικογενειακό κλίμα και την
καθημερινότητα όλων των μελών της οικογένειας περαιτέρω.
Σχετικά με την απασχόληση των μητέρων στον πληθυσμό που μελετήθηκε ,τόσο από τις
συνεντεύξεις των εφήβων ,όσο και από τις συνεντεύξεις των γονιών ,τα ποσοστά εργασίας
είναι μεγαλύτερα από ότι στο γενικό πληθυσμό ( Μουσούρου, 2005) . Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με την πολύωρη απουσία του πατέρα λόγω εργασίας ,που στις περισσότερες
περιπτώσεις σημειώνεται, μπορεί να συνδέεται με την απουσία επαρκούς και αποδοτικής
φροντίδας ,εποπτείας και επιτήρησης για τα παιδιά . Έτσι τα παιδιά και οι νεαροί έφηβοι,
αναζητούν ,χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο, διαδικασίες κοινωνικοποίησης και εμπειρίες
εκτός της οικείας τους . Έχουν ήδη επισημανθεί, τόσο η μειωμένη επίβλεψη ,όσο και η
επιτρεπτικότητα

που σχετίζεται με αυτή ,σαν επιβαρυντικοί

αποτυχίας και σχολικής διακοπής καθώς

και

της

χρήσης

παράγοντες σχολικής
ψυχοτρόπων ουσιών

(Rumberger κ.α. ,1990 , MacDermott,1984 ). Επιπρόσθετα οι αυξημένες υποχρεώσεις και
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των δύο γονέων και ο μικρός διαθέσιμος χρόνος τους ,είναι πιθανό να συνδέονται με την
πλημμελή ή λανθασμένη, ενασχόληση τους με τις σχολικές υποχρεώσεις των παιδιών τους.
Στις οικογένειες του πληθυσμού που συμμετείχε στην παρούσα μελέτη εμφανίζονται
πολλά και ποικίλα προβλήματα ,θέματα που ξεκινούν από την σχέση του ζευγαριού και
συνεχίζονται εντείνονται και επεκτείνονται στην επικοινωνία και την σχέση με τα παιδιά.
Το θέμα της αρχηγίας και του τρόπου λήψης αποφάσεων μέσα στην οικογένεια ,όπως
αναδεικνύεται από τις συνεντεύξεις ,συνδέεται με την νέα θέση που προσπαθεί να
κατακτήσει η γυναίκα της οικογένειας , όντας εργαζόμενη και μορφωμένη ανάλογα με τον
σύζυγο της .Η απόπειρα ανακατανομής των ρόλων μεταξύ των συζύγων , με θέματα την
δύναμη και την εξουσία όπως επισημαίνει ο Τσαούσης (1984), στις συγκεκριμένες
οικογένειες, εξελίσσεται χωρίς επιτυχία Το ζευγάρι φαίνεται αδύναμο να οικοδομήσει
κοινές αξίες και στόχους που θα θεμελίωναν την υγιή ανάπτυξη της οικογένειας και θα
έθεταν τις βάσεις για το μεγάλωμα των παιδιών ,χωρίς σημαντικά προβλήματα. Οι
συνεντεύξεις που μελετήθηκαν

περιγράφουν οικογένειες που από τα πρώτα χρόνια ,

δείχνουν να έχουν δυσκολία να ξεπεράσουν την κρίση

του θεσμού της σύγχρονης

οικογένειας σε επίπεδο στόχων αλλά και λειτουργίας Παρόμοιες καταστάσεις φαίνεται να
αφορούν μεγάλο αριθμό σύγχρονων οικογενειών που αντιμετωπίζουν ανάλογα
προβλήματα ( Μουσούρου ,2006), χωρίς εντούτοις τα παιδιά να φτάνουν στην χρήση
ψυχοτρόπων ουσιών.
Την κρίση στην λειτουργία των οικογενειών αυτών ,επιτείνουν τρεις

σημαντικοί

παράγοντες, όπου όταν εμφανίζονται φαίνεται να ακυρώνουν υγιή στοιχεία λειτουργίας,
καθώς και προσπάθειες για διαχείριση των κρίσεων . Ο πρώτος παράγοντας αφορά την
στενή σχέση του ζευγαριού με τους γονείς τους , γεγονός που μπορεί να καθορίζει την
εξέλιξη των σχέσεων των συζύγων και πολλές φορές αποτυπώνεται σε συνθήκες
συγκατοίκησης, γεγονός συχνό στην Ελληνική πραγματικότητα ( ΕΠΙΨΥ, 2006, ). Ο
δεύτερος παράγοντας αφορά συνθήκες οικογενειακής μετανάστευσης, εσωτερικής ή από
χώρα του εξωτερικού, για οικονομικούς λόγους ή για λόγους που σχετίζονται με την
εργασία . Στις περιπτώσεις αυτές ,τα ζητήματα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον,
επιβαρύνουν σημαντικά την οικογενειακή λειτουργία ,ενώ διακρίνεται εμφανής αδυναμία
των γονέων να αναγνωρίσουν αρχικά και να διαχειριστούν αποδοτικά τα ζητήματα που
προκύπτουν. Ο τρίτος παράγοντας

αφορά την αδυναμία εκ μέρους των γονέων να

διαχειριστούν καταστάσεις πένθους από την απώλεια μελών της οικογένειας , γεγονός που
δυσχεραίνει την διαδικασία μεγαλώματος των παιδιών, όπως επισημαίνουν σχετικές
έρευνες (Ελευθεριάδου, 2007).
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Οι οικογένειες που μελετώνται ,θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «πυρηνικές
οικογένειες», με χαρακτηριστικά που καταγράφονται σε έρευνα του ΕΠΙΨΥ ( 2006),
όπου ο ερχομός του παιδιού το τοποθετεί στο κέντρο λειτουργίας της οικογένειας ,ενώ
επιβεβαιώνεται ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας του γάμου του ζευγαριού όπως η σχετική
βιβλιογραφία επισημαίνει( Κατάκη, 1998, Madianos και Madianou ,1991, Mουσούρου,
2006)). Έτσι δεν είναι παράξενο το ότι, όλα τα προβλήματα που οι γονείς περιγράφουν
(έλλειψη συνεννόησης, αδυναμία επίλυσης συγκρούσεων , αποξένωση ,ψυχρότητα,
εχθρότητα σε σχέση με τον σύζυγο) ,εντείνονται και βιώνονται και από το παιδί κατά το
μεγάλωμά του. Επιπρόσθετα το παιδί βιώνει τις διαφωνίες για τη διαπαιδαγώγηση του ,
την μειωμένη φροντίδα και επίβλεψη, τις εντάσεις που ξεσπούν στο πρόσωπο του με
διάφορες αιτίες και αφορμές . Συνηθέστερη αιτία συγκρούσεων ,η μη συμμόρφωση του
παιδιού με τους κανόνες ,οι σχολικές του επιδόσεις και η διεκπεραίωση της σχολικής
δουλειάς στο σπίτι. Οι γονείς ευθαρσώς δηλώνουν την αδυναμία τους να ανταποκριθούν
στις πραγματικές ανάγκες των παιδιών , να συμφωνήσουν μεταξύ τους για κοινές
παιδαγωγικές παρεμβάσεις και πολύ περισσότερο να

διαχειριστούν αποδοτικά την

αλληλεπίδρασή τους με το παιδί, για θέματα που αφορούν την σχολική του εκπαίδευση. Οι
εντάσεις κορυφώνονται και μετατρέπονται σε περιστατικά βίας, τραυματίζοντας το παιδί
σωματικά και ψυχικά ,δημιουργώντας το υπόβαθρο για συμπεριφορές εκτόνωσης και
αντίδρασης εκ μέρους του παιδιού . Ο πιο προσφιλής χώρος για τέτοιες συμπεριφορές,
είναι ο χώρος του σχολείου. Οι συμπεριφορές βίας μέσα στην οικογένεια δημιουργούν
συναισθήματα απόρριψης ,συσσωρεύουν θυμό και καλλιεργούν αισθήματα μειονεξίας που
οι έφηβοι συχνά αναφέρουν στις συνεντεύξεις τους .
Η εικόνα που παρουσιάζουν οι οικογένειες που μελετήθηκαν επιβεβαιώνουν
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι ελληνικές οικογένειες χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών
και επισημαίνονται στην σχετική βιβλιογραφία ( Μάτσα ,1997, Madionos κ.α., 1995).
Οι περισσότεροι γονείς και οι έφηβοι δηλώνουν το ενδιαφέρον της οικογένειας για την
σχολική επιτυχία του παιδιού και μετέπειτα του εφήβου. Το γεγονός αυτό αποτελεί
χαρακτηριστικό της Ελληνικής οικογένειας , όπου η υπερβολική προσήλωση στο στόχο
για την μόρφωση των παιδιών , αποτελεί προϋπόθεση για την επιβεβαίωση των μελών της
(Κατάκη, 1998), ενώ δια μέσου αυτού τα μέλη της οικογένειας βιώνουν σημαντικές
αντιφάσεις . Οι γονείς δηλώνουν ότι θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό της μόρφωσης του
παιδιού ,ενώ τα παιδιά εγκλωβίζονται όλο και περισσότερο στις προσδοκίες των γονιών
τους, οι οποίες πολλές φορές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν υπερβολικές . Οι
προσδοκίες αυτές, συνήθως στοχεύουν στην επιβεβαίωση των ίδιων των γονιών. Συνήθως
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με τα θέματα εκπαίδευσης ασχολείται η μητέρα ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου ή
άλλων παραμέτρων ,γεγονός που συνδέεται με την ουσιαστική απουσία του πατέρα στην
ανατροφή του παιδιού. Ακόμα και στις περιπτώσεις που εμπλέκεται ο πατέρας ,ο τρόπος
που αυτό γίνεται μάλλον προσθέτει προβλήματα παρά τα επιλύει, καθώς απουσιάζει το
πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των γονιών.
Στις οικογένειες που μελετήθηκαν και εξελίσσεται το μοντέλο που περιγράφτηκε , η
προσέγγιση του θέματος της σχολικής εκπαίδευσης από τους γονείς γίνεται με ιδιαίτερα
προβληματικό τρόπο, ενώ δεν φέρνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα . Η πιέσεις που
ασκούνται στα παιδιά για την εκπαίδευσή τους και οι απαιτήσεις για υψηλές επιδόσεις
ασκούνται αδέξια , χωρίς σχέδιο ,χωρίς υπομονή ,περιστασιακά πολλές φορές ,χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των παιδιών ή να συνυπολογίζονται οι προσωπικές τους
δυσκολίες . Στο πλαίσιο αυτό ,πολύ συχνά, ασκείται ψυχολογική, αλλά και φυσική βία
από τους γονείς προς τα παιδιά ,δείγμα της αδυναμίας διαχείρισης του θέματος εκ μέρους
τους.
Ο τρόπος διαχείρισης των θεμάτων εκπαίδευσης στις οικογένειες αυτές ,αναδεικνύουν
τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν και μπορούν να θεωρηθούν προγνωστικοί της
σχολικής αποτυχίας για τους νέους αυτούς .Οι ίδιοι παράγοντες είναι πολύ πιθανό να
δυσκολεύουν ιδιαίτερα την σχολική πορεία των υπολοίπων μαθητών, όταν οι οικογένειες
τους διαχειρίζονται το θέμα της εκπαίδευσης με ανάλογο τρόπο ή οι απαιτήσεις γίνονται
υπερβολικές ,γεγονός που επισημαίνεται και σε σχετικές μελέτες ( Μυλωνάς ,1999,
Τζάνη, 2000, ΕΠΙΨΥ, 2006).
Τα παιδιά των οικογενειών αυτών έχοντας ξεκινήσει την σχολική τους καριέρα με
ποικίλες επιδόσεις και διαθέσεις ,οδηγούνται στην πρώτη σημαντική και συνεχιζόμενη
οργανωμένη σύγκρουση με τους γονείς τους .Αντιδρούν στις πιέσεις με απείθεια ,μη
συμμόρφωση, κακή διαγωγή και σταδιακή αποξένωση από τους εκπαιδευτικούς στόχους
που εκπροσωπούν οι γονείς τους . Η ταύτιση εκπαιδευτικών στόχων ,καλών επιδόσεων και
γονικών προσδοκιών , δυσχεραίνουν τη συνέχιση της ομαλής σχολικής πορείας ,ακόμα και
για τα παιδιά που ξεκίνησαν με αξιώσεις την πορεία αυτή.
Οι συχνές και σοβαρές ενδοοικογενειακές συγκρούσεις για θέματα σχολικής
εκπαίδευσης, μεταξύ γονιών και παιδιών μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή ένδειξη γενικότερων
δυσλειτουργιών και προβλημάτων στην οικογένεια και έτσι μπορούν να θεωρηθούν
παράγοντας επικινδυνότητας για την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από τον νεαρό έφηβο στο
μέλλον.
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Για λίγους γονείς και τους εφήβους που δήλωσαν ότι η οικογένεια τους δεν ακολούθησε
το παραπάνω μοντέλο ,με τους γονείς να μην ασχολούνται ιδιαίτερα ή και καθόλου με τα
θέματα εκπαίδευσης των παιδιών , δεν καταγράφεται απαραίτητα αρνητική σχολική πορεία
του παιδιού για τα πρώτα χρόνια . Το γεγονός της διαφορετικής στάσης των γονιών αυτών
στα θέματα εκπαίδευσης από τους υπολοίπους δεν αποτελεί δείγμα μιας πιο ώριμης
αντιμετώπισης του θέματος ,αλλά δείγμα απουσίας ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση του
παιδιού τους ,για την συγκεκριμένη περίοδο, αφορά δε γονείς σχετικά χαμηλού
μορφωτικού επιπέδου .
Οι στάσεις και οι συμπεριφορές που καταγράφονται για τους γονείς και την εκπαίδευση
των παιδιών τους ,αποτυπώνουν τα δύο άκρα σε ένα φάσμα πιθανών τέτοιων, ενώ καμία
από αυτές δεν φαίνεται να αποδίδει θετικά στην εξέλιξη της σχολικής πορείας των εφήβων
αυτών (Rumberger κ.α. 1990).

Στο πλαίσιο που περιγράφηκε παραπάνω για την λειτουργία της μεγάλης πλειοψηφίας
των οικογενειών που μελετήθηκαν, οι οικογενειακές συνήθειες και ο τρόπος που τα μέλη
των οικογενειών τις αντιλαμβάνονται και τις βιώνουν ,επιβεβαιώνουν την αποξένωση ,την
απομόνωση και την διάθεση φυγής από ένα εχθρικό σπίτι .Συνήθειες όπως οι διακοπές ,το
διάβασμα, τα χόμπι ,η παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων ,ενώ θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν για επικοινωνία

,αλληλεπίδραση και καλλιέργεια

των διαπροσωπικών

σχέσεων των μελών της οικογένειας αξιοποιούνται στην αντίθετη κατεύθυνση . Τα μέλη
της οικογένειας καταναλώνονται στο πως θα ξεφύγουν ο ένας από τον άλλο,
υποσκάπτοντας κάθε πιθανότητα συνεξέλιξης της οικογένειας .

Η χρήση και κατάχρηση από τους γονείς , νόμιμων και παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών
καθώς και εξαρτητικές συμπεριφορές όπως περιγράφονται από τους ίδιους ,προϋπάρχουν
της σύστασης οικογένειας και ενισχύονται ,καθώς αποτελούν διεξόδους και τρόπους
φυγής, από το άσχημο οικογενειακό κλίμα και τα προβλήματα που αδυνατούν να
αντιμετωπίσουν. Οι συμπεριφορές αυτές αποτελούν ισχυρότατο επιβαρυντικό παράγοντα
για την πρόγνωση της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε
τέτοιες οικογένειες, όπως σχετικές έρευνες επισημαίνουν ( Miberger κ.α.,1999, Chassin,
κ.α. , 1991), ενώ τροφοδοτούν και δημιουργούν δευτερογενώς εντάσεις και καταστάσεις
βίας στο οικογενειακό πλαίσιο. Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από τους γονείς ,τις κάνει
εύκολα διαθέσιμες στους νεαρούς εφήβους, που θέλουν να πειραματιστούν με αυτές,
δημιουργώντας ένα επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα στην πορεία τους προς τη χρήση .
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Μοιάζει φυσικό επακόλουθο γονείς που καταφεύγουν στη χρήση ουσιών

και

αναπτύσσουν εξαρτητικές συμπεριφορές για να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα τους ,να
μην είναι σε θέση να διαχειριστούν αποδοτικά

τα θέματα των παιδιών τους ,ενώ

ταυτόχρονα γίνονται ισχυρά αρνητικά πρότυπα αναφορικά με τις μεθόδους που επιλέγουν
για την διαχείριση δύσκολων καταστάσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλα τα προβλήματα που ανακύπτουν στις συγκεκριμένες
οικογένειες ,οι γονείς σε λίγες περιπτώσεις αναζητούν βοήθεια για την αντιμετώπισή τους,
είτε αυτά αφορούν τους ίδιους και τους συζύγους τους ,είτε αυτά αφορούν τα παιδιά τους.
Η δυσκολία να ζητήσουν βοήθεια είναι πιθανό να σχετίζεται τόσο με την εκτίμηση για
μειωμένη σοβαρότητα τους ,όσο και το γεγονός ότι κάθε αίτημα για βοήθεια μπορεί να
συνδέεται στην αντίληψή τους , με συναισθήματα αδυναμίας και έλλειψης ικανοτήτων για
την διαχείριση κρίσεων. Ωστόσο, ακόμα και στις λίγες περιπτώσεις που ορισμένοι γονείς
είχαν ζητήσει βοήθεια και η κατάσταση αντιμετωπίστηκε με φαρμακευτική αγωγή ,το
γεγονός

τους στιγμάτισε περαιτέρω

μέσα στην οικογένεια , αντί να αποτελέσει

παράγοντα διεξόδου.

Οι έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών μεγαλώνουν με σημαντικές δυσκολίες σε
οικογένειες με χαρακτηριστικά που έχουν περιγραφεί .Οι συγκεκριμένοι έφηβοι
αναφέρουν σημαντικά προβλήματα, όπως τα εκτιμούν οι ίδιοι, προβλήματα που αφορούν
θέματα της προσωπικότητας τους ή αναπτυξιακές διαταραχές ,που είτε πιστεύουν ότι
προϋπήρχαν , είτε ότι εμφανίστηκαν στην πορεία του μεγαλώματός τους .Σημαντικότερα
από αυτά σημειώνονται η εμφάνιση δυσλεξίας, η αντικοινωνική συμπεριφορά σε μικρή
ηλικία , αίσθημα μειονεξίας και αρνητικά συναισθήματα που δημιουργεί η υπερπροστασία
από τους γονείς ,κυρίως την μητέρα. Τα προβλήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στην
δύσκολη καθημερινότητα τους, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολο το πέρασμά τους στη φάση
της εφηβείας .Τα συναισθήματα ανασφάλειας και μειονεξίας, καθώς και τα αρνητικά
συναισθήματα που φορτίζουν την καθημερινότητά τους, καθιστούν την απόπειρα
ενηλικίωσης τους και την οικοδόμηση ταυτότητας ,στην οποία η βιβλιογραφία εστιάζει,
ένα δύσκολο εγχείρημα (Καλαρρύτης ,1996, Ματσακά ,1992, Jensen, 1994)
Στα πρόσωπα των νεαρών εφήβων αυτών μοιάζει να συσσωρεύονται

όλα τα

προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας νέος την συγκεκριμένη περίοδο.
Προέρχονται από οικογενειακό περιβάλλον με πρότυπα υπό καθολική αμφισβήτηση, χωρίς
ξεκάθαρη κλίμακα αξιών ,βιώνοντας συγκεχυμένους γονικούς ρόλους ,πολλές φορές με
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υπερβολικές απαιτήσεις από τους ίδιους , απόρριψη, ψυχολογική και φυσική βία ως μέσω
επίλυσης συγκρούσεων. Οι έφηβοι αυτοί ,καταφεύγουν στην στη χρήση ουσιών για να
ξεπεράσουν την ανασφάλειά τους , να αναζητήσουν εναλλακτικά μοντέλα ζωής
(Παπαστυλιανού, 2000), να βρεθούν μαζί με συνομήλικους τους με παρόμοιες αναζητήσεις
(Oetting και Beauvais ,1986, Schaadt και Shannon, 1982, Petersen, 1987, Plant,1975).
Αναζητούν να ανακουφιστούν από την πίεση και τον ψυχικό πόνο, να νιώσουν ξεχωριστοί
και σημαντικοί. Ανάλογες αναζητήσεις που αφορούν άλλους νέους αυτής της ηλικίας,
βιώνονται συνήθως με λιγότερο ριψοκίνδυνο και ακραίο τρόπο οριοθετώντας την «κρίση
της εφηβείας», από την κρίση που προσπαθούν να διαχειριστούν οι έφηβοι που
εμπλέκονται περαιτέρω με τη χρήση (Ηαwkins, 1992).

5.2 . Τα στοιχεία από τον πληθυσμό των εφήβων
Σχεδόν όλοι οι έφηβοι, ξεκινούν δοκιμάζοντας σαν πρώτη ουσία τον καπνό με τρόπο που
τους διαφοροποιεί από τον γενικό πληθυσμό των μαθητών, όπου το 24% δηλώνουν
καθημερινοί

καπνιστές ,ενώ μόνο το 14% δηλώνει «βαρύ» συστηματικό κάπνισμα

(ΕΠΙΨΥ, 2006). Η ηλικία έναρξης του καπνίσματος είναι μικρή για τους περισσότερους
από αυτούς που συμμετείχαν στην έρευνα ,ενώ το κάπνισμα συνιστά συνήθεια που σχεδόν
όλοι την διατηρούν ,καθώς μεγαλώνουν .Το εύρημα συμφωνεί με ποσοτικές μελέτες για
τον πληθυσμό που προσέρχεται στα θεραπευτικά προγράμματα και έτσι θα μπορούσαμε
να υποστηρίξουμε ότι ο καπνός αποτελεί την πρώτη νόμιμη ουσία που σε μικρή ηλικία
εισάγει τους νέους αυτούς στην χρήση .Η μικρή ηλικία έναρξης του καπνίσματος μπορεί
να αποτελεί προγνωστικό παράγοντα εμπλοκής και με άλλες ουσίες στο μέλλον, γεγονός
που και άλλοι μελετητές επισημαίνουν (Kumpfer κ.α. ,1998).
Το αλκοόλ που συστηματικά χρησιμοποιεί μια ομάδα εφήβων αποτελεί ,κατά την γνώμη
μας , σημαντικό πρόβλημα που υποβόσκει ,καθώς δεν αξιολογείται πολλές φορές σαν
σημαντικό ,ενώ οι διαστάσεις που έχει στον γενικό πληθυσμό των εφήβων δεν έχουν
πλήρως διερευνηθεί . Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τους

30 εφήβους που

μελετήθηκαν ,2 δηλώνουν το αλκοόλ σαν κύρια ουσία χρήσης ,4 από τους υπολοίπους
δηλώνουν συστηματική του χρήση που ξεκίνησε πριν την ηλικία των 16,ενώ αρκετοί άλλοι
δηλώνουν την χρήση του παράλληλα με άλλες ουσίες. Το γεγονός που φαίνεται να
διαφοροποιεί τους εφήβους του πληθυσμού που μελετήθηκε από αυτούς του γενικού
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πληθυσμού ,είναι ο τρόπος που οι έφηβοι χρήστες παρανόμων ψυχοτρόπων ουσιών
χρησιμοποιούν το αλκοόλ ,συνήθως με στόχο την μέθη.
Το αλκοόλ αποτελεί ισχυρή νόμιμη και ευρύτατα διαθέσιμη ψυχότροπη ουσία ,με ισχυρή
οικογενή πρόγνωση και ευρύτατη αποδοχή χρήσης ή και κατάχρησης στην Ελληνική
κουλτούρα .Σε έρευνα του ΕΠΙΨΥ (2006), υπάρχει η διαπίστωση , ότι οι έφηβοι του
γενικού πληθυσμού, χρησιμοποιούν συχνότερα οινοπνευματώδη συγκριτικά με άλλες
χώρες ,ενώ ταυτόχρονα είναι λιγότεροι αυτοί που κάνουν επικίνδυνη χρήση ( 28,2% από
14-18 ετών αναφέρουν χρήση οινοπνευματωδών μια η δύο φορές την εβδομάδα ).Το
στοιχείο αυτό πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω έρευνα και προβληματισμό για την
επικράτησή της ουσίας αυτής , ιδιαίτερα στον πληθυσμό των εφήβων .
Τα στοιχεία από τις συνεντεύξεις των εφήβων συμφωνούν με στοιχεία ποσοτικών
ερευνών που έχουν διεξαχθεί και επιβεβαιώνουν την μικρή ηλικία έναρξης της χρήσης
(10-13 έτη), για τους περισσότερους από αυτούς ,ενώ καταγράφονται οι ουσίες με τις
οποίες οι έφηβοι έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά και πειραματίζονται με αυτές .Το
χασίς κατέχει την

πρώτη θέση ανάμεσα σε αυτές με την βενζίνη και τα χάπια να

ακολουθούν .Φαίνεται το χασίς να είναι ιδιαίτερα διαθέσιμο ( στον πληθυσμό που
μελετήθηκε ), σε όποιον θελήσει να το προμηθευτεί ,έχει χαμηλή τιμή και κάποιος φίλος ή
γνωστός το μοιράζεται με τον ενδιαφερόμενο, τις πρώτες φορές. Το στοιχείο
επιβεβαιώνεται και από έρευνες στον γενικό πληθυσμό (ΕΠΙΨΥ,2006). Οι εισπνεόμενες
ουσίες είναι ευρέως διαθέσιμες για διαφορετική και νόμιμη χρήση ,ενώ τα ηρεμιστικά ή
υπναγωγά χάπια,

οι έφηβοι τα βρίσκουν μέσα στην κατοικία τους ,καθώς κάποιος

ενήλικος τα χρησιμοποιεί και έτσι δεν χρειάζονται την απαραίτητη ιατρική συνταγή για να
τα προμηθευτούν . Επιβεβαιώνεται το γεγονός , ότι στο βαθμό που ένας έφηβος θέλει να
δοκιμάσει ψυχότροπες ουσίες , ο ίδιος βρίσκει έναν εύκολο και κατάλληλο τρόπο να τις
προμηθευτεί.
Από τα στοιχεία που έδωσαν οι έφηβοι στις συνεντεύξεις τους, επιβεβαιώνουν την
συνήθη πορεία ενός νέου που εμπλέκεται με τις ψυχότροπες ουσίες .Μια πορεία που
ξεκινά συνήθως με χασίς , βενζίνη ή χάπια ,περνά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις από το
χασίς ,συνεχίζεται με

την δοκιμή ηρωίνης και καταλήγει στην συστηματική ενέσιμη

χρήση ηρωίνης .Η κοκαΐνη για τον πληθυσμό των εφήβων που μελετήσαμε ,αποτελεί
ουσία που μόνο περιστασιακά δοκιμάζουν , μάλλον λόγω του υψηλού της κόστους .
Τυχαίο πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός ότι δεν έχουμε καμία αναφορά για χρήση ηρωίνης
από την μύτη, συνήθεια που αρκετοί άλλοι έφηβοι και ενήλικοι χρήστες αναφέρουν .
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Για τους εφήβους που συμμετείχαν στην έρευνα ,η μικρή ηλικία έναρξης της χρήσης
φαίνεται να συνδέεται με την χρήση ηρωίνης,

πριν την εισαγωγή στο θεραπευτικό

πρόγραμμα , ενώ επίσης φαίνεται να συνδέεται με γρήγορους ρυθμούς επιδείνωσης της
σχολικής εικόνας του μαθητή ,γεγονός που οδηγεί στην γρηγορότερη σχολική διακοπή.

Όλοι οι έφηβοι που μελετήθηκαν εμφάνισαν φαινόμενα σχολικής αποτυχίας ,ενώ είναι
σημαντικός ο αριθμός αυτών που διακόπτουν την σχολική τους φοίτηση, ως αποτέλεσμα
αυτού, επιβεβαιώνοντας την σύνδεση που όλη η σχετική βιβλιογραφία αποτυπώνει ,μεταξύ
χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών , σχολικής αποτυχίας και σχολικής διακοπής ( King κ.α.,2006,
Alison κ.α.,2003, Lynskey, κ.α., 2003, Mench και Kandel,1988, Jessor και Jessor,1977) . Ο
αριθμός των εφήβων που προκύπτει από τις συνεντεύξεις γονέων και εφήβων ,να διακόπτει
την δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του είναι αντίστοιχος με ποσοστά που έχουμε από
ποσοτικά στοιχεία, που τα θεραπευτικά προγράμματα εφήβων δίνουν για το αντίστοιχο
φαινόμενο, σε μελέτες που έχουν διεξάγει (Απολογισμός Δικτύου Υπηρεσιών Στροφή ,
2002, ΚΕΘΕΑ-ΣΤΡΟΦΗ-ΠΛΕΥΣΗ, 2001, Απολογισμός Έργου ΣΤΡΟΦΗ, 2001).
Το φαινόμενο της σχολικής αποτυχίας

πλήττει καθολικά τον πληθυσμό αυτό ,ένα

πληθυσμό που προέρχεται από οικογένειες με διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο
και μορφωτικό επίπεδο, με χαρακτηριστική ποικιλία στην διαστρωμάτωση ,ποικιλία στην
καταγωγή ,αλλά και μεγάλη ποικιλία αναφορικά με τις σχολικές μονάδες που φοίτησαν τα
παιδιά τους .Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί τον πληθυσμό αυτών των εφήβων ,από αυτούς
που εμφανίζουν αντίστοιχα φαινόμενα στον γενικό πληθυσμό και έχουν συγκεκριμένα
κοινωνιοδημογραφικά χαρακτηριστικά ή οικογενειακό μορφωτικό υπόβαθρο (Ρουσσέας
και Βρετάκου ,2007) .Στην διεθνή βιβλιογραφία η σχολική διακοπή συνδέεται συχνότατα
με το χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας ( Μarks, 2007, Cristle
κ.α., 1997 , Wehlage και Rutter,1986, Ekstrom κ.α.,1986, Spady, 1970) .Ενισχύεται έτσι η
υπόθεση, ότι υπάρχει ένας ισχυρότατος «μηχανισμός» αλληλεπίδρασης συγκεκριμένων
παραγόντων που οδηγούν σχεδόν όλους τους εφήβους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών στην
σχολική αποτυχία και τους περισσότερους από αυτούς στην σχολική διακοπή .

Για το σύνολο των κοριτσιών

στον πληθυσμό που μελετήσαμε,

δεν προκύπτουν

σημαντικές διαφορές ,που μπορούν να τα διαφοροποιήσουν σαν ομάδα από τα αντίστοιχα
αγόρια σχετικά με την σχολική τους πορεία .Ωστόσο είναι δυνατό να επισημάνουμε
ορισμένα στοιχεία που αφορούν το φύλο τους και την εμπλοκή τους στη χρήση . Στα
περισσότερα κορίτσια φαίνεται να συσσωρεύονται
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περισσότεροι και σοβαρότεροι

επιβαρυντικοί παράγοντες

που αφορούν την χρήση ,ορισμένοι από τους οποίους

συνδέονται με το φύλο , την σεξουαλικότητα

και τις απαιτήσεις του οικογενειακού

περιβάλλοντος από αυτά . Αναφέρονται η φυσική και σεξουαλική κακοποίηση,
χρησιμοποίηση του φύλου για την προσέγγιση ομάδων αγοριών

η

και την προμήθεια

ουσιών, η υπερβολή στην αναζήτηση ερωτικών εμπειριών , οι ιδιαίτερα κακές σχέσεις και
με τους δυο γονείς και ο εγκλεισμός . Τα περισσότερα κορίτσια διατυπώνουν το αυξημένο
ενδιαφέρον τους για το άλλο φύλο, γεγονός που τις διαφοροποιεί από τα αγόρια όπου οι
αναφορές είναι σποραδικές ,ενώ σχεδόν όλες προμηθεύονταν τις ουσίες από τους
ερωτικούς τους συντρόφους .Είναι πιθανό τα στοιχεία για την συμπεριφορά αυτή των
κοριτσιών, να συνδέονται με τον τρόπο που οι ίδιες ήθελαν να εκδηλώσουν αντισυμβατικά
την παρουσία τους στις ομάδες των συνομηλίκων τους. Ήταν μάλλον ο τρόπος να
κατακτήσουν την θέση τους στην παρέες που σχετίζονταν με τη χρήση ουσιών . Το θέμα
του φύλου και ο τρόπος με τον οποίο αυτό επηρέασε την πορεία τους στην χρήση ,τις
διαφοροποιεί από τα αγόρια συνομήλικους τους ,ενώ θέματα που σχετίζονται με αυτό τις
προβληματίζουν και κατά τον χρόνο των συνεντεύξεων.
Τα στοιχεία αυτά για την επιβάρυνση των κοριτσιών σε σχέση με τους προβλεπτικούς
παράγοντες χρήσης , συμφωνούν με σχετικές έρευνες ( Στρατίκη, 2006, Poulopoulos,
2000 ) , ενώ καθοριστικός παράγοντας αναδεικνύεται η σχέση με το άλλο φύλο ,που
εξελίσσει γρηγορότερα την πορεία τους σε σχέση με τα αγόρια ,στο συνεχές της χρήσης .

5.3. Σχολική προσαρμογή και η συνάντηση με τη χρήση
Οι περισσότεροι έφηβοι που συμμετείχαν στην έρευνα ξεκίνησαν την εκπαιδευτική
τους καριέρα με καλούς οιωνούς και καλές ή σχετικά καλές επιδόσεις στα μαθήματα.
Θετικά επίσης αποτυπώνουν τις εντυπώσεις τους από την σχολική ζωή στο Δημοτικό και
τις σχέσεις με τους δασκάλους τους .Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρουν συναισθήματα
αγάπης προς τους εκπαιδευτικούς της συγκεκριμένης βαθμίδας ,έχοντας ισχυρές καλές
αναμνήσεις ακόμα και μετά από αρκετά χρόνια .Αντίθετα, πολλοί από αυτούς αναφέρουν
προβλήματα συμπεριφοράς από τα πρώτα σχολικά χρόνια, ενώ αν στην ομάδα αυτή
προστεθούν αυτοί που σταδιακά εμφανίζουν τέτοια , αποτυπώνεται ένα φαινόμενο που
αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτού και πρέπει να σημειωθεί.. Τα προβλήματα
συμπεριφοράς που αφορούν την πλειοψηφία αυτών των εφήβων στον σχολικό χώρο ,
μπορεί να συνδέονται με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους ,όπως παράγοντες
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ιδιοσυγκρασίας, είτε αναπτυξιακές διαταραχές ,όπως υπερκινητικότητα και εμφάνιση
δυσλεξίας , θέματα που επισημαίνονται στην σχετική βιβλιογραφία .Μπορεί επίσης να
συνδέονται με τις δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις που ζουν και τις ανεπιτυχείς
προσπάθειες διαπαιδαγώγησης τους εκ μέρους των γονέων τους .Είναι πολύ πιθανό ο
σχολικός χώρος να αποτελεί προνομιακό πεδίο για εκτόνωση των αυξημένων πιέσεων που
εντός της οικογένειας δέχονται ή αισθάνονται (Kumpfer κ.α., 1998, Comings , 1996) .
Οι έφηβοι αυτής της υποομάδας ,συνδέουν ευθέως την σταδιακή επιδείνωση τους στο
σχολείο με τα προβλήματα συμπεριφοράς τους εντός αυτού ,ενώ οι περισσότεροι από
αυτούς τα προσεχή χρόνια διακόπτουν το σχολείο. Έτσι, τα προβλήματα συμπεριφοράς
κατά τα πρώτα σχολικά χρόνια ,μπορούν να θεωρηθούν

επιβαρυντικός, όσο και

προγνωστικός παράγοντας σχολικής αποτυχίας και σχολικής διακοπής επιβεβαιώνοντας
τις αναζητήσεις της βιβλιογραφίας (Suh και Suh, 2007, Kumpfer κ.α., 1998, Ηawkins κ.α.
1992). Γενικότερα ,τα προβλήματα συμπεριφοράς στο χώρο του σχολείου, μπορεί να
θεωρηθούν ένα πρώτο ανησυχητικό μήνυμα και μπορεί να οδηγήσουν μια ομάδα από
αυτούς τους μαθητές σε εμπλοκή με ψυχότροπες ουσίες τα προσεχή χρόνια .
Στις περιπτώσεις που οι έφηβοι αναφέρονται σε φυσική κακοποίηση τους από τους
δασκάλους τους τα προβλήματα συμπεριφοράς των ιδίων είναι ιδιαίτερα σημαντικά και η
επιδείνωση τους σε όλα τα επίπεδα είναι ραγδαία .Η φυσική βία από τους εκπαιδευτικούς
του Δημοτικού σχολείου προς τους μαθητές μοιάζει να διαταράσσει γρήγορα και οριστικά
την όποια σχέση του μαθητή με το σχολείο και την εκπαίδευση . Οι πληροφορίες που
δίνουν οι έφηβοι, δηλώνουν ότι ακόμα και σήμερα αποτυχημένες και καταδικαστέες
μέθοδοι του παρελθόντος ,επιζούν στο Δημοτικό σχολείο με σημαντικές αρνητικές
συνέπειες για τους μαθητές που τις υφίστανται.

Για τους περισσότερους εφήβους που συμμετείχαν στην έρευνα ,τα προβλήματα γίνονται
ιδιαίτερα εμφανή ή εδραιώνονται με το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Είναι η
χρονική περίοδος που στο πρόσωπο του εφήβου διασταυρώνονται προβλήματα που
αφορούν την έναρξη της εφηβείας, τα προσωπικά και οικογενειακά προβλήματα, που
εξελίσσονται και διογκώνονται και οι δυσκολίες από την ένταξη του σε ένα νέο σχολικό
περιβάλλον με άλλα χαρακτηριστικά και δυσκολίες από αυτό του Δημοτικού.
Σχετικά με τις δυσκολίες προσαρμογής στο νέο σχολείο , το Γυμνάσιο είναι μια σχολική
μονάδα ,συνήθως μεγαλύτερη από ένα Δημοτικό σχολείο ,με περισσότερους μαθητές και
διδάσκοντες . Οι σχέσεις μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων αναπτύσσονται δύσκολα,
ενώ απαιτείται περισσότερος χρόνος για να οικοδομηθούν . Η συχνή εναλλαγή
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διδασκόντων στα τμήματα ανάλογα με τα αντικείμενα και η συνήθης πρακτική κατανομής
και απασχόλησης των καθηγητών σε πολλά τμήματα ,ενίοτε και διαφορετικών τάξεων
εντείνουν την παραπάνω κατάσταση. Οι μαθητές που συγκεντρώνονται στην πρώτη τάξη
ενός γυμνασίου συνήθως προέρχονται από αρκετά διαφορετικά Δημοτικά σχολεία ,ενώ
στην ιεραρχία του σχολείου είναι οι μικρότεροι και μάλλον οι πιο ευάλωτοι,
προσπαθώντας να προσαρμοστούν σε ένα μάλλον απρόσωπο σχολείο. Συμπληρωματικά οι
απαιτήσεις από την ανταπόκριση στα μαθήματα είναι σημαντικά μεγαλύτερη και οι
ευκαιρίες για διάκριση ή αναγνωρισιμότητα τον πρώτο καιρό είναι σημαντικά μικρές .Οι
μαθητές της έκτης , επικεφαλείς της ιεραρχία του Δημοτικού , γνωστοί μεταξύ γνωστών
δασκάλων και συμμαθητών ,επί έξι συναπτά έτη, με τα πέρασμα στο Γυμνάσιο «πέφτουν
από θρόνο τους ».
Για την μετάβαση αυτή και για την ομαλή ένταξη των μαθητών στο νέο περιβάλλον,
φαίνεται να απουσιάζει οποιαδήποτε προετοιμασία ,ενώ τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί
και δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες για τους μαθητές αυτούς ,δεν φαίνεται να
λαμβάνονται υπόψη, τόσο από την εκπαιδευτική δομή που αποχαιρετούν (Δημοτικό ), όσο
και από αυτή που τους υποδέχεται (Γυμνάσιο). Επιπρόσθετα φαίνεται να απουσιάζει κάθε
συνεργασία ή συνέχεια μεταξύ των δυο αυτών σχολικών δομών ,ενώ κανείς σε επίπεδο
προσωπικού ,δεν ασχολείται εκ του ρόλου του, με την συγκεκριμένη ομάδα μαθητών,
φροντίζοντας για την ομαλή και αποδοτική μετάβασή τους .
Η πλειοψηφία αυτών των εφήβων επιλέγουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχουν
και την ανασφάλεια που αισθάνονται ,ξεχωρίζοντας από τους υπολοίπους με τον πλέον
αρνητικό τρόπο. Μοιάζει η οδός αυτή ,να αποτελεί για τους ίδιους τον πιο εύκολο,
ελκυστικό και αποδοτικό τρόπο για να πετύχουν αυτό που επιθυμούν .Έτσι μπορούν να
αισθάνονται ισχυροί ,διαφορετικοί ,ασφαλείς ,ξεχωριστοί (μάγκες), συμμαχώντας δια
μέσου

της

συναναστροφής

,με μεγαλύτερους συμμαθητές τους ,κάνοντας τους

υπολοίπους να τους σέβονται ή ακόμα και να τους φοβούνται. Η αντίθετη πορεία όπου
ένας μαθητής μπορεί να ξεχωρίσει με θετικό τρόπο κάνοντας άλλες επιλογές, φαίνεται να
μην αφορά τον πληθυσμό αυτό. Ισχυροποιείται η θέση, ότι η θετική εικόνα δεν έχει την
ανάλογη δύναμη, ούτε μπορεί να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα, σχετικά με αυτό που
επιθυμούσαν να φαίνονται και να αισθάνονται.
Γίνεται φανερό ότι στην σχολική δομή και λειτουργίες του Γυμνασίου ,απουσιάζουν
διαδικασίες που μπορούν να βοηθήσουν ή να υποστηρίξουν ένα έφηβο με τέτοια
προβλήματα ,να αισθανθεί

ξεχωριστός με θετικό τρόπο, να ξεπεράσει φόβους,

ανασφάλειες και προσωπικές δυσκολίες ,να διοχετεύσει την διάθεση του για αναζήτηση σε
204

αντικείμενα και δράσεις που μπορεί να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική του πορεία . Με την
έλλειψη ενός διαφορετικού πόλου έλξης, είναι εύκολο οι έφηβοι να οδηγηθούν σε ένταξη
και συναναστροφή με ομάδες που τοποθετούνται με αντισυμβατικό τρόπο απέναντι στα
δομημένα πλαίσια, υιοθετώντας αντίστοιχες συμπεριφορές με κοινό παρονομαστή την
εκδήλωση βίαιης συμπεριφοράς σε διάφορους χώρους ,όπως σχολείο ,γήπεδο ,γειτονιά.
Το θέμα των βίαιων συμπεριφορών κατά την εφηβεία ,έχει απασχολήσει τους μελετητές
(Μπαζαρίδης, 2007, Cavaiola και Cavaiola, 1998), ενώ για την συγκεκριμένη ομάδα νέων
σηματοδοτεί την γενικευμένη αντιπαράθεσή τους με τους θεσμούς. Ούτως ή άλλως η
πορεία αυτών των εφήβων ,από τα πρώτα σχολικά χρόνια, είναι σε σύγκρουση και
αμφισβήτηση με θεσμούς κανόνες και διακηρυγμένες κοινωνικές αξίες ,ενώ θα πρέπει να
τονιστεί ότι η αντιπαράθεση αυτή δεν έχει σαφές ιδεολογικό υπόβαθρο και αποτελεί ένα
ψευδή αντικομφορμισμό, με ρίζες στην πρώτη σημαντική σύγκρουση του εφήβου με την
οικογένειά του.

Οι έφηβοι του πληθυσμού που μελετήθηκε , με δική τους πρωτοβουλία αναζητούν
εμπειρίες που σχετίζονται με την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ,αρχικά στο στενό τους
περιβάλλον , φίλων , συγγενών ή ερωτικών συντρόφων ( κυρίως για τα κορίτσια). Είναι
έφηβοι που η επαφή τους με τις ουσίες περνά από την αρχική φάση του πειραματισμού,
που πολλοί συνομήλικοι τους έχουν

(Petersen, 1987),

σε περιστασιακή χρήση και

επιδεινώνεται αργότερα . Σε καμία περίπτωση δεν αναφέρθηκε η έμμεση ή άμεση
προτροπή από κάποιον άγνωστο για δοκιμή κάποιας ουσίας .Η εικόνα του εμπόρου που με
δική του πρωτοβουλία προσεγγίζει άμεσα ή ύπουλα τους εφήβους για να του εμπλέξει
στην χρήση ουσιών ,δεν ανταποκρίνεται σε καμιά πτυχή της πραγματικότητας .
Η περίοδος του Καλοκαιριού αξιοποιείται συνηθέστερα για την πρώτη επαφή των
εφήβων με τις ουσίες . Η εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από μειωμένες υποχρεώσεις ,πιο
χαλαρό καθημερινό πρόγραμμα, μεγαλύτερη ελευθερία και μειωμένη επίβλεψη . Όλα τα
παραπάνω διασταυρώνονται κατάλληλα με την διάθεση αναζήτησης νέων εμπειριών και
δοκιμής επικίνδυνων συμπεριφορών εκ μέρους των εφήβων ,όπως και η βιβλιογραφική
μελέτη επισημαίνει (Tarter, 2002 ) , οδηγώντας στην πρώτη δοκιμή. Τα χαρακτηριστικά
που προαναφέρθηκαν για την θερινή περίοδο αφορούν

συμπεριφορές της Ελληνικής

οικογένειας , όπου η γενικότερη χαλάρωση μπορεί να επηρεάζει τις πρακτικές φροντίδας
και διαπαιδαγώγησης

,γεγονός που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να καθίσταται

επικίνδυνο , ειδικά για τον συγκεκριμένο πληθυσμό.
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Ο λόγος που οι συγκεκριμένοι έφηβοι συνεχίζουν και επεκτείνουν την εμπλοκή τους με
την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ,αφορά μάλλον την ικανοποίηση ,επιβεβαίωση και
συναισθηματική ασφάλεια

που λαμβάνουν από την χρήση καθαυτή ,όσο και από τις

συναναστροφές που αυτή συνεπάγεται, για την συγκεκριμένη δύσκολη περίοδο που
διανύουν οι έφηβοι και έχει ήδη περιγραφεί.

Η σχολική δομή και οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου ,φαίνεται (στην πλειοψηφία τους) ,
να μην μπορούν να αντιληφθούν τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια στην συμπεριφορά την
στάση και τις επιδόσεις του εφήβου. Οι έφηβοι υποστηρίζουν ότι το πρώτο ανησυχητικό
σημάδι αποτελούσαν οι συχνές αδικαιολόγητες απουσίες ,ακολουθώντας η πτώση στις
επιδόσεις και τους βαθμούς, γεγονός που επισημαίνεται και σε άλλες έρευνες (Κούτρας,
1989). Αντίθετα για τους περισσότερους γονείς, το πρώτο σημάδι αφορά την συμπεριφορά
του εφήβου στο σχολείο ,όταν το αντελήφθησαν μετά από σχετική σχολική ενημέρωση.
Γίνεται φανερό ότι υπάρχει χρονική διαφορά φάσης, μεταξύ των πρώτων αδικαιολόγητων
ωριαίων ή ημερήσιων

απουσιών και μιας συμπεριφοράς που έπεται και έχει

προβληματίσει το σχολείο. Οι αδικαιολόγητες απουσίες και η σταδιακή πτώση επιδόσεων
και βαθμών, δεν έχουν τύχει ιδιαίτερης προσοχής από το σχολικό πλαίσιο έως ότου
εμφανιστούν τα πρώτα δείγματα προβλημάτων στην συμπεριφορά. Είναι πιθανό η αλλαγή
αυτή στην στάση του εφήβου να μην συνδυάζεται ,αρχικά με την χρήση ουσιών ,ωστόσο
σε πολλές μελέτες ( Suh και Suh,2007, Natriell κ.α. ,1990, Ekstrom, κ.α.,1990 ), οι συχνές
αδικαιολόγητες απουσίες ,οι μειωμένες επιδόσεις που επιδεινώνονται και η αρνητική
στάση απέναντι στο σχολείο συναρτώνται με την σχολική αποτυχία και την σχολική
διακοπή.
Όλα τα στοιχεία συγκλίνουν στην διαπίστωση, ότι απουσιάζει η κατάλληλη δομή και το
ανάλογο προσωπικό της σχολικής μονάδας ,που θα παρακολουθεί στενά την εκπαιδευτική
πορεία των μαθητών ,θα παρατηρεί αξιοσημείωτες αλλαγές ,θα αναδεικνύει και θα
συνθέτει φαινόμενα και γεγονότα της σχολικής ζωής και θα συνεργάζεται με τον έφηβο
και τους γονείς του ,για πιθανή αντιμετώπισή τους .

Η οικογένεια των εφήβων το ίδιο διάστημα ,ζει εν τω μέσω προβλημάτων που
αναφορικά με τον έφηβο έχουν αυξηθεί .Η εικόνα που παρουσιάζει ο έφηβος, τόσο στο
σχολικό χώρο, όσο και στο σπίτι ερμηνεύεται από τους γονείς του, ως έντονη κρίση που
σχετίζεται με την εφηβεία . Όπως το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί ,έτσι και οι γονείς του
εφήβου υποτιμούν τα ανησυχητικά δείγματα ,πείθονται εύκολα από τις δικαιολογίες που
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προβάλει ,ενώ σε άλλες περιπτώσεις που ο έφηβος αντιδρά σε παραινέσεις και προτροπή
για αλλαγή στάσης , οι γονείς παραιτούνται των προσπαθειών με χαρακτηριστική ευκολία.
Συνήθως προσδοκούν αλλαγές που θα έρθουν με την ωρίμανση του εφήβου ,καθώς θα
προχωρά στην εφηβεία . Σε αρκετές περιπτώσεις σημειώνεται η απουσία συμφωνίας των
δυο γονιών για την τακτική που πρέπει να ακολουθήσουν με τον έφηβο , δυσχεραίνοντας
περαιτέρω κάθε απόπειρα για αλλαγή της πορείας του. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η ευκολία που το οικογενειακό περιβάλλον ,όσο και το σχολικό αποδέχονται την στάση
του εφήβου ,είτε πρόκειται για δικαιολογίες και υποσχέσεις ,είτε πρόκειται για άρνηση
συμμόρφωσης και αλλαγής .Οι δυο δομές (οικογένεια, σχολείο ) φαίνεται να αντιδρούν με
παρόμοιο τρόπο ,καθώς δεν παρατηρούν επαρκώς τον έφηβο, αρνούνται να αξιολογήσουν
την σοβαρότητα των προβλημάτων , ενώ τα στοιχεία μας ωθούν να υποθέσουμε πως δεν
υπάρχει από καμία πλευρά η διάθεση ή η ικανότητα για συστηματική ενασχόληση με το
συγκεκριμένο παιδί και τα προβλήματα του.

5.4. Εδραίωση της χρήσης , σχολική αποτυχία , σχολική διακοπή
Η ομάδα αυτή των εφήβων τα προσεχή χρόνια εδραιώνουν την εικόνα τους στο σχολείο,
βρισκόμενοι συνολικά αντιμέτωποι στο σχολικό πλαίσιο και τους κανόνες του ,το
προσωπικό του ,αλλά και την μεγάλη μάζα των συνομήλικων τους (Emler, 1993) . Είναι
πλέον στιγματισμένοι από το πλαίσιο σαν «προβληματικοί» ,τόσο αναφορικά με την
συμπεριφορά τους, όσο και αναφορικά με τις χαμηλές ή τις πολύ χαμηλές τους επιδόσεις.
Προκαλούν με την στάση τους στον χώρο του σχολείου εκπαιδευτικούς και συμμαθητές .
Την περίοδο αυτή οι συγκεκριμένοι έφηβοι έχουν πετύχει να εκπληρώσουν τις αρχικές
προσδοκίες τους. Ξεχωρίζουν ,νιώθουν σιγουριά ,προκαλούν φόβο ,έχουν την υποστήριξη
μεγαλυτέρων όταν τη χρειάζονται, έχουν την αίσθηση ότι όλοι ασχολούνται μαζί τους ,
ευτελίζουν την εξουσία του σχολείου , ενώ κανείς δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει και
κανένα δεν αφήνουν να τους πλησιάσει . Όλα τα άλλα προβλήματά τους έχουν ξεχαστεί ή
έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα . Έχουν καταφέρει να κάνουν, τόσο την οικογένεια τους,
όσο και το σχολείο μη δυνάμενους να αντιδράσουν.
Η εικόνα που οι συνομήλικοι τους

καθρεφτίζουν ,λειτουργεί ιδιαίτερα θετικά και

ενθαρρυντικά στο να εδραιώσουν στάσεις και συμπεριφορές (Oetting και Beauvais ,1986).
Ο φόβος και ο θαυμασμός που οι έφηβοι λαμβάνουν από τους συμμαθητές τους , καθώς
και η αποφυγή αναγνώρισης, εκ μέρους τους , της υποτίμησης που άλλοι έχουν γι’αυτούς,
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βοηθούν ώστε να εδραιωθεί η εμπλοκή τους με την χρήση και τους κύκλους που την
τροφοδοτούν .Ο επιθετικός τρόπος γίνεται κυρίαρχο στοιχείο της συμπεριφοράς τους,
ξεχωρίζοντάς

τους από τους

υπόλοίπους εφήβους του σχολείου και την

«χρυσή

μετριότητά» τους. Η συνήθεια της χρήσης ουσιών μεταφέρεται στον χρόνο των
διαλειμμάτων, αλλά και μέσα στην τάξη σε αρκετές περιπτώσεις . Το γεγονός της
αυξανόμενης χρήσης, τόσο στον σχολικό χώρο, όσο και γενικότερα , αποδιοργανώνει
περαιτέρω τον έφηβο και τον αποσυνδέει από κάθε εκπαιδευτικό ενδιαφέρον .
Το προσωπικό του σχολείου, δεν αποπειράται να τους πλησιάσει και αδυνατεί να τους
αντιμετωπίσει , ενώ είναι πιθανό την χρονική αυτή περίοδο ,μερίδα των εκπαιδευτικών να
πιθανολογούν την εμπλοκή του εφήβου με την χρήση. Οι συναναστροφές των εφήβων,
αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη για την εμπλοκή τους αυτή, ενώ είναι θέμα στο οποίο οι
εκπαιδευτικοί εστιάζουν όταν ενημερώνουν τους γονείς ,χωρίς ωστόσο να μιλούν για την
πιθανότατα χρήσης ουσιών . Μοιάζει σε πολλές περιπτώσεις να μην γνωρίζουν τον τρόπο
που θα πλησιάσουν τον έφηβο με τα πολλαπλά προβλήματα και την υποψία χρήσης ,ενώ
σε άλλες περιπτώσεις καταγράφεται ( από τις διηγήσεις των εφήβων ) αμηχανία, αλλά και
φόβος . Για την θεσμική λειτουργία του σχολείου ,η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών δεν
αποτελεί ένα υπαρκτό αποδεκτό και πολλές φορές γενικευμένο φαινόμενο ,τέτοιο όπως
αυτό που περιγράφεται από στις συνεντεύξεις των εφήβων . Επισήμως δεν γίνεται
αποδεκτό ότι στο χώρο του σχολείου υπάρχουν φαινόμενα διακίνησης και χρήσης ουσιών
και πολύ περισσότερο, μαθητές που τα εμφανίζουν . Σε συνάρτηση με αυτό ,η έμφαση των
σχολικών παρεμβάσεων δίνεται σε σχέση με το κάπνισμα .
Στο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του προγράμματος , τίποτα δεν μοιάζει
να μπορεί συγκρατήσει την ομάδα αυτή και να την κρατήσει συνδεδεμένη με το σχολικό
γίγνεσθαι ,θέματα που αναδεικνύονται σημαντικά για την σχολική διακοπή και στον γενικό
πληθυσμό ( Gottfreson και Gottfreson, 1985). Πρόκειται για μια ομάδα εφήβων που
σταδιακά αποκόπτεται τελείως από την εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο.
Όλοι οι παραδοσιακοί μέθοδοι που το σχολείο χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση
προβλημάτων σαν αυτών που προαναφέρθηκαν ( συνεχείς παρατηρήσεις ,κλήση των
γονέων και διατύπωση παραπόνων ,ωριαίες και ημερήσιες αποβολές) , όχι μόνο δεν
καταφέρνουν να συνετίσουν τον έφηβο ,αλλά μάλλον επιδεινώνουν την κατάσταση του.
Είναι μάλλον κοινή η διαπίστωση ότι τέτοια μέτρα επιτείνουν αντί να αντιμετωπίζουν τις
δυσκολίες των μαθητών

(Cristle κ.α. ,1997, Grundall, 1993) .Συνήθως μετά από την

επιβολή κάποιου τέτοιου μέτρου , ο έφηβος επανέρχεται χωρίς να έχει συμβεί η παραμικρή
αλλαγή, ισχυρότερος απέναντι στο πλαίσιο ,νικητής στον ακήρυχτο πόλεμο μεταξύ του
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ιδίου και του σχολικού θεσμού. Η αντιμετώπιση αυτή από τους εκπαιδευτικούς και το
πλαίσιο του σχολείου ,αναπαράγουν το φαινόμενο κυκλικά και το ενισχύουν ,ενώ
διαταράσσουν οριστικά τις σχέσεις του εφήβου με την σχολική κοινότητα ,τοποθετώντας
τον απέναντι της ,ως εχθρό. Δεν διαφαίνεται να υπάρχουν στο σχολείο ,τόσο τα κατάλληλα
πρόσωπα, όσο και ενδεδειγμένες ή αποδοτικοί μέθοδοι ,ώστε να βοηθήσουν τον έφηβο
στην φθίνουσα πορεία που έχει πάρει ,ή έστω να αποτελέσουν «ανάχωμα» στην πορεία
αυτή.
Για την δεκαετία που αποτυπώνουν οι συνεντεύξεις ( 1993-2003),το πρόβλημα της
χρήσης παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών φαίνεται να αποτελεί ακόμα θέμα ταμπού για την
σχολική κοινότητα. Τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια ,κατά την
περίοδο που περιγράφεται

,φαίνεται πως δυσκολεύονται να αποδεχθούν κυρίως στο

επίπεδο του προσωπικού τους ,ότι το πρόβλημα της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών μπορεί να
αφορά τους μαθητές τους . Δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι συμπεριφορές
που σχετίζονται με την χρήση ουσιών ,όπως διακίνηση ουσιών ,χρήση ,βία ,μπορεί να
αποτελούν συστατικά της σχολικής καθημερινότητας και να την επηρεάζουν αναλόγως . Η
αντίληψη αυτή που μοιάζει κυρίαρχη ,δημιουργεί το απαραίτητο υπόβαθρο ώστε οι
παρεκκλίνουσες συμπεριφορές που υπάρχει υποψία ότι σχετίζονται με τη χρήση εύκολα να
τους κατατάσσει στους «εχθρούς» του πλαισίου. Δεν αναφέρονται επίσης, από τους
εφήβους , για τα χρόνια αυτά , δράσεις ενημέρωσης ή πρόληψης μέσα στις σχολικές
μονάδες ,ενώ ταυτόχρονα επισημαίνεται η αναγκαιότητά τους ,τόσο από τους έφηβους,
όσο και από τους γονείς που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις ( Hawkings, κ.α..,1992).
Τέτοια προγράμματα ακόμα και σήμερα αναπτύσσονται με αργούς ρυθμούς και αρκετά
προβλήματα

στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως έρευνες επισημαίνουν

(ΕΚΤΕΠΝ, 2006).

5.5. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος και σχολική διακοπή
Σε πολλές περιπτώσεις ,στο βαθμό που το σχολικό πλαίσιο θεωρεί ότι έχει εξαντλήσει το
περιθώριο της προσπάθειας που έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο έφηβο ,προτείνει ή
πιέζει τον ίδιο και τους γονείς, προκειμένου να αλλάξει σχολείο .Σε όλες τις περιπτώσεις
στην διαδικασία αυτή συμμετέχει η διεύθυνση του σχολείου, χωρίς να μπορεί να
διευκρινιστεί η ακριβής διαδικασία που έχει ακολουθηθεί προκειμένου να διατυπωθεί η
συγκεκριμένη πρόταση . Είναι επίσης ασαφές εάν για το θέμα αυτό έχει συνεδριάσει ο
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σύλλογος των καθηγητών και εάν η απόφαση αυτή στηρίζεται από κάποιας μορφής
συλλογικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, διατυπώνονται επιχειρήματα εκ μέρους του
σχολείου υπέρ μιας τέτοιας λύσης σχετικά με μια νέα αρχή που μπορεί να κάνει ο έφηβος
σε ένα νέο περιβάλλον ,ενώ σε άλλες η λύση προτείνεται με συνοπτικές διαδικασίες ή
εκβιαστικά .
Ο μεγάλος αριθμός τέτοιων αλλαγών που καταγράφονται από το υλικό των
συνεντεύξεων γονέων ,αλλά και εφήβων, δείχνει ότι η πρακτική αυτή αποτελεί ένα μέτρο
διαδεδομένο στην Ελληνική σχολική πραγματικότητα και μάλλον αφομοιωμένο από
άποψη εκπαιδευτικής ηθικής και δεοντολογίας ,τουλάχιστον από αρκετούς διευθύνοντες
σχολικές μονάδες . Είναι πολύ πιθανό για ορισμένους από αυτούς ,η λύση που προτείνεται
να άπτεται των πραγματικών τους πεποιθήσεων, σχετικά με τι μπορεί να βοηθήσει την
συγκεκριμένη χρονική στιγμή τον έφηβο . Είναι όμως πολύ πιθανότερο, ότι για ορισμένους
άλλους ,η λύση της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τον έφηβο, θα απαλλάξει το
σχολείο από την παρουσία του και τα προβλήματα που συνεχώς δημιουργεί.
Όλοι οι έφηβοι ,αλλά και πολλοί από τους γονείς τους ,εισπράττουν το συγκεκριμένο
μέτρο με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο . Οι έφηβοι αισθάνονται ισχυρά στιγματισμένοι ,ενώ
βιώνουν αδικία ,απόρριψη και εχθρότητα . Διαπιστώνουν το γεγονός, ότι μια τόσο
οργανωμένη κοινωνική δομή ενηλίκων ,όπως το σχολείο, αδυνατεί να τους αντιμετωπίσει
αποδοτικά . Ουσιαστικά αδυνατεί να τους βοηθήσει σε αυτό που τους συμβαίνει. Από την
μια πλευρά βιώνουν την ικανοποίηση «του χειρότερου», θέση που πολλές φορές
επιδιώκουν ,ενώ εκδιώκονται

από ένα χώρο, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο

οικοδομούσαν την κοινωνικότητά τους και την αυτοεικόνα τους .
Ο σχολικός θεσμός , ήδη απαξιωμένος στη συνείδηση του εφήβου , καταρρέει ,καθώς
όχι μόνο αδυνατεί να τον βοηθήσει, αλλά προσπαθεί να έλθει σε συναλλαγή μαζί του,
καταπατώντας αρχές και αξίες

που υποτίθεται ότι τον χαρακτηρίζουν και τον

διαφοροποιούν από την κουλτούρα του εφήβου. Ο έφηβος δραματικά ανακαλύπτει, ότι ο
σχολικός θεσμός αξιοποιεί μεθόδους και πρακτικές, που είναι πιο κοντά στην δική του
παραβατική καθημερινότητα και υποκουλτούρα . Ο σχολικός θεσμός που τόσο ισχυρά
θέλησε να προκαλέσει και να συγκρουσθεί μαζί του, πολλές φορές φαίνεται να μην
αντιπροσωπεύει κάτι διαφορετικό, από αυτό που και ο ίδιος πρεσβεύει .Η σύγκρουση έτσι
διεξάγεται σε κενό πεδίο και χωρίς κανένα λόγο ,γεγονός που του προκαλεί απογοήτευση
και ματαίωση.
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Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις οι έφηβοι που αλλάζουν σχολικό περιβάλλον,
κατευθύνονται σε σχολικές δομές ,που θεωρούν ότι μπορεί να έχουν μικρότερες
απαιτήσεις ,τόσο σε επίπεδο επιδόσεων ,όσο και σε επίπεδο συμπεριφοράς ,σχολεία που
μπορούν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ανοχή ή να έχουν μειωμένο έλεγχο αναφορικά με
τους μαθητές . Τα ΤΕΕ, τα πολυκλαδικά Λύκεια , τα Εσπερινά και ορισμένα ιδιωτικά
σχολεία αναφέρονται συνηθέστερα μεταξύ αυτών .Στην διεθνή βιβλιογραφία τα
χαρακτηριστικά τέτοιων σχολικών δομών συνιστούν «αστική κοινωνική αποδιοργάνωση»
(Gottfreson και Gottfreson, 1985).
Στο νέο σχολικό περιβάλλον, ο έφηβος συνήθως εγκαταλείπει γρήγορα την όποια
προσπάθεια για μια νέα αρχή . Σχετίζεται γρήγορα με συνομηλίκους του που κάνουν
χρήση ,ενώ προσπαθεί να φανεί πιο έμπειρος και πιο «εξελιγμένος» στην χρήση και στην
παραβατικότητα ,από ότι στην πραγματικότητα είναι. Το γεγονός ότι δεν τον γνωρίζουν
στο νέο σχολείο ,του επιτρέπει να προβάλει μια νέα εικόνα για τον ίδιο, τροφοδοτώντας
και αξιοποιώντας την φήμη που ήδη τον ακολουθεί.
Οι περισσότεροι από τους εφήβους μαθητές που τους έχει επιβληθεί το μέτρο της
αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ,διέκοψαν τελικά την σχολική τους φοίτηση
αναδεικνύοντας το συγκεκριμένο μέτρο ως παράγοντα πρόβλεψης της σχολικής διακοπής,
για τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Γενικότερα θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, όταν
το σχολείο φτάνει στον σημείο να μην ανέχεται περαιτέρω στάσεις και συμπεριφορές
από ένα συγκεκριμένο μαθητή επιθυμώντας την απομάκρυνσή του από αυτό ,είναι πολύ
δύσκολο ο μαθητής αυτός, να παρουσιάσει βελτίωση σε ένα άλλο σχολικό περιβάλλον .

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αναφορές εφήβων και γονέων σε ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια γίνεται με υποτιμητικό ή αρνητικό τρόπο, που είτε εκφράζεται ανοικτά,
είτε υπονοείται από τον τρόπο που γίνεται η αναφορά .Θα περίμενε κανείς, σε σχολικές
μονάδες με καλύτερες οικονομικές δυνατότητες από ένα δημόσιο σχολείο και ελευθερία
στην δυνατότητα οργάνωσης

πρωτότυπων δομών ή παρεμβάσεων ,να προσφέρονται

καλύτερες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα φροντίδας για τον μαθητή και την οικογένεια του.
Για την συγκεκριμένη ομάδα μαθητών και γονέων δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο,
γεγονός που μπορεί να μας κάνει να υποθέσουμε ότι για τα συγκεκριμένα σχολεία δεν
συμβαίνει κάτι τέτοιο, για μαθητές και γονείς με ανάγκη μεγαλύτερης φροντίδας . Μοιάζει,
η φήμη του σχολείου και η οικονομική συναλλαγή μεταξύ σχολείου και γονέων, να
δυναμιτίζει ,κάθε προοπτική διαφορετικής αντιμετώπισης των προβλημάτων των εφήβων
αυτών. Τα ιδιωτικά

εκπαιδευτήρια ,στις
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διηγήσεις

εφήβων και

γονέων ,δεν

διαφοροποιούνται από τα δημόσια σχολεία στο επίπεδο της

αντιμετώπισης των

προβλημάτων των εφήβων . Το γεγονός που φαίνεται να τα διαφοροποιεί, είναι η
αυξημένη ευκολία που ωθούν
εγκαταλείψει,

ή αναγκάζουν τον συγκεκριμένο μαθητή να τα

καθώς αποκαλύπτεται το μέγεθος και η δυσκολία αντιμετώπισης των

προβλημάτων του . Φαίνεται το ενδιαφέρον του σχολείου να εστιάζεται στη φήμη του .

Αναφορικά με σχολεία που η πολιτεία έκανε προσπάθεια να αναπτυχθούν σε άλλη
κατεύθυνση από το Ενιαίο Λύκειο, όπως τα ΤΕΕ και τα Πολυκλαδικά Λύκεια ,η έρευνα
που πραγματοποιούμε ,αναδεικνύει το μέγεθος των προβλημάτων στην λειτουργία και την
οργάνωσή τους ,καθώς και την μη ουσιαστική στήριξη της λειτουργίας τους .Συστατικά
του προβλήματος αποτελούν ,η αργοπορημένη έναρξη του σχολικού έτους ,η ελλιπής
οργάνωση σε όλα τα επίπεδα και η αίσθηση απουσίας σχολικών κανόνων για την
λειτουργία των τάξεων και των μαθημάτων .
Για τα ΤΕΕ σημειώνεται ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα συνολικής λειτουργίας και στελέχωσης,
ενώ για τους εκπαιδευτικούς διατυπώνεται η άποψη ότι δεν διαθέτουν τα χαρακτηριστικά
και τις δεξιότητες που απαιτούνται για το συγκεκριμένο καθήκον. Επίσης αποτυπώνεται
το γεγονός ότι στα σχολεία αυτού του τύπου ,συσσωρεύονται μαθητές

χαμηλού

εκπαιδευτικού προφίλ, όπως και προβλήματα συμπεριφοράς και προβλήματα χρήσης .Το
γεγονός ότι για τα σχολεία αυτά ,σημειώνεται αυξημένη σχολική διαρροή που αφορά τον
γενικό μαθητικό πληθυσμό ( Ρουσσέας και Βρετάκου ,2007) , μάλλον επιβεβαιώνουν την
εικόνα . Η πολιτεία, μάλλον με συνοπτικές διαδικασίες οργάνωσε και στελέχωσε τα
συγκεκριμένα σχολεία ,χωρίς τις απαραίτητες διαδικασίες εκπαίδευσης προσωπικού,
σχολεία που υποδέχτηκαν λόγω του χαρακτήρα τους ,τις πιο δύσκολες ομάδες μαθητών .
Για τα σχολεία αυτά , φαίνεται όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μονάδας να πορεύονται,
εγκλωβισμένα από το άσχημο κλίμα και τις σημαντικές δυσκολίες λειτουργίας, σε μια
κατεύθυνση χωρίς ελπίδα για βελτίωση των συνθηκών και των υπηρεσιών .
Αναφορικά με τα Πολυκλαδικά Λύκεια, οι περιγραφές αφορούν μεγάλο μέγεθος του
σχολείου και την έλλειψη συνθηκών ελέγχου που αυτό δημιουργεί . Σημειώνεται επίσης η
δυσκολία σύναψης σχέσεων μεταξύ προσωπικού και μαθητών, αλλά και συμμαθητών
μεταξύ τους. Το γεγονός

αποδίδεται στον μεγάλο πληθυσμό μαθητών, αλλά

και

προσωπικού που απασχολείται. Ανάλογα θέματα αναδεικνύονται από την βιβλιογραφία
και συσχετίζονται με την σχολική διακοπή για ευάλωτες ομάδες μαθητών ( Gottfeson και
Gottfeson ,1985, Fine , 1986, Fitzpatrick και William, 1992). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι ο θεσμός του Πολυκλαδικού σχολείου που τόσο φιλόδοξα ξεκίνησε, με την σύμφωνη
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γνώμη των μερών της εκπαιδευτικής κοινότητας ( Νούτσος ,1986) ,σήμερα έχει αναστείλει
την εφαρμογή του.
Για τα Εσπερινά σχολεία καταγράφονται εκτεταμένα φαινόμενα χρήσης αλλά και
ανοχής σε αυτά ,τόσο από τους μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς Η στάση αυτή
φαίνεται ότι πηγάζει από την πεποίθηση ότι

μαθητές με προβλήματα μπορούν να

συσσωρεύονται σε ένα τέτοιο σχολείο ,ενώ η βασική του αποστολή είναι να εξυπηρετεί
εργαζόμενους μαθητές ,κυρίως ενηλίκους .
Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
εγκαταλείπει στην γέννησή τους νέες εκπαιδευτικές δομές και άλλους τύπους σχολείων
πέρα από το Ενιαίο Λύκειο .Δεν φαίνεται να εκτιμάται αρκετά ,η αναγκαία επένδυση που
πρέπει να γίνει σε επίπεδο οργάνωσης αλλά και εκπαίδευσης του προσωπικού , ώστε να
επιβιώσουν νέοι ή διαφορετικοί εκπαιδευτικοί θεσμοί , χωρίς να μετατραπούν σε καλάθι
αχρήστων της εκπαίδευσης.

Οι γονείς των εφήβων ,δεν αξιοποιούν σημαντικά σημάδια ,που οι έφηβοι αφήνουν και
θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε υποθέσεις σχετικά με την χρήση. Έχουν αποτύχει
στην προσπάθεια τους να συνετίσουν τον έφηβο που παρουσιάζει προβλήματα
συμπεριφοράς και επιδόσεων στο σχολείο και έχουν συνήθως παραιτηθεί κάθε
προσπάθειας .Οι σχέσεις με τον έφηβο είναι ιδιαίτερα συγκρουσιακές , ενώ δεν λείπουν
περιστατικά βίας εκατέρωθεν. Οι σχέσεις των γονέων με το σχολείο διαταράσσονται ,ενώ
τα αυξημένα παράπονα για τα παιδιά τους και οι κατηγορίες που δέχονται ,όπως και η
αίσθηση ότι δεν μπορούν να παρέμβουν ,τους αποκόπτει από το σχολείο . Για την περίοδο
αυτή ,ενώ το πρόβλημα της χρήσης έχει καταρχήν διαφύγει της προσοχής των ιδίων ,
καταλογίζουν ευθύνες στο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς για μειωμένα αντανακλαστικά
σχετικά με το θέμα αυτό. Στις περιπτώσεις που το σχολείο έχει ασκήσει πιέσεις για αλλαγή
σχολικού περιβάλλοντος του εφήβου , απαξιώνουν με την σειρά τους τον θεσμό ,γεγονός
που οδηγεί σε οριστική ρήξη και διακοπή κάθε επαφής τους με αυτόν.

Την χρονική αυτή περίοδο, που οξύνεται η κρίση του εφήβου σε σχέση με τις
ψυχότροπες ουσίες και το σχολείο ,οι δυο δομές ( οικογένεια –σχολείο ) και οι άνθρωποι
που τις αντιπροσωπεύουν (γονείς –εκπαιδευτικοί ), ανταποκρίνονται στα προβλήματα του
εφήβου με παρόμοιο τρόπο. Καθυστερούν να διαγνώσουν τα προβλήματα ,υποτιμούν την
διάσταση και την σοβαρότητά τους ,αρνούνται την ύπαρξή τους στο χώρο ευθύνης τους
(σπίτι –σχολείο), παρεμβαίνουν με μεθόδους και τρόπους μη αποδοτικούς, απαξιώνοντας
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το ρόλο τους στην συνείδηση του εφήβου. Στο τέλος παραιτούνται των προσπαθειών τους.
Γονείς και εκπαιδευτικοί με την πρακτική που ακολουθούν ,έντεχνα αλλά ασυνείδητα ,
συμμαχούν για την διάλυση κάθε πιθανότητας συνεννόησης για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων του εφήβου . Τα παράπονα και οι κατηγορίες των εκπαιδευτικών προς τους
γονείς ,η αίσθηση των γονιών ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν παραιτηθεί της προσπάθειας με το
παιδί τους και η διακοπή της μεταξύ τους επικοινωνίας οδηγούν τους ανθρώπους που θα
μπορούσαν να βοηθήσουν τον έφηβο στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, σε αδιέξοδο.

Οι έφηβοι και οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη, συγκεντρώνουν
χαρακτηριστικά που στην διεθνή βιβλιογραφία συνδέονται με την σχολική διακοπή και
αφορούν την προσωπικότητα των μαθητών ,τις διαπροσωπικές οικογενειακές σχέσεις ,τις
σχολικές επιδόσεις και την εξέλιξη τους και την γενικότερη στάση απέναντι στο σχολείο .
Σημειώνονται

,η χαμηλή κοινωνικότητα και αυτοεκτίμηση

(Natriello κ.α., 1986), η

εμπλοκή σε παραβατικές συμπεριφορές και περιστατικά βίας (Biddel κ.α., 1981, Suh και
Suh, 2007) , η επιτρεπτικότητα στην οικογένεια και αρνητικά μηνύματα αναφορικά με τις
επιδόσεις (Rumberger κ.α., 1990) και γενικότερα το μη υγιές οικογενειακό περιβάλλον
(Suh και Suh, 2007). Σχετικά με το σχολείο σημειώνονται , η αρνητική σχετικά με τη
λειτουργία του, οι αδικαιολόγητες απουσίες, οι αποβολές και οι χαμηλές βαθμολογικές
επιδόσεις ( Fine, 1986, Ekstrom κ.α., 1986 ).
Ο παράγοντας της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών είναι πιθανά αυτός που προστιθέμενος
στους υπολοίπους ,δίνει ξεχωριστή διάσταση για τους εφήβους αυτούς ,τους διαφοροποιεί
από τον γενικό Ελληνικό μαθητικό πληθυσμό ,ενώ τους επιβαρύνει κρίσιμα και τους
προσδίδει χαρακτηριστικά που τους ταυτίζουν με τις περισσότερες κατηγορίες εφήβων
που πλήττονται από την σχολική διακοπή σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Η σχολική διακοπή των εφήβων, έπεται σημαντικών σχολικών προβλημάτων που θα
μπορούσαν να συνοψιστούν στην πλημμελή φοίτηση, επανάληψη τάξεων και
αποτυχημένες απόπειρες για αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος .Σε πολλές περιπτώσεις την
περίοδο αυτή οι γονείς υποψιάζονται ή γνωρίζουν για την χρήση εκ μέρους του εφήβου.
Καταγράφονται αρκετές περιπτώσεις που η σχολική διακοπή ,είτε για τους γονείς είτε για
το σχολείο προβάλλει ως λύση για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων .Η
διακοπή του σχολείου ,θα τον αποκόψει από τις συναναστροφές και το χώρο που
δημιουργούνται τα προβλήματα .Σε άλλες περιπτώσεις η διακοπή του σχολείου μοιάζει
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διέξοδος

για την καλύτερη αξιοποίηση του καθημερινού χρόνου του εφήβου ,τον

προσανατολισμό του στην εύρεση εργασίας και στην εξοικονόμηση χρημάτων.
Η αποκοπή του εφήβου από τον κοινωνικό ιστό του σχολείου στην συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων, επιδεινώνει την κατάσταση του εφήβου ,κυρίως στο
επίπεδο της χρήσης και της παραβατικής συμπεριφοράς . Η ελευθερία κινήσεων που του
προσφέρει η απασχόληση βρίσκει και η απόκτηση χρημάτων ,τον ωθούν περαιτέρω στην
ενασχόληση του με την χρήση και παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτή .
Υπάρχει άφθονος χρόνος με απουσία επίβλεψης , ενώ η εξοικονόμηση χρημάτων είναι
παράγοντας αυτονόμησης του εφήβου χρήστη από την γονική του οικογένεια . Οι
παράνομες δραστηριότητες που οι περισσότεροι έφηβοι

εμπλέκονται, διευρύνουν τον

κύκλο των γνωριμιών τους και δημιουργούν ένα νέο κοινωνικό χώρο που αντικαθιστά τον
προηγούμενο .Οι απαιτήσεις για εμπλοκή με την χρήση και την παραβατικότητα είναι
υψηλότερες στο νέο κύκλο, προκειμένου ο έφηβος να κατακτήσει μια θέση στη νέα
ιεραρχία ,συνήθως μεγαλυτέρων στην ηλικία ,χρηστών . Οι συλλήψεις από την αστυνομία
και τα περιστατικά νοσηλείας από υπερβολική δόση ουσιών

που αναφέρονται, είναι

ενδεικτικά της νέας κατάστασης που ζει ο έφηβος .
Η απώλεια του σχολείου βιώνεται από τους εφήβους σαν αρνητική εξέλιξη, όπως
σχετικές μελέτες επιβεβαιώνουν ( Briddle κ.α., 1981) , ακόμα και σε περιπτώσεις που
έχουν συναινέσει για να συμβεί αυτό . Η σχολική διακοπή εισπράττεται από τους εφήβους,
σαν το επιστέγασμα μιας πορείας

προς την αποτυχία και την

μη ολοκλήρωση του

στοιχειώδους στόχου της απλής παραμονής στο σχολείο . Μέσω του γεγονότος αυτού,
ζουν την αδυναμία του σχολικού συστήματος (και όχι μόνο ενός μεμονωμένου σχολείου),
να τους βοηθήσει στην δύσκολη πορεία τους μέσα σε αυτό .

5.6. O ρόλος του σχολείου και των εκπαιδευτικών
Τα στοιχεία που δίνουν οι γονείς και οι έφηβοι στις συνεντεύξεις τους , περιγράφουν
ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί με τυπικό τρόπο ,χωρίς βαθμούς
ελευθερίας στην οργάνωσή του, προσπαθεί να εξοστρακίσει τα προβλήματα που
παρουσιάζονται και αδυνατεί να βρει αποδοτικές λύσεις στην αντιμετώπισή τους. Συνήθως
δεν δίνει θετικές διεξόδους , καθυστερεί να αντιληφθεί τα προβλήματα και όταν τα
επισημαίνει, αδυνατεί να τα αντιμετωπίσει αποδοτικά .Συνήθως αποξενώνει τους εφήβους
από το σχολικό περιβάλλον γεγονός που προδιαγράφει την σχολική τους αποτυχία (Cristle
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κ.α., 1997). Περιγράφονται εκπαιδευτικές δομές ( Γυμνάσια – Λύκεια ), που δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών, αλλά μόνο όσων δεν παρουσιάζουν
προβλήματα, ενώ δεν γίνεται κατορθωτό να οικοδομηθεί συμμαχία με τους γονείς για την
αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων των μαθητών .
Παρότι η απόπειρα γενικεύσεων, αλλά και υιοθέτησης των απόψεων του πληθυσμού
που μελετήθηκε ,θα πρέπει να γίνει με προσοχή , τα στοιχεία που δίνονται , και οι κοινές
αναφορές , δίνουν βάση για περαιτέρω συζήτηση βασισμένη στα στοιχεία αυτά. Ο κοινός
τόπος στις διηγήσεις τόσων διαφορετικών ανθρώπων , το πλήθος των σχολείων που
περιγράφονται , η διασπορά τους στις γειτονιές της Αθήνας ,αλλά και η εκπροσώπηση
σχολείων της περιφέρειας , αποτυπώνουν ,κατά την άποψη μας την συνολική εικόνα και
οφείλουν να μας προβληματίσουν για τον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου σήμερα.

Τα μέτρα που χρησιμοποιούνται από το σημερινό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
( αποβολές , παρατηρήσεις , επανάληψη τάξης ,αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ) για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων μιας μερίδας μαθητών, φαίνεται να μην αποδίδουν .Στο
επίπεδο των σχολικών επιδόσεων ,όπως έχει προαναφερθεί ,απουσιάζει η δομή ,αλλά και
το κατάλληλο προσωπικό, που θα μπορούσαν να παρακολουθούν την πορεία των μαθητών,
να σχετιστούν αποδοτικά μαζί τους, προκειμένου να προληφθούν ή και να
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο ξεκίνημά τους .

Στο θέμα της συμπεριφοράς ,

φαίνεται η προσκόλληση του σημερινού σχολείου ,σε τρόπους και μεθόδους του
παρελθόντος ,καθώς και η έλλειψη διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Συνήθως
ακολουθείται μια διαδικασία που τιμωρεί και αποξενώνει από το σχολείο, αντί να βοηθά
τους μαθητές με προβλήματα. Επιπρόσθετα απουσιάζουν εναλλακτικοί μέθοδοι ένταξης
στην σχολική κοινότητα, των μαθητών με παρεκκλίνουσες συμπεριφορές . Στο πεδίο
απουσίας των παραπάνω , ο πιο εύκολος ή και επιτυχής τρόπος για να ξεχωρίσει ο έφηβος ,
είναι η αμφισβήτηση του πλαισίου, η αντιπαράθεσή του με αυτό και όσους το
εκπροσωπούν .

Για την πλειοψηφία των εφήβων που μελετήθηκαν, το σχολείο δεν χαρακτηριζόταν από
τίποτα το ελκυστικό, άποψη που τους διαφοροποιεί από τους συνομήλικους τους στον
γενικό μαθητικό πληθυσμό ,καθώς οι περισσότεροι δηλώνουν ικανοποιημένοι ή πολύ
ικανοποιημένοι από το σχολείο ( ΕΠΙΨΥ, 2006). Ωστόσο παραμένει το ερώτημα ,κατά
πόσο το σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,αλλάζοντας την οργάνωσή του,

είναι

δυνατό να εντάξει αποδοτικά και να γίνει πιο ελκυστικό και για τις ομάδες των μαθητών
216

που διαφοροποιούνται από την πλειοψηφία παρουσιάζοντας συγκεκριμένα προβλήματα
επιδόσεων και συμπεριφοράς ,δίνοντας την ευκαιρία της εκπαίδευσης σε όλους τους
μαθητές .Ο προβληματισμός αυτός διατυπώνεται και σε μελέτες που προβληματίζονται
σχετικά με την λειτουργία ενός σχολείο που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τη σχολική
αποτυχία στις διάφορες πτυχές της ( Perrenoud , 1996, Epstein,1983) .

Συζητώντας για την δομή και την λειτουργία του σχολείου , αναγκαστικά θα πρέπει να
την συσχετίσουμε με την ποιότητα και τον τρόπο εργασίας του προσωπικού και ιδίως των
εκπαιδευτικών . Οι απόψεις των εφήβων (και λιγότερο των γονιών) για την πλειοψηφία
των

εκπαιδευτικών, διατυπώνονται με ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο ,ενώ ταυτόχρονα

υπάρχουν τεκμηριωμένες θετικές απόψεις για μια μικρή μειοψηφία τους , κάνοντάς μας
να σταθούμε προσεκτικά στα ευρήματα.
Διατυπώνεται για τη μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, έλλειμμα στον παιδαγωγικό
τους ρόλο, απουσία εμφανούς ενδιαφέροντος για τους μαθητές τους και σε ορισμένες
περιπτώσεις αμφισβήτηση για την ικανότητά τους, ώστε να επιτελούν ένα τέτοιο έργο .Η
αμφισβήτηση

που έφηβοι και γονείς διατυπώνουν ,προέρχεται προφανώς ,από

την

αποτυχία των περισσοτέρων εκπαιδευτικών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των
συγκεκριμένων μαθητών , να σχετιστούν μαζί τους και να τους βοηθήσουν . Από τις
διηγήσεις των εφήβων ,γίνεται αντιληπτό ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί
είχαν χάσει τον έλεγχο ,εμπλεκόμενοι σε άσκοπες αντιπαραθέσεις μαζί τους , σε μια
«μάχη ισχύος», χαμένη εκ των προτέρων . Οι επισημάνσεις για τυπική λειτουργία και
διεκπαιρεωτική δουλειά των εκπαιδευτικών προκαλούν εύλογα ερωτήματα για την ουσία
του ρόλου του εκπαιδευτικού στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα .
Θα ήταν ανυπόστατο ,οι απόψεις των συγκεκριμένων εφήβων και γονέων να τύχουν
γενίκευσης για το σύνολο των εκπαιδευτικών λειτουργών ,ωστόσο ,κατά την γνώμη μας
συνδέονται με θέματα που αφορούν το ρόλο τους στην σχολική καθημερινότητα και την
υποστήριξη που έχουν προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτόν. Η πίεση και το άγχος για
την κάλυψη της απαιτούμενης ύλης ,τα μεγάλα αριθμητικά μεγέθη στις τάξεις , η ελλιπής
παιδαγωγική εκπαίδευση για τις περισσότερες ειδικότητες ,αλλά και απουσία ουσιαστικής
δια βίου εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων , καθιστούν
την δουλειά τους εξαιρετικά δύσκολη ,ενώ ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα απαιτητική. . Η
συζήτηση αυτή για τον παιδαγωγικό ρόλο του καθηγητή και τον κοινωνικό ρόλο της
διδασκαλίας ,στον αντίποδα μιας τεχνικής μεθόδου ( Μαυρογιώργος , 2000 ) και τις
δυσκολίες με τις οποίες συναρτάται , δεν διεξάγεται κατά την γνώμη μας ,στο βαθμό που
217

θα έπρεπε, , τόσο από την πολιτεία ,όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και
την κοινωνία γενικότερα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, η διαφορετική τοποθέτηση των περισσοτέρων εφήβων και
γονέων ,για την πλειοψηφία των δασκάλων Δημοτικών Σχολείων , αλλά και για μικρή
ομάδα καθηγητών ,σε αντίθεση με την γενική εικόνα που περιγράφεται .Η διαφορά της
τοποθέτησης τους για τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού είναι πιθανό να οφείλεται στον
τρόπο οργάνωσης και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
βαθμίδας . Οι διαπροσωπικέ σχέσεις που συνήθως αναπτύσσονται μεταξύ της πλειοψηφίας
δασκάλων και μαθητών ,λόγω της πολύωρης και πιθανά πολυετούς συναναστροφής τους
δημιουργούν προϋποθέσεις για ευχάριστες αναμνήσεις τα προσεχή χρόνια. Τα χρόνια του
Δημοτικού επίσης βρίσκουν τους μαθητές σε παιδική και προεφηβική ηλικία όπου τα
συνολικά τους προβλήματα δεν εκδηλώνονται στην ένταση και έκταση των επόμενων
χρόνων . Στις περιπτώσεις που σημειώνονται θετικές αναφορές στους εκπαιδευτικούς της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , αναγνωρίζονται διακριτά στοιχεία ,όπως το ενδιαφέρον για
την εργασία ,η συνέπεια και η ικανότητα διαχείρισης της τάξης . Η αυστηρότητα
συγκαταλέγεται ανάμεσα στα στοιχεία αυτά , αυξάνοντας την αξιοπιστία των απόψεων ,
καθώς χαρακτηρίζει ένα πληθυσμό, που φαίνεται να αντιμετωπίζει με απαιτήσεις το ρόλο
του εκπαιδευτικού. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις που

οι έφηβοι συναντούνται με

τέτοιους εκπαιδευτικούς, διαφοροποιούν την συμπεριφορά τους, αλλάζοντας τον συνήθη
προβληματικό ρόλο τους ,στην τάξη αλλά και στην επαφή τους . Στην περίπτωση αυτή
αφοπλίζονται από

τα συνήθη αρνητικά

στοιχεία της εικόνας που προβάλουν,

δημιουργώντας ένα διαφορετικό πλαίσιο επικοινωνίας .
Θα ήταν ,κατά την άποψή μας απαραίτητο, σε συνέχεια αυτής της μελέτης , να
διερευνηθούν οι αντιλήψεις ,οι απόψεις και η γνώμη των εκπαιδευτικών για τα φαινόμενα
που από την παρούσα εργασία αναδεικνύονται, ώστε η σύνθεση όλων των στοιχείων , να
δώσει μια όσο το δυνατό , πιο ολοκληρωμένη εικόνα των φαινομένων.

Οι έφηβοι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν συναντήσει ισχυρά θετικά πρότυπα

κατά το

μεγάλωμα τους , μέσα στις οικογένειές τους, βιώνουν μια δεύτερη μεγάλη απογοήτευση.
Δεν συναντούν τα θετικά

πρότυπα που χρειάζονται , στα πιο πολλά

πρόσωπα των

ενηλίκων , που περισσότερο συναναστρέφονται και είναι οι εκπαιδευτικοί τους .
Eίναι φανερό το γεγονός, ότι στη συνείδηση των εφήβων αυτών ,απαξιώνονται ,η
σχολική δομή και οι απαιτήσεις της , οι μέθοδοι διδασκαλίας , τα γνωστικά αντικείμενα ,
τα χαρακτηριστικά των περισσοτέρων εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης ,το συνολικό
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κλίμα στο σχολείο. Τα θέματα αυτά αναδεικνύονται από την βιβλιογραφία ,σαν σχετικά με
την σχολική αποτυχία και διακοπή ( Fine ,1986, Gottfreson και Gottfreson ,1985 ),ενώ έτσι
δημιουργείται μια ισχυρή βάση για να στηριχθεί μια τέτοια εξέλιξη για τους μαθητές
αυτούς .
Συζητώντας για τις απόψεις των εφήβων και των γονιών τους για το σχολείο και τους
εκπαιδευτικούς ,δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ,το γεγονός ότι ο πληθυσμός
των εφήβων που μελετήθηκε, αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο μαθητικό πληθυσμό . Κάθε
πρόταση ή σκέψη μας για διαφορετική αντιμετώπιση από το σχολείο και τους
εκπαιδευτικούς δεν σημαίνει και απαραίτητη επιτυχία των εναλλακτικών παρεμβάσεων .
Είναι πιθανό, διαφορετικές σχολικές και εκπαιδευτικές πρακτικές να άλλαζαν μόνο
ορισμένες πτυχές του φαινομένου που περιγράφεται ,ενώ πολύ δυσκολότερα θα
μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι θα άλλαζε το σύνολο της εικόνας που αποτυπώνεται.
Το γεγονός

αυτό επισημαίνεται και προβληματίζει

αρκετούς εφήβους κατά την

διαδικασία των συνεντεύξεων.
Ο ρόλος του σχολείου στην πορεία των εφήβων χρηστών θα πρέπει να συζητηθεί, με
κύριο κριτήριο την εν γένει βελτίωσή της υγείας ενός πληθυσμού νέων, που κατά το
πέρασμα τους από την εφηβεία έρχονται αντιμέτωποι με πολλά και ποικίλα προσωπικά
προβλήματα , με κυρίαρχο σύμπτωμα την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών .Στον τομέα της
επίδοσης και δεδομένων των επιδράσεων που η χρήση ουσιών προκαλεί, τόσο στον
ψυχισμό ,όσο και στην καθημερινότητα ,είναι πιθανό τα περιθώρια βελτίωσης των εφήβων
αυτών ,να είναι μικρά ,ακόμη και κάτω από τις ιδανικότερες εκπαιδευτικές συνθήκες.
Ωστόσο , αναφορικά με το ρόλο του σχολείου ως τον κυρίως κοινωνικό χώρο των παιδιών
αυτών, κατά την περίοδο της εφηβείας τους ,φαίνεται οι δυνατότητες να είναι σημαντικά
αξιόλογες .Είναι πιο πιθανό η δομή του σχολείου και οι λειτουργίες του , να μπορούν να
διαδραματίσουν διαφορετικό ρόλο σε σχέση με την πρόληψη της χρήσης ουσιών ,την
ενημέρωση της οικογένειας για τέτοια θέματα ,την επιδείνωσή της και την παραπομπή
για θεραπεία. Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η συγκράτηση του πληθυσμού αυτού
εντός των σχολικών λειτουργιών ,ως μέσο για την έγκαιρη αναχαίτιση της φθίνουσας
πορείας τους σε όλα τα επίπεδα.

5.7. Γονείς και σχολική εκπαίδευση
Την περίοδο που η κρίση του εφήβου στο σχολείο κορυφώνεται , οι γονείς
παρουσιάζονται αδύναμοι να την διαχειριστούν, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πτυχές
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που αυτή έχει. Κάνουν όλους τους πιθανούς λανθασμένους χειρισμούς ( Rumberger κ.α.,
1990) ώστε να ενισχύσουν τις πιθανότητες σχολικής επιδείνωσης . Επιδεικνύουν
χαρακτηριστική ολιγωρία

στο να διαγνώσουν

το μέγεθος, την σοβαρότητα και την

έκταση που έχουν τα προβλήματα του παιδιού τους. Είναι οι πρώτοι που αρνούνται τα
δουν τα δείγματα και τα σημάδια που οι έφηβοι αφήνουν ,ενώ η κρίση της εφηβείας ,όπως
η βιβλιογραφία περιγράφει

(Αναστασόπουλος

,1997), αποτελεί μια καλή και

καθησυχαστική δικαιολογία για την εικόνα του εφήβου και τα μεγάλα προβλήματα στις
μεταξύ τους σχέσεις .
Με την πάροδο του χρόνου και μετά από αποτυχημένες προσπάθειες ,οι γονείς
διαμορφώνουν την άποψη ότι τα παιδιά τους δεν μπορούν ή δεν θέλουν να συνεχίσουν
αποδοτικά την εκπαίδευσή τους ,ενώ οι ίδιοι δεν αισθάνονται ότι έχουν την δυνατότητα να
αλλάξουν την παγιωμένη αυτή κατάσταση . Έτσι η αναζήτηση εναλλακτικών και λιγότερο
απαιτητικών λύσεων στην κατεύθυνση των ΤΕΕ, των Εσπερινών, των Πολυκλαδικών ή
των ιδιωτικών σχολείων για την συνέχιση της εκπαίδευσης του εφήβου γίνεται
ευκολότερα. Με τον ίδιο τρόπο κάνουν αποδεκτή την σχολική διακοπή και την στροφή
στην αναζήτηση εργασίας , θεωρώντας πως δεν έχουν εναλλακτική επιλογή . Με τον τρόπο
αυτό ουσιαστικά κάθε φορά αποδέχονται μια νέα κατάσταση που ο έφηβος διαμορφώνει,
κατάσταση δυσμενέστερη για τον ίδιο από την προηγούμενη .Επιλέγουν το παραπάνω,
χωρίς να εξετάζουν τα αίτια ή τους πιθανούς παράγοντες αυτής της σταδιακής
διολίσθησης.
Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνουν και την σχέση τους

με το σχολείο και τους

εκπαιδευτικούς . Ενώ αρχικά δηλώνουν επαρκώς ενημερωμένοι από το σχολείο για τα
προβλήματα που το παιδί εμφανίζει ,στην συνέχεια και μην μπορώντας οι ίδιοι να
παρέμβουν ,αποδίδουν ευθύνες στο σχολείο για την μη αντιμετώπισή τους .Σε κάθε επαφή
τους με το σχολικό πλαίσιο αισθάνονται υπόλογοι και ένοχοι ,γεγονός που δυσχεραίνει
την όποια συνεργασία . Ο εκατέρωθεν καταλογισμός ευθυνών μεταξύ γονιών και
εκπαιδευτικών είναι σημαντικός παράγοντας που αποδυναμώνει κάθε προοπτική
συνεννόησης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Καθοριστικό ρόλο για

αυτό

μοιάζει να διαδραματίζει το ύφος και η ποιότητα της επικοινωνίας ,καθώς οι γονείς εύκολα
αισθάνονται κατηγορούμενοι, ενώ λίγες είναι οι αναφορές όπου μέσω αυτής της
επικοινωνίας

οι γονείς έχουν αισθανθεί τους εκπαιδευτικούς συμπαραστάτες στο

πρόβλημά τους .Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι οι σχολικές δομές και οι
εκπαιδευτικοί κατ` επέκταση, δεν είναι εξασκημένοι και εκπαιδευμένοι στην οικοδόμηση
σχέσεων συνεργασίας και αποδοτικής επικοινωνίας με γονείς μαθητών που εμφανίζουν
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σημαντικές δυσκολίες ή γονείς που πιθανά δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την
σοβαρότητα και την κρισιμότητα των προβλημάτων.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το θέμα αυτό ,όπως προσεγγίζεται από τους γονείς που
ταυτόχρονα είναι και εκπαιδευτικοί από τον πληθυσμό που μελετήθηκε. Επισημαίνουν την
δυσκολία συνεργασίας τους με γονείς, στις περιπτώσεις που οι δεύτεροι αντιδρούν στην
πληροφόρηση που τους γίνεται ,ενώ είναι συνηθισμένο φαινόμενο, οι γονείς του γενικού
πληθυσμού, να επιρρίψουν ευθύνες στη λειτουργία του σχολείου και στο προσωπικό του .
Το γεγονός της απουσίας ουσιαστικής συνεργασίας γονέων και σχολείου ,για τις
περιπτώσεις αυτών των εφήβων επιβεβαιώνεται από τον εξαιρετικά μικρό αριθμό
αναφορών ,τόσο από τους εφήβους ,όσο και από τους γονείς, σχετικά με την ενημέρωση
της οικογένειας από το σχολείο ή τους καθηγητές, για το πρόβλημα της χρήσης ουσιών
από τον μαθητή. Το σχολείο που ο έφηβος περνά μεγάλο μέρος της ημέρας του και
εμφανίζει σε όλη τους την έκταση τα προβλήματά του , θα μπορούσε να είναι η υπηρεσία
που εγκαίρως να έχει διαγνώσει και πρώτο να ενημερώσει την οικογένεια, για το
πρόβλημα της χρήσης ,προτείνοντας ίσως και την πιθανή πρώτη αντιμετώπιση .Είναι
φανερό ότι για να συμβεί αυτό, θα πρέπει πρώτα να έχουν οικοδομηθεί μεταξύ γονιών και
εκπαιδευτικών ή μεταξύ γονιών και σχολικού θεσμού σχέσεις αλληλοκατανόησης και
εμπιστοσύνης .

5.8. Θεραπευτικά προγράμματα και οικογένειες
Η ένταξη των οικογενειών ( εφήβων –γονιών )στα θεραπευτικά προγράμματα, αλλάζει
τα δεδομένα

και ωθεί εφήβους και γονείς να αναζητήσουν νέους ρόλους και να

αποπειραθούν νέες πρακτικές για θέματα εκπαίδευσης ,αλλά και γενικότερα.
Η διακοπή της χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών ,φαίνεται να αποτελεί τον πρώτο και ίσως
αυτονόητο βασικό παράγοντα , που βοηθά τους εφήβους να αποφασίσουν να ξεκινήσουν
την προσπάθεια για μια νέα πορεία . Οι γονείς ενθαρρύνονται να εντοπίσουν προβλήματα
του παρελθόντος και να τα αντιμετωπίσουν διαφορετικά στον παρόντα χρόνο. Η
διαμεσολάβηση

του

θεραπευτικού

πλαισίου,

μοιάζει

να

δρα

καταλυτικά

«μεταμορφώνοντας» σταδιακά νοοτροπίες ,στάσεις και συμπεριφορές .
Σημαντικός παράγοντας για την συνολική μεταστροφή του εφήβου αναδεικνύεται η
συνεύρεση του με ομότιμους του, που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα και κάνουν
παρόμοια προσπάθεια

Το

γεγονός αυτό, αποτελεί την βάση λειτουργίας των
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θεραπευτικών προγραμμάτων τύπου θεραπευτικής κοινότητας και επιβεβαιώνεται από
προηγούμενες μελέτες ( Παπαναστασάτος , 2007 ) . Ο προσανατολισμός σε υιοθέτηση
στόχων και η ανάδειξη των θετικών στοιχείων της ζωής χωρίς την χρήση ψυχοτρόπων
ουσιών , είναι κατευθύνσεις που

δίνονται δια μέσου της θεραπευτικής δουλειάς και

αποτελούν την βάση για την εδραίωση της πίστης στις προσωπικές δυνάμεις .Στοιχεία που
καλλιεργούνται στην πορεία αυτή, αφορούν την τόνωση της αυτοεκτίμησης , την πίστη
στην επίτευξη στόχων ,την «κατασκευή» ονείρων για το μέλλον. Η διεργασία αυτή
φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική

για την απόφαση των εφήβων να ξαναπροσπαθήσουν σε

ένα πεδίο που έχουν αποτύχει , αυτό της εκπαίδευσή τους . Η ισχυρή τους πεποίθηση ότι το
σχέδιο που οργανώνουν για το μέλλον του μπορεί να πετύχει , αποτελεί τον ισχυρότερο
παράγοντα για την επίτευξή του . Η στροφή των εφήβων στις πηγές και τις δυνάμεις του
εαυτού που διαθέτουν, απελευθερώνει δυνάμεις και αναδεικνύει δεξιότητες που δεν είχαν
επισημάνει ούτε αυτοί ούτε οι γονείς τους στο παρελθόν . Η υποστήριξη ,η ενίσχυση και
η αναγνώριση που οι έφηβοι παίρνουν ,τόσο από τους ανθρώπους του θεραπευτικού
πλαισίου (

θεραπευτές , σύμβουλοι , εκπαιδευτικοί ), οι οποίοι εργάζονται σαν

διεπιστημονική ομάδα (Πουλόπουλος ,2005) ,όσο και από τους γονείς τους, δημιουργεί
τους όρους ώστε να ευδοκιμήσει η προσπάθεια αυτή (Δεληγιάννης, 2007).

Οι έφηβοι που επανέρχονται στα σχολεία που φοιτούσαν ή σε σχολεία και σχολές εκτός
θεραπευτικού πλαισίου , κάνουν απόπειρα για μια νέα αρχή. Προσπαθούν να επιδείξουν
στάσεις και συμπεριφορές, διαφορετικές από αυτές του παρελθόντος ,έχοντας την
υποστήριξη του θεραπευτικού πλαισίου, αλλά και της οικογένειας τους .Οι περισσότεροι
προσπαθούν να είναι ειλικρινείς τουλάχιστον απέναντι σους εκπαιδευτικούς ,σχετικά με το
πρόβλημα της χρήση που αντιμετωπίζουν και την προσπάθεια που κάνουν εντός του
θεραπευτικού προγράμματος . Πιο διστακτικοί είναι για το ίδιο θέμα απέναντι στους
συμμαθητές τους . Το γεγονός της ειλικρινούς αποδοχής του προβλήματος της χρήσης,
αλλά και το γεγονός της ένταξης τους στο θεραπευτικό πλαίσιο, αλλάζει την αντιμετώπιση
που έχουν από το σχολικό πλαίσιο και τους εκπαιδευτικούς ,ακόμα και σε περιπτώσεις που
είναι τα ίδια πρόσωπα ,που τους αντιμετώπιζαν διαφορετικά στο παρελθόν . Δεν θα πρέπει
να υποτιμηθεί το γεγονός ότι μάλλον στην φάση αυτή ,ο έφηβος δεν παρουσιάζει στον
σχολικό χώρο τα προβλήματα του παρελθόντος, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι δεν
αντιμετωπίζει ανάλογες με το παρελθόν δυσκολίες.
Η αποδοχή του προβλήματος της χρήσης δημιουργεί τις συνθήκες ώστε οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί να δείχνουν ενδιαφέρον ,συμπάθεια , και πολλές φορές θαυμασμό για την
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προσπάθεια που οι έφηβοι κάνουν . Η χρησιμοποίηση από τους εφήβους ,μεθόδων,
εργαλείων και δεξιοτήτων επικοινωνίας που έχουν αφομοιώσει κατά την διάρκεια της
θεραπευτικής τους πορείας , τους καθιστά ξεχωριστούς ,με θετικό τρόπο ,ίσως για πρώτη
φορά στην σχολική τους ζωή.
Αντίστοιχη στάση , κρατούν και οι γονείς στην επαφή και την συνεργασία τους με το
σχολικό πλαίσιο . Τοποθετούνται με ανοικτότητα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
οικογένεια τους και ο έφηβος ειδικότερα ,ενώ ζητούν ευθέως συμπαράσταση και βοήθεια
από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς ,που συνήθως ανταποκρίνονται θετικά. Η
ανοικτότητα αυτή ,η ειλικρίνεια ,η αποδοχή του προβλήματος και το αίτημα για βοήθεια
από εφήβους και γονείς ,διαμορφώνουν θετικά τις

στάσεις και τις αντιλήψεις

των

εκπαιδευτικών , αλλά και το σχολικό κλίμα ,δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την
νέα εκπαιδευτική προσπάθεια των εφήβων .
Για την

ομάδα των εφήβων

αποπειρώνται

που με την βοήθεια συμβουλευτικής υποστήριξης

την εκπαιδευτική τους επανένταξη

σε εκπαιδευτικές δομές εκτός

θεραπευτικού πλαισίου ,εντοπίζονται και τα περισσότερα προβλήματα σχετικά με την
προσπάθεια αυτή .Τα προβλήματα που καταγράφονται αφορούν την έλλειψη ισχυρού
κινήτρου ,από την πλευρά του εφήβου ,μειωμένη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους,
αδυναμία προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του ( συστηματικό
διάβασμα , επιδόσεις ) .Το τελευταίο στοιχείο συνδέεται σε ορισμένες περιπτώσεις με την
προϋπάρχουσα εικόνα και φήμη που ο συγκεκριμένος έφηβος είχε στο παρελθόν στο
συγκεκριμένο σχολείο. Για τους περισσότερους από την ομάδα αυτή των εφήβων ,τα
προβλήματα χρήσης που έχουν τους οδηγούν στο θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ –
ΠΛΕΥΣΗ, καθώς δεν έχουν φτάσει στην κατάχρηση ουσιών ή στην συστηματική χρήση
ηρωίνης. Εντούτοις τα εκπαιδευτικά τους προβλήματα είναι αντίστοιχα ή και μεγαλύτερα
των συνομηλίκων τους που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα .

Για την ομάδα των εφήβων που εντάσσονται και παρακολουθούν το Μεταβατικό
Σχολείο του ΚΕΘΕΑ –ΣΤΡΟΦΗ, σαν ένα μεταβατικό στάδιο για την εκπαιδευτική τους
επανένταξη, η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων μοιάζει να γίνεται ευκολότερα ,
επιβεβαιώνοντας τους στόχους λειτουργίας της μονάδας αυτής . Το γεγονός της εισαγωγής
μαθητών με τέτοια εκπαιδευτική ιστορία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ-ΤΕΙ ), σε
σχολές της επιλογή τους από την ομάδα αυτή των εφήβων ,ενισχύει τις ενδείξεις για
αποδοτική και επιτυχημένη λειτουργία .
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Από την μελέτη των συνεντεύξεων ,έχει γίνει φανερό ότι στην διάρκεια των χρόνων
έχουν υπάρξει πειραματισμοί και αμφιταλαντεύσεις, αναφορικά με τους απαραίτητους
όρους για αποδοτική λειτουργία του εκπαιδευτικού αυτού

θεσμού . Τελικά

όλα

συνηγορούν στο γεγονός ,ότι έχει οργανωθεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που κατορθώνει να
αλλάξει την εικόνα των εφήβων για την εκπαιδευτική διαδικασία και τον σχολικό χώρο
(Δεληγιάννης 2007), την εικόνα τους για τους εκπαιδευτικούς και την δουλειά τους ,να
τους εμπνεύσει να ξαναπροσπαθήσουν και συνολικά να διαμορφώσει συνθήκες για μια
δεύτερη εκπαιδευτική ευκαιρία για τους εφήβους αυτούς.
Η διαφοροποίηση του Μεταβατικού Σχολείου, σε επίπεδο οργάνωσης και μεθόδων ,από
την θεραπευτική κοινότητα και η απεύθυνσή του σε εφήβους που έχοντας περάσει την
κύρια θεραπευτική φάση (κοινότητα) και βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής
επανένταξης ,κρίνονται ως ιδιαίτερα αποδοτικά . Η οργάνωση του με βάση τα μικρά
τμήματα και την έμφαση στις ανάγκες των μαθητών ,δίνει την ευκαιρία στους εφήβους να
προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες και να προχωρήσουν . Η έμφαση που
δίνει όλη η ομάδα του προσωπικού (διευθυντής, σύμβουλοι, διδάσκοντες) στην
καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων με τους
μαθητές φαίνεται να δημιουργεί εξαιρετικές συνθήκες για θετικά αποτελέσματα. Οι
μαθητές του σχολείου αυτού ,ενθαρρύνονται, υποστηρίζονται ,επιβραβεύονται αναφορικά
με την προσπάθεια που πραγματοποιούν .
Η συναναστροφή με συμμαθητές τους που αντιμετωπίζουν τα ίδια εκπαιδευτικά θέματα
και έχουν ανάλογη σχολική ιστορία με αυτούς , στην φάση αυτή, τονώνει περισσότερο την
προσπάθειά τους . Δεν φαίνεται οι έφηβοι που φοιτούν στο Μεταβατικό Σχολείο να
διακατέχονται από συναισθήματα απομόνωσης ή γκετοποίησης

λόγω του γεγονότος

αυτού. Οι περισσότεροι μαθητές φαίνεται να αντιλαμβάνονται το γεγονός ότι η φοίτηση
τους στο συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί μεταβατικό στάδιο στην συνολική εκπαιδευτική
τους πορεία , σημαντικός στόχος που τίθεται για την λειτουργία της συγκεκριμένης
σχολικής μονάδας ( Κανονισμός Λειτουργίας ΜΕΣ, 2005).
Μέσω της εκπαιδευτική εμπειρίας των μαθητών στο Μεταβατικό Σχολείο γίνεται
φανερός ο τρόπος που μια σχολική δομή με εκπαιδευμένο προσωπικό ,πλαίσιο που
υποστηρίζει την δομή αυτή και της δίνει δυνατότητες ευελιξίας, μπορεί να υποστηρίξει
μια ομάδα μαθητών με σημαντικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές δυσκολίες .

Η επιτυχημένη παρέμβαση του θεσμού του Μεταβατικού Σχολείου , των μεθόδων που
χρησιμοποιεί ,αλλά και της εκπαιδευτικής κουλτούρας που το διαπνέει, είναι δυνατό να
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μελετηθούν περαιτέρω, ώστε να τροφοδοτηθεί το Δημόσιο Σχολείο ,στο μέτρο που οι δυο
δομές μπορεί να αντιστοιχιστούν. Η ενθάρρυνση, η θετική διάκριση ,η έμφαση στις
ατομικές δεξιότητες ,η αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από το πρίσμα της φροντίδας
των μαθητών ,ο μικρός αριθμός εκπαιδευόμενων σε κάθε τμήμα, ο ελκυστικός χώρος, οι
σχέσεις των μαθητών με το προσωπικό είναι τα συστατικά στοιχεία της εκπαιδευτικής
παρέμβασης Cristle κ.α., 1997, McDill κ.α., 1986).Όλα τα προαναφερθέντα και
επιπρόσθετα το δικαίωμα στο όνειρο ,είναι συνθήκες εκπαίδευσης που πρέπει να αφορούν
σε όλους τους μαθητές και όχι μόνο μια μικρή «μειονεκτούσα» ομάδα, όπως οι χρήστες
ψυχοτρόπων ουσιών .
Οι γονείς των εφήβων ,την χρονική αυτή περίοδο προσπαθούν να αλλάξουν στάση και
δοκιμάσουν συμπεριφορές διαφορετικές από ότι στο παρελθόν . Το γεγονός αυτό
συναρτάται με την θεραπευτική τους πορεία και την αναγνώριση εκ μέρους τους πιθανών
αιτίων, αλλά και δικών τους ευθυνών για όσα έχουν συμβεί στους εφήβους και την
οικογένειά τους .Από την μελέτη του υλικού των συνεντεύξεων εκτιμούμε ότι ο βαθμός
συνειδητοποίησης των γονιών είναι ιδιαίτερα υψηλός , καθώς δεν διστάζουν ,καταρχήν ,
να αναγνωρίσουν τις δικές τους ευθύνες για όσα περιγράφουν .Η αλλαγή στάσης απέναντι
στον έφηβο, αναφορικά με την εκπαίδευσή του ,συνίσταται σε τρία βασικά σημεία . Το
πρώτο αφορά τον καταμερισμό της ευθύνης για την σχολική πορεία και την εκπαίδευση
του παιδιού τους . Οι περισσότεροι γονείς στο παρελθόν είχαν αναλάβει εξολοκλήρου την
ευθύνη αυτή ,ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπήρχαν εμφανείς λόγοι να το κάνουν,
ενώ δεν την διαχειρίστηκαν αποδοτικά στην εξέλιξη των χρόνων . Στον παρόντα χρόνο
προσπαθούν να μεταβιβάσουν την ευθύνη αυτή στον έφηβο, χωρίς αυτό να συμβαίνει
πάντα εύκολα ή χωρίς προβλήματα. Δεύτερο στοιχείο διαφοροποίησης αφορά τον τρόπο
που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Οι πρακτικές στο παρελθόν ταλαντεύονταν από την
διάθεση απόλυτου ελέγχου έως την απόσυρση και την παραίτηση ,λόγω των προβλημάτων
που αδυνατούσαν να διαχειριστούν και να ξεπεράσουν . Στην παρούσα φάση , αναζητούν
την ισορροπία ,δείχνοντας το απαραίτητο ενδιαφέρον και παρέχοντας υποστήριξη ,χωρίς
ακραίες συμπεριφορές του παρελθόντος . Το τρίτο διακριτό στοιχείο αφορά τις σχέσεις
που συνάπτουν με τις εκπαιδευτικές δομές εντός ή εκτός θεραπευτικού προγράμματος . Η
επικοινωνία διακρίνεται από ανοικτότητα ,αποδοχή των προβλημάτων και αίτημα για
βοήθεια και υποστήριξη. Οι γονείς μετακινούνται από την θέση άμυνας που συνήθως
είχαν, σε θέση ενεργής υποστήριξης των νέων πρακτικών και ρόλου που οικοδομούν . Η
στάση αυτή συνήθως συνδέεται με αποδοχή του ρόλου ,της θέσης και της νοοτροπία στων
δομών, όπου χρειάζεται να συνεργαστούν . Η μετακίνηση αυτή είναι χαρακτηριστική της
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ωριμότητας που

κατακτούν οι περισσότεροι γονείς, διατρέχοντας την προσωπική

θεραπευτική τους διαδρομή.
Η

συνολική εικόνα που διαμορφώνεται, αποτυπώνει την καταλυτική δράση του

θεραπευτικού πλαισίου και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει ,ώστε να
μετακινηθούν σημαντικά έφηβοι και γονείς ,να επηρεασθούν οι εκπαιδευτικές δομές ,ώστε
να προκύψουν στάσεις ,συμπεριφορές και νοοτροπίες αποδοτικότερες για όλα τα μέρη .Οι
περισσότεροι οδηγούνται μέσω αυτού σε ομαλή εκπαιδευτική επανένταξη, όπως
στοχευμένες ποσοτικές έρευνες επιβεβαιώνουν (Αγραφιώτης και Καμπριάνη, 2002).

5.9. Οι γονείς και οι έφηβοι προτείνουν
Από τον τρόπο που οι έφηβοι και οι γονείς που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη,
σχετικά μα τα σημαντικά θέματα που θα άλλαζαν στο παρελθόν
γεγονός ,ότι δια μέσου της θεραπευτικής διαδικασίας

,γίνεται φανερό το

που συμμετέχουν ,έχουν

αναγνωρίσει σημαντικά θέματα που σχετίζονται με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ,ενώ
έχουν πραγματοποιήσει αξιόλογες νοητικές συνδέσεις. Τα θέματα στα οποία εστιάζουν και
ο τρόπος που το κάνουν ,αυξάνουν την αξιοπιστία των δεδομένων ,ενώ ισχυροποιείται η
πεποίθηση ότι οι θέσεις και απόψεις των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις ,αντανακλούν
την εικόνα ενός πληθυσμού που στέκεται με ωριμότητα απέναντι στα θέματα που η
έρευνα θέτει. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η σύμπτωση απόψεων γονέων και εφήβων σε
σημαντικά ζητήματα. Μιλώντας για το παρελθόν έφηβοι και γονείς ουσιαστικά
περιγράφουν ένα ιδανικό μοντέλο υγιούς οικογένειας που μεγαλώνει τα παιδιά της,
προετοιμάζοντας τα ώστε ομαλά να ενταχθούν σε ένα αποδοτικό εκπαιδευτικό σύστημα .

Στοιχεία που διαμορφώνουν το μοντέλο της υγιούς οικογένειας αποτελούν ,η
συστηματική παρουσία και φροντίδα των γονιών προς τα παιδιά , η ουσιαστική ανάληψη
ευθύνης για το μεγάλωμα τους ,μέσα σε ευχάριστο και ζεστό οικογενειακό περιβάλλον,
όπου θα απουσιάζουν οι συχνές εντάσεις ,η φυσική και σεξουαλική κακοποίηση και η
χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ,νόμιμων και παράνομων. Σε σημαντικά θέματα ανάγονται
επίσης ,η καλλιέργεια ανοικτής επικοινωνίας και κλίματος εμπιστοσύνης ,η ενασχόληση
με ουσιαστικά θέματα, η αποφυγή υπερβολικών πιέσεων για την εκπαίδευση και το
σχολείο. Ανάλογα ζητήματα , αναδεικνύει η βιβλιογραφία ως προστατευτικούς παράγοντες
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για την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (Hawkings κ.α.,1992, Βrook κ.α., 1986,
Baumrind,1991).

Μιλώντας γονείς και έφηβοι για το ιδανικό σχολείο, στέκονται ιδιαίτερα στον
παιδαγωγικό του ρόλο ,πιστεύοντας ότι είναι θέμα που υστερεί. Φαντάζονται ένα σχολείο
που μπορεί να αντιμετωπίσει αποδοτικά τα προβλήματα όλων των μαθητών του, με
σύγχρονες μεθόδους και προσεγγίσεις ,χωρίς αποκλεισμούς μαθητών ή ομάδων μαθητών .
Με εκπαιδευτικούς ειδικευμένους στην αντιμετώπιση παιδαγωγικών προβλημάτων,
έτοιμους να αντιληφθούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των εφήβων μαθητών τους ,να τους
κατανοήσουν και να τους υποστηρίξουν . Απαραίτητη θεωρούν την εκτεταμένη οργάνωση
και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ,ενώ απαραίτητη θεωρούν την συνεργασία του
σχολείου με την οικογένεια του εφήβου. Συνοπτικά γονείς και έφηβοι προτείνουν ένα
σχολείο που να μπορεί να αντιμετωπίζει επιτυχώς την σχολική αποτυχία και την σχολική
διακοπή στο βαθμό που του αναλογεί, επιβεβαιώνοντας σχετικές επιστημονικές
επισημάνσεις και προσεγγίσεις (Cristle, 1997, Ainscow, 1994, Perrenoud, 1989, Fine,
1986, Bloom, 1980 ). Το όραμα για ένα σχολείο που θα μπορεί να μορφώνει όλους τους
μαθητές το ,συναντά και τροφοδοτεί σύγχρονους προβληματισμούς ,για ποικιλία και
πλουραλισμό στις εκπαιδευτικές μεθόδους ,προσαρμόζοντας τις στις ιδιαίτερες ανάγκες
του κάθε μαθητή ( Gardner, 1999).

5.10. Διατυπώνοντας μια πιθανή ερμηνεία
Οι έφηβοι χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών

καθολικά εμφανίζουν φαινόμενα σχολικής

αποτυχίας ,ενώ στην πλειοψηφία τους διακόπτουν ,κάποια χρονική στιγμή, την
δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους (Mench και Kandel, 1998, King κ.α., 2006, Μorral, 2006).
Το φαινόμενο δεν συναρτάται με σχολικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την έναρξη
της σχολικής τους διαδρομής ( στο Δημοτικό ), καθώς οι περισσότεροι ξεκινούν την
σχολική τους πορεία με καλές προϋποθέσεις αναφορικά με την επίδοσή τους . Αντίθετα με
την εικόνα της σχολικής επίδοσης , στα πρώτα χρόνια του σχολείου, οι περισσότεροι
αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με την ομαλή ένταξη τους στο σχολικό
περιβάλλον,

αναφορικά με την συμπεριφορά τους ,γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί
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προγνωστικός παράγοντας των μετέπειτα σχολικών δυσκολιών, αλλά και της χρήσης
(Fergusson,1993, Hawking, 1992).

Οι οικογένειες στις οποίες μεγαλώνουν οι έφηβοι αυτοί, παρουσιάζουν ποικιλία
αναφορικά με το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων, ενώ στην
πλειοψηφία τους κατατάσσονται στα μεσαία στρώματα. Στις οικογένειες συσσωρεύονται
πολλά και ποικίλα προβλήματα που αφορούν τις σχέσεις των μελών

τους ,με

χαρακτηριστικά το άσχημο οικογενειακό κλίμα ,τις συχνές εντάσεις ,τα περιστατικά
φυσικής και σεξουαλικής ( για τα κορίτσια ) κακοποίησης ,την χρήση και κατάχρηση
ψυχοτρόπων ουσιών από τους γονείς ( κυρίως αλκοόλ ),την αποξένωση ,την έλλειψη
ουσιαστικής φροντίδας για τα παιδιά (Kokkevi και Stefanis, 1988, Turner, 1995,
Patterson,1982, Merikangas, 1998). Το θέμα της εκπαίδευσης και του σχολείου,
ανεξάρτητα από την επίδοση του μαθητή , αποτελεί από τα πρώτα χρόνια ( Δημοτικό )
πεδίο ισχυρών συγκρούσεων με το παιδί ,γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί προγνωστικός
παράγοντας για την σχολική αποτυχία που στην συνέχεια κάνει την εμφάνισή της .

Τα πρώτα δείγματα σχολικής αποτυχίας εμφανίζονται με την είσοδο του εφήβου στο
Γυμνάσιο ,ενώ δεν γίνονται αρχικά αντιληπτά από την οικογένεια του ή το σχολείο. Το
πρώτο εμφανές δείγμα της κρίσης που επέρχεται αποτελούν οι αδικαιολόγητες συχνές
απουσίες , έπεται η σταδιακή πτώση επιδόσεων και βαθμών , ενώ αρχίζουν τα προβλήματα
στην συμπεριφορά και την στάση του εφήβου στο σχολικό περιβάλλον, αποκαλύπτοντας
το πρόβλημα . Το σχολείο δεν μπορεί να διαγνώσει εγκαίρως την αλλαγή πορείας ενός
τέτοιου μαθητή ώστε να την αντιμετωπίσει αποδοτικά. Η αλλαγή αυτή για τον έφηβο,
σχετίζεται κυρίως με προσωπικές και δευτερογενώς με εκπαιδευτικές δυσκολίες, τις οποίες
για να ξεπεράσει επιλέγει να σχετιστεί με ομάδες συμμαθητών του, συνήθως μεγαλύτερης
ηλικίας ,που εμπλέκονται με την χρήση ουσιών ,ενώ εκδηλώνονται αντισυμβατικές και
παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο του σχολείου.
Την περίοδο που το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί αρχίζουν να προβληματίζονται για την
εικόνα και την στάση του εφήβου , η εμπλοκή του με την χρήση έχει γίνει σημαντική, ενώ
τα κατασταλτικά μέτρα που το σχολείο λαμβάνει ,όχι μόνο δεν βοηθούν τον έφηβο,
αντιθέτως επιδεινώνουν την κατάσταση του, τόσο αναφορικά με τις επιδόσεις του ,όσο και
αναφορικά με την συμπεριφορά του ,αλλά και την χρήση. Η αντιμετώπιση που ο έφηβος
έχει από το σχολείο ,τον ωθεί στο περιθώριο της σχολικής κοινότητας ,κάνοντάς τον να
αισθάνεται ισχυρός και ξεχωριστός , συναισθήματα που οι ίδιος αναζητά. Το μέτρο της
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αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος που εκτεταμένα εφαρμόζεται στην Ελληνική σχολική
πραγματικότητα, εκτός του γεγονότος ότι εκτιμάται ως αποτυχημένο ,στιγματίζει τον
έφηβο στην σχολική του διαδρομή, ενώ ταυτόχρονα απαξιώνει ηθικά τους εκπαιδευτικούς
που το αποφασίζουν ,στα μάτια των γονέων αλλά και του ίδιου . Η αλλαγή σχολικού
περιβάλλοντος αποτελεί ισχυρό παράγοντα πρόβλεψης της σχολικής διακοπής για τα
επόμενα χρόνια . Η σχολική διακοπή , που πολλές φορές συμβαίνει με την σύμφωνη γνώμη
οικογένειας ή σχολείου, συμβάλει στην ολόπλευρη επιδείνωση της κατάστασης του
εφήβου ,αναφορικά με την χρήση, οδηγώντας τον γρήγορα στην χρήση ηρωίνης και σε
εκτεταμένες παραβατικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την χρήση (Οbott, 2000,
Obott και Αnthony, 2000).
Για χρονική περίοδο που αποτυπώνεται στην μελέτη ( περίπου 1993-2003 ) , το θέμα της
χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών , δεν είναι αποδεκτό ως υπαρκτό και ίσως εκτεταμένο σε
ορισμένες περιπτώσεις , πρόβλημα των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης . Η στάση αυτή αφορά την πλειοψηφία του προσωπικού που έχει την ευθύνη
λειτουργίας τους . Αυτό αποτελεί την αιτία που στις περισσότερες περιπτώσεις ,κανείς δεν
πιθανολογεί ανοικτά την εμπλοκή του εφήβου με την χρήση. Έτσι το σχολείο ,δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στο ελάχιστο καθήκον του, που αφορά την πληροφόρηση της οικογένειας
του εφήβου για το πρόβλημά του ,ούτε πολύ περισσότερο να αποτελέσει πηγή παραπομπής
του, για περαιτέρω βοήθεια .

Οι γονείς του εφήβου ,έχοντας οικοδομήσει ένα οικογενειακό περιβάλλον με σημαντικά
προβλήματα για το μεγάλωμα των παιδιών τους ,την περίοδο της εφηβείας που τα
προβλήματα των παιδιών τους διογκώνονται ,καθώς

γίνονται ακόμα πιο σύνθετα,

αδυνατούν να συμβάλουν επιτυχώς στο μεγάλωμα τους και να το διαχειριστούν. Δεν
διακρίνουν τα εμφανή δείγματα σημαντικών αλλαγών ,δεν προβληματίζονται επαρκώς γι`
αυτά , ενώ δεν διαθέτουν τις δεξιότητες ώστε να παρέμβουν ουσιαστικά ,όταν χρειάζεται,
έχοντας

αποξενωθεί από τον έφηβο. Η αδυναμία τους να διαχειριστούν τα σχολικά

προβλήματα του παιδιού τους και η αίσθηση τους ότι είναι υπόλογοι απέναντι στο σχολείο
για το λόγο αυτό , σταδιακά τους αποκόπτει από την όποια επαφή τους με αυτό, γεγονός
που τους στερεί την στοιχειώδη πληροφόρηση για την σχολική πορεία του εφήβου.
Το σχολείο και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ,δεν προσπαθούν με τον ενδεδειγμένο
τρόπο ή δεν αναγνωρίζουν, την σημαντικότητα της συμμαχίας, που οφείλουν να
οικοδομήσουν με τους γονείς εφήβων που παρουσιάζουν προβλήματα. Γονείς και
εκπαιδευτικοί ο καθένας με την στάση του και επιρρίπτοντας ευθύνες οι μεν στους δε,
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υποσκάπτουν την πιθανότητα συνεργασίας τους ,στην προοπτική κοινής αντιμετώπισης
των σημαντικών προβλημάτων του εφήβου.

Η σχολική αποτυχία και οι καταστάσεις που την συνοδεύουν, αποτελούν για τον έφηβο
την δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια κοινωνικοποίησης του , στο βαθμό που η πρώτη
πραγματοποιήθηκε επίσης ανεπιτυχώς ,στα πλαίσια του μεγαλώματος του σε μια
οικογένεια με σημαντικά προβλήματα . Ο σχολικός θεσμός που συναντά ,καθώς εισέρχεται
στην εφηβεία του ,έχει παρόμοια χαρακτηριστικά και τον αντιμετωπίζει με ανάλογο
τρόπο με τους γονείς του. Ξαναζεί αποξένωση ,έλλειψη ουσιαστικού ενδιαφέροντος και
φροντίδας ,εχθρότητα ,απουσία θετικών ενήλικων προτύπων ,στιγματισμό, αδυναμία
παροχής βοήθειας για τα προβλήματά του και παραίτηση.
Η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ,από τους εφήβους , αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα
που

τείνει να αναιρέσει ή αναιρεί,

διαφοροποιήσεις που οι έφηβοι αυτοί και οι

οικογένειές τους εμφανίζουν μεταξύ τους , οδηγώντας τους στο σύνολό τους στην
σχολική αποτυχία . Έφηβοι που προέρχονται από οικογένειες με υψηλό μορφωτικό και
ταυτόχρονα κοινωνικοοικονομικό επίπεδο , αντιστέκονται

περισσότερο χρόνο στο

φαινόμενο ,ενώ τελικά καταλήγουν στο ίδιο αποτέλεσμα με τους υπολοίπους. Οικογένεια
και σχολείο αντιμετωπίζοντας τον έφηβο και τα θέματά του

με ανάλογο τρόπο,

οικοδομούν άθελα τους μια ιδιότυπη αρνητική συμμαχία με δυσμενή αποτελέσματα για
τον έφηβο ,τόσο αναφορικά με την σχολική του πορεία ,όσο και αναφορικά με τη χρήση.

Οι γονείς που τόσο σημαντικά αρνητικά έχουν συμβάλλει στην πορεία αυτή του εφήβου,
είναι οι άνθρωποι που πρώτοι κινητοποιούνται , σε διαφορετικό χρόνο ο καθένας ,συνήθως
με χαρακτηριστική καθυστέρηση, αλλάζοντας πρώτα οι ίδιοι θέση αναφορικά με τα
υφιστάμενα προβλήματα ,ωθώντας ,πιέζοντας ή σπανιότερα πείθοντας τον έφηβο να
ζητήσει θεραπευτική βοήθεια .Η αποχή από την

χρήση ψυχοτρόπων ουσιών και η

παρακολούθηση του θεραπευτικού προγράμματος ,καθώς και η αξιοποίηση των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται, δημιουργεί τις συνθήκες ώστε τόσο οι
έφηβοι ,όσο και οι γονείς τους να επαναπροσδιορίσουν και τελικά να αλλάξουν απόψεις,
στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με το σχολείο και την εκπαίδευση. Η αλλαγή αυτή ,δεν
αφορά μόνο θέματα της εκπαίδευσης , αλλά αποτελεί μια συνολικότερη μετακίνηση προς
προσωπικές και κοινωνικές αξίες , από τις οποίες πηγάζουν σχέδια για το μέλλον και
όνειρα ζωής .
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Οι γονείς και οι έφηβοι ,μάλλον για πρώτη φορά στην ζωή τους ,συναντούνται με ένα
πλαίσιο ,που δεν φοβάται το πρόβλημά τους , τους φροντίζει σε σχέση με αυτό χωρίς
στιγματισμό και αφορισμούς για το παρελθόν , μπορεί να αποδέχεται τις προσωπικές τους
δυσκολίες και η οργάνωση του αναδεικνύει δυνάμεις και πηγές του εαυτού τους . Το
θεραπευτικό πλαίσιο και οι υπηρεσίες του, καλλιεργούν την πεποίθηση ότι τα πράγματα
μπορούν να αλλάξουν, παρότι η διαδικασία αλλαγής φέρνει και σημαντικές δυσκολίες
(Πουλόπουλος 2005, Παπαναστασάτος ,2007) . Οι άνθρωποι που το εκπροσωπούν,
ενδιαφέρονται ουσιαστικά για τους ίδιους , οικοδομώντας μαζί τους ειλικρινείς σχέσεις
στα πλαίσια του ρόλου τους . Οι συνθήκες αυτές ωθούν εφήβους και γονείς σε αλλαγές
που επιτυγχάνουν

με ταχύς

ρυθμούς , γεγονός που περιλαμβάνει και τα θέματα

εκπαίδευσης των εφήβων, οδηγώντας τη πλειοψηφία τους σε εκπαιδευτική επανένταξη. Η
δυναμική της προσπάθειας αυτής είναι τόσο ισχυρή ,ώστε σε πολλές περιπτώσεις
μπολιάζει το Δημόσιο Σχολείο, ανατρέποντας παγιωμένες αντιλήψεις , προκαταλήψεις ,
νοοτροπίες και πρακτικές σχετικά με το πρόβλημα της χρήσης αλλά και τους χρήστες.

Ένας πατέρας , χαρακτηριστικά , διηγήθηκε:

« Όταν έκανε( ο γιος μου ) ένα πισωγύρισμα στο (θεραπευτικό) πρόγραμμα,
πήρε ένα μηχανάκι. Εγώ ,πήγα στο σχολείο (Δημόσιο Λύκειο) να του το
πάρω , χτύπησε ο συναγερμός και μαζεύτηκε όλο το σχολείο . Ο Αλέξανδρος
ήταν έξαλλος ,ήθελε να το πάρει και να φύγει .Τον είχα πάρει στην αγκαλιά μου
και του μίλαγα… οι καθηγητές είχαν κάνει ένα κύκλο γύρω μας και γύρω όλο
το σχολείο…δεν έπρεπε να φύγει …σιγά –σιγά ηρέμησε …ο διευθυντής μας κάλεσε
στο γραφείο του αφού ζητήσαμε, δημόσια συγνώμη για το περιστατικό . Του εξήγησα
ότι δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. …ο διευθυντής μας παρατήρησε και τους
δυο, αλλά είχε καταλάβει… ήταν αξιόλογος άνθρωπος . Από τότε, όποτε με βλέπει,
σηκώνεται ,έρχεται και με χαιρετάει...»
(13, Α, Δ, Δ)

5.11. Προτάσεις
Τα στοιχεία από την μελέτη των συνεντεύξεων, αποτυπώνουν σημαντικά προβλήματα
που τα ζευγάρια αντιμετωπίζουν πριν ή κατά την διάρκεια της απόκτησης και ανατροφής
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των παιδιών τους ,θέματα για τα οποία δεν έχουν αναζητήσει συμβουλευτική υποστήριξη
ή βοήθεια. Εντοπίζονται παράλληλα

συγκεκριμένα προβλήματα που αφορούν την

αντιμετώπιση εκπαιδευτικών και σχολικών προβλημάτων ,όπου οι γονικοί χειρισμοί είναι
εξολοκλήρου λανθασμένοι. Γίνεται φανερή η ανάγκη λειτουργίας οργανωμένων δομών
συμβουλευτικής υποστήριξης ,όπου οι γονείς εύκολα θα έχουν πρόσβαση, προκριμένου να
υποστηριχθούν στα προβλήματα που σαν ζευγάρι ή με το παιδί τους αντιμετωπίζουν
(Χουρδάκη, 2007, Χαρίτος, 2006 ).

Η συνεργασία Δημοτικού –Γυμνασίου, μέσω οργάνωσης διαδικασιών ομαλής μετάβασης
για τους μαθητές , μοιάζει επιτακτική και απαραίτητη . Ένα μέτρο που θα μπορούσε να
διευκολύνει την διαδικασία αυτή, θα μπορούσε να είναι η αλλαγή δομής την τελευταίας
τάξης του Δημοτικού ή της Α` τάξης του Γυμνασίου, ώστε να παρομοιάζουν στο επόμενο
ή το προηγούμενο εκπαιδευτικό βήμα αντίστοιχα . Στην συνείδηση της εκπαιδευτικής
κοινότητας θα πρέπει να καλλιεργηθεί η ιδέα , ότι η μετάβαση από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο ,πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη ηλικία για τον μαθητή ,συνοδεύεται συνήθως
από καταστάσεις κρίσεις σε διάφορα επίπεδα ,ενώ η καλύτερη προετοιμασία για αυτή
μπορεί να προλάβει ή να αντιμετωπίσει κάποια από αυτά.

Η έλλειψη στενής παρακολούθησης της συνολικής πορεία των μαθητών στο ΓυμνάσιοΛύκειο, μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι θα πρέπει να οργανωθούν οι κατάλληλες δομές
και να επιλεγεί το κατάλληλο προσωπικό που θα ασχοληθεί με το έργο αυτό. Με τον τρόπο
αυτό προβλήματα επιδόσεων ,φοίτησης ή συμπεριφοράς θα

μπορούν ευκολότερα να

αναγνωρίζονται στην γέννησή τους, με μεγαλύτερες πιθανότητες έγκαιρης αντιμετώπισης.
Θα πρέπει ,κατά την γνώμη μας ,καθολικά να εφαρμοστεί ,στα σχολεία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης , ο θεσμός του συμβούλου εκπαίδευσης για τους όλους τους μαθητές, ρόλος
που περιγράφεται στην σχετική βιβλιογραφία ( Ivey και Gluckstern, 2006, ΜαλικιώσηΛοίζου , 2001) . Το ειδικευμένο προσωπικό που θα μπορεί να στελεχώσει το θεσμό, θα
μπορεί να συνεργάζεται με τους μαθητές τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς,
αναζητώντας αποδοτικές λύσεις σε πιθανά προβλήματα, από ένα ρόλο που δεν εμπλέκεται
στην καθημερινή τριβή και αλληλεπίδραση και πιθανά να μπορεί να αξιολογήσει από
άλλη θέση τα προβλήματα. Περαιτέρω, διαφαίνεται έκδηλη η ανάγκη συνολικής
ενασχόλησης και φροντίδας, εκ μέρους του σχολικού πλαισίου, για

μαθητές που

παρουσιάζουν προβλήματα σχολικής προσαρμογής ή επιδόσεων ,με συστηματική
προσέγγιση της οικογένειας και συνεργασίας με αυτή. Ο
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πληθυσμός

των μαθητών

αυτών , θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ομάδα υψηλού κινδύνου, τόσο σε σχέση με την
επερχόμενη σχολική αποτυχία ,όσο και με την πιθανή μελλοντική εμπλοκή τους με την
χρήση.

Το φαινόμενο της χρήση ψυχοτρόπων ουσιών ,αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα ,που
προφανώς υπάρχει και μπορεί να επηρεάζει λειτουργίες του σύγχρονου σχολείου. Η
παραδοχή αυτή πρέπει να αποτελέσει την βάση ειλικρινούς και εκτενούς προβληματισμού
στην εκπαιδευτική κοινότητα για το θέμα αυτό. Καθολικά θα πρέπει να εφαρμοστούν στις
σχολικές μονάδες προγράμματα πρόληψης ,με στόχο την εξοικείωση των μετόχων της
μονάδας με το πρόβλημα , την αποδοχή των δυσλειτουργιών που μπορεί ένα τέτοιο θέμα
να επιφέρει, τόσο σε ατομικό ,όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Τα προγράμματα πρόληψης
που συστηματικά αναπτύσσονται μέσα στις σχολικές μονάδες ,μπορούν να συντελέσουν
στην δραστηριοποίηση και αλληλεπίδραση όλων των μερών για αντιμετώπιση των
προβλημάτων . Τέτοια προγράμματα και δράσεις θα πρέπει να είναι οργανικά ενταγμένα
στην σχολική λειτουργία και να βασίζονται στην διάρκεια και την συνέχεια

της

παρέμβασης ( Krishan, 1993). Στην διαδικασία αυτή καθοριστικός μπορεί να είναι ο ρόλος
των Συλλόγων Γονέων ,που ξεπερνώντας το διοικητικό ή γραφειοκρατικό ρόλο που
συνήθως έχουν, μπορούν

να

συμμετάσχει ενεργά στην παραπάνω διαδικασία,

διαμεσολαβώντας με ουσιαστικό τρόπο μεταξύ γονέων και σχολείου. Σε κάθε περίπτωση
το λιγότερο που μπορεί να συμβεί σε μια σχολική μονάδα , είναι να αυξηθεί η εγρήγορση
και να αυξηθεί το επίπεδο της ενημέρωσης προς την οικογένεια που το παιδί της πιθανόν
εμπλέκεται με την χρήση ,ώστε το σχολείο να εξελιχθεί σε σημαντική πηγή παραπομπής,
ώστε ο έφηβος που έχει ανάγκη ,να λάβει νωρίς την απαραίτητη βοήθεια .

Η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα ,που όσο
δεν αξιοποιείται , γίνεται τροχοπέδη στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων των
μαθητών. Στον βαθμό που αποκατασταθούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας είναι
δυνατό να αναπτυχθεί η δυναμική, που μπορεί να αντιμετωπίσει σημαντικά θέματα,
εκπαιδευτικά και μη. Η καλλιέργεια ανάλογης νοοτροπίας και δεξιοτήτων εκ μέρους των
εκπαιδευτικών και των συμβούλων εκπαίδευσης ,για το θέμα αυτό ,είναι ζήτημα που
αφορά πρωτίστως την κάθε σχολική μονάδα, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργία του
σχολείου γενικότερα .
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Η οργάνωση υπηρεσιών εκπαίδευσης εντός των θεραπευτικών πλαισίων ,πρέπει να
διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Οι μέθοδοι, η οργάνωση , αλλά και η κουλτούρα που διαπνέει
την εκπαιδευτική παρέμβαση στο Μεταβατικό Σχολείο, μπορούν να αποτελέσουν πηγή
έμπνευσης , ιδεών και πειραματισμών, που θα μπορούσαν να μπολιάσουν το Δημόσιο
Σχολείο . Είναι αρκετά πιθανό η «διορθωτική» εκπαιδευτική παρέμβαση ,με τον τρόπο
που την εφαρμόζει το Μεταβατικό Σχολείο, να αφορά και να είναι χρήσιμη, για εφήβους
με ανάλογα προβλήματα εκπαίδευσης με τους χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών ,χωρίς οι ίδιοι
να χαρακτηρίζονται από τέτοιες συνήθειες ή συμπεριφορές .

Το σύγχρονο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν εκτεταμένα να συζητήσουν για τον
παιδαγωγικό του ρόλο και τον τρόπο ή τις μεθόδους που μπορεί αυτός να οικοδομηθεί. Σε
μια περίοδο όπου οι εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων ,έχουν να αντιμετωπίσουν
ποικίλα νέα φαινόμενα και προβλήματα ( όπως η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών , τα
φαινόμενα βίας , η σχολική αποτυχία ,η πολυπολιτισμική πραγματικότητα, η απαξίωση του
ρόλου τους από την κοινωνία ) , όλοι οι μέτοχοι του οφείλουν να σταθούν και να
απαντήσουν στις νέες προκλήσεις . Απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι ένα σχολείο
ελκυστικό, που θα μπορεί να εκπαιδεύσει και να κοινωνικοποιήσει όλους τους μαθητές
του, αντιμετωπίζοντας αποδοτικά τα προβλήματά τους . Μια τέτοια προοπτική πιθανότατα
συναρτάται με

αλλαγές στην καθημερινή δουλειά και την νοοτροπία των βασικών

συντελεστών του ,των εκπαιδευτικών . Αποτελεί ευθύνη των ιδίων αλλά και χρέος της
κοινωνίας να αναζητηθούν οι κατάλληλοι τρόποι ,ώστε η ιδιότητα του εκπαιδευτικού να
ξαναβρεί τον σεβασμό του παιδαγωγού ,του μέντορα , του «δάσκαλου», του πιο
σημαντικού ενήλικα ,εκτός οικογένειας . Η πολιτεία κυρίως , οι εκπαιδευτικοί συνολικά,
αλλά και ο καθένας τους ξεχωριστά, οφείλουν να προσπαθήσουν γι΄ αυτό .
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ



Λαμβάνονται πληροφορίες για την ηλικία του εφήβου, καθώς και ένα σύντομο
ιστορικό εμπλοκής του με τις ουσίες συμπεριλαμβανομένου του καπνίσματος
και του αλκοόλ.



Ποιοι αποτελούν την οικογένειά σου ; Έχει υπάρξει κάποια αλλαγή με τα
χρόνια;



Που κατοικείτε; Έχει αλλάξει κάτι με τα χρόνια .Το σπίτι που κατοικείται είναι
ιδιόκτητο;



Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο σπουδών του πατέρα σου και ποιο της μητέρας
σου;



Γνωρίζεις εάν οι γονείς έχουν εμπειρία χρήσης ή κατάχρησης νόμιμων ή
παράνομων ψυχοτρόπων ουσιών;



Ποιο είναι το επάγγελμα του πατέρα σου και ποιο της μητέρας σου, εάν
εργάζεται;



Παρακολουθείτε τηλεόραση στο σπίτι, πόσες ώρες περίπου;



Διαβάζεται στην οικογένειά σου ,βιβλία εφημερίδες ή περιοδικά ;Τι είδους ;



Έχουν οι γονείς σου κάποιο χόμπι;



Στην οικογένεια σου συνηθίζατε να πηγαίνετε εκδρομές ή διακοπές όλοι μαζί.
Πόσο συχνά .Έχετε κάποιο εξοχικό σπίτι ή σπίτι σε χωριό;



Πως θα χαρακτήριζες τα οικονομικά της οικογένειας σου ;



Πώς θα χαρακτήριζες το γενικό κλίμα στην οικογένεια σου;



Πώς επιλύετε ή διαπραγματεύεστε σημαντικά θέματα στην οικογένεια σου,
παλαιότερα αλλά και τώρα ;



Πώς παίρνονται οι αποφάσεις στην οικογένειά σου ;Ποιος θα έλεγες ότι είναι ο
αρχηγός στην οικογένεια σου;



Έχουν υπάρξει περιστατικά βίας στην οικογένεια σου;
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Υπάρχει κάτι σημαντικό σχετικά με την οικογένειά σου ,στο οποίο θα ήθελες
να αναφερθείς ;



Πότε ξεκίνησες το σχολείο ,τι θυμάσαι από τότε;



Πώς τα πήγαινες στο Δημοτικό; Πως θα χαρακτήριζες την εκπαιδευτική σου
πορεία στο Δημοτικό;



Διάβαζες μόνος σου ή σε βοηθούσε κάποιος ,αν ναι ποιος ήταν αυτός ;



Στα χρόνια του Δημοτικού τι στάση κρατούσαν οι γονείς σου σχετικά με την
εκπαίδευση σου και την πορεία σου στο σχολείο;



Τι σκεπτόσουν εκείνα τα χρόνια για το σχολείο ; Τι γνώμη είχες για το σχολείο
και τους δασκάλους ;



Είχαν διαγνωστεί μαθησιακές δυσκολίες ή είχες άλλες δυσκολίες στο σχολείο;
Υπήρχαν πράγματα που σου άρεσαν στο σχολείο;



Τι τάξη πήγαινες όταν ξεκίνησες την χρήση ;Πως ήταν η επίδοση σου στο
σχολείο τότε; Πως ήταν η συμπεριφορά σου στο σχολείο τότε ;Τι πίστευες τότε
για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς ; Ποιοι γνώριζαν για την εμπλοκή σου
στην χρήση ;



Πώς σε αντιμετώπιζαν εκπαιδευτικοί και συμμαθητές στο σχολείο; Τι νομίζεις
ότι πίστευαν για σένα τότε ;Πως εσύ αντιμετώπιζες το σχολείο τότε ;Τι πίστευες
για αυτό; Tι σκέπτεσαι για τα θέματα αυτά σήμερα;



Ποια ήταν η εξέλιξη αυτής της πορείας στο χρόνο;



Ποια στάση κρατούσαν οι γονείς σου σχετικά με το σχολείο; Ποια στάση
κρατούσαν γενικότερα απέναντί σου ; Τι σκέπτεσαι για το θέμα αυτό;



Πότε η οικογένειά σου έμαθε για τη χρήση και με ποιο τρόπο ;Tι έγινε στην
συνέχεια ;



Πώς βρέθηκες στο θεραπευτικό πρόγραμμα ;



Ποια είναι η εκπαιδευτική σου κατάσταση σήμερα ; Ποια η σχέση σου με το
σχολείο;



Ποιοι παράγοντες ; έχουν συμβάλει σε αυτό ;



Τι στάση κρατούν οι γονείς σου σήμερα σχετικά με την εκπαίδευση σου;
Υπάρχουν διαφορές ή ομοιότητες σε σχέση με το παρελθόν σχετικά με την
στάση σου την προσπάθειά σου ή τις απόψεις σου για την εκπαίδευση και το
σχολείο;
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Ποια είναι τα εκπαιδευτικά σου σχέδια για το μέλλον;



Υπάρχει κάτι που θεωρείς σημαντικό για την εξέλιξη της εκπαιδευτικής σου
πορείας , δεν έχει αναφερθεί και θα ήθελες να το σημειώσεις ;



Αν μπορούσες να αλλάξεις κάποια γεγονότα ή καταστάσεις στο παρελθόν, που
θα μπορούσαν πιθανά, να σε οδηγούσαν σε άλλη πορεία, ποια θα ήταν αυτά;



Θα ήθελες να προσθέσεις οτιδήποτε θεωρείς σημαντικό πριν ολοκληρώσουμε
την συνέντευξη;

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ


Λαμβάνονται στοιχεία για την ηλικία το επίπεδο σπουδών του ερωτώμενου και
του/της συζύγου του ,καθώς και για την οικογενειακή του /της κατάσταση και την
πιθανή εξέλιξή της ,κατά την διάρκεια των χρόνων .



Πού κατοικείτε ; Είναι το σπίτι ιδιόκτητο; Έχει αλλάξει κάτι καθώς περνούσαν τα
χρόνια σε σχέση με την κατοικία σας ; Ποιοι κατοικούν στο ίδιο σπίτι με εσάς ;



Συνηθίζετε να πηγαίνετε εκδρομές ή διακοπές με την οικογένειά σας ;Έχετε
εξοχικό ή πατρικό σπίτι σε χωριό;



Διαβάζεται , βιβλία εφημερίδες ή περιοδικά στην οικογένειάς σας ;Ποιοι έχουν
αυτή την συνήθεια και τι διαβάζουν ;



Έχετε κάποιο χόμπι που εξασκείται;



Πως θα χαρακτηρίζατε την οικονομική κατάσταση της οικογένειας σας ;



Διαθέτετε αυτοκίνητο/α στην οικογένειά σας ;



Έχετε

προσωπική εμπειρία χρήσης ή κατάχρησης νόμιμων ή παράνομων

ψυχοτρόπων ουσιών ;


Πώς

θα

χαρακτηρίζατε

το

γενικό

κλίμα

στην

οικογένεια

σας;

Πώς

διαπραγματεύεστε σημαντικά θέματα ή προβλήματα στην οικογένεια σας; Πώς
λαμβάνονται οι αποφάσεις ; Ποιος θα λέγατε ότι είναι ο αρχηγός της οικογένειας
σας ;


Έχουν υπάρξει περιστατικά βία στην οικογένειά σας; Ποιους αφορούσαν;



Πότε πήγε το παιδί σας για πρώτη φορά στο σχολείο ;Τι θυμάστε από την περίοδο
εκείνη;
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Πως θυμάστε τα πρώτα χρόνια του Δημοτικού ; Τι επιδόσεις είχε το παιδί σας τότε;
Υπήρχαν άλλα προβλήματα ; Πως εμπλεκόσασταν εσείς ή ο/η σύζυγος σας με την
σχολική του επίδοση ή το σχολείο γενικότερα; Ποια η δική σας σχέση με αυτό;



Τι αντιλήψεις ή πιστεύω είχατε για την εκπαίδευση του παιδιού σας ;Τι σχέδια ή
προσδοκίες είχατε; Τι συμπεριφορά είχατε απέναντι του αναφορικά με τα θέματα
αυτά ;



Ποια ήταν η συνέχεια της σχολικής πορείας στο Γυμνάσιο; Υπήρχαν αλλαγές στην
επίδοσή του ή στην συμπεριφορά του ,στο σχολείο ή γενικότερα ;Ποια ήταν
ενδεχομένως τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια σε σχέση με τα παραπάνω; Ποια ήταν
η συνέχεια ;



Ποια η ενημέρωση που είχατε από το σχολείο .Ποια άλλη σχέση είχατε με αυτό;



Ποια ήταν ή ενδεχόμενη δική σας αντίδραση ; Τι αποτελέσματα είχε;



Πότε αντιληφθήκατε ότι το παιδί σας κάνει χρήση ουσιών ; Με ποιο τρόπο το
μάθατε; Πώς αντιδράσατε;



Πώς συνεχίστηκε η εκπαιδευτική του πορεία ;



Ποια η στάση του σχολείου και των εκπαιδευτικών σχετικά με το παιδί σας ;Τι
γνώμη έχετε για αυτό; Τι θα περιμένατε;



Που απευθυνθήκατε για βοήθεια ; Πως βρεθήκατε στο θεραπευτικό πρόγραμμα ;
Υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι ή δομές που βοήθησαν στην πορεία αυτή ;



Πως είναι η εκπαιδευτική κατάσταση του παιδιού σας σήμερα ;Υπάρχουν διαφορές
ή ομοιότητες με το παρελθόν; Που οφείλονται κατά την γνώμη σας ;Αναγνωρίζετε
παράγοντες που έχουν επηρεάσει την πορεία αυτή;



Πως βλέπετε το σχολικό ή εκπαιδευτικό μέλλον του παιδιού σας ;



Αν μπορούσατε να αλλάξετε καταστάσεις ή γεγονότα του παρελθόντος ,που θα
επηρέαζαν προς το καλύτερο την εξέλιξη του παιδιού σας ποια θα ήταν αυτά;



Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι που θεωρείται σημαντικό και δεν καλύφθηκε από
την συνέντευξη σε σχέση με το θέμα ,πριν ολοκληρώσουμε ;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΜΕ

ΕΦΗΒΟ

ΔΕΙΓΜΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

ΜΕ

ΓΟΝΙΟ
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Σύμβολα μεταγραφής συνεντεύξεων

Σ: Συνεντευκτής
Π: Ο έφηβος 25, Α, Η(Ε) ,Α Λ, Γ
Ε : Ο γονιός 14, Γ, Γ ,Δ
[ ] : Δηλώνουν σημείο όπου ο λόγος του ενός επικαλύπτεται από τον λόγο του
άλλου.
( 6) : Δηλώνεται χρόνος σιωπής σε δευτερόλεπτα
=

: Δηλώνει ότι δεν υπάρχει χρονική παύση ανάμεσα σε δυο σειρές

ΛΕΞΗ : Με κεφαλαία δηλώνεται τμήμα ομιλίας με μεγαλύτερη ένταση
( λέξη) : Λέξεις ανάμεσα σε παρενθέσεις δηλώνουν αβεβαιότητα, ως προς στην
ακρίβεια τους κατά την απομαγνητοφώνηση
(( λέξεις )) : Πληροφορία εκτός ομιλίας που παρατίθεται από τον ερευνητή
‘ λέξη’ :Πτωτική ένταση της φωνής στο συγκεκριμένο σημείο

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΕΦΗΒΟ:

Συνέντευξη με τον έφηβο ( 25, Α ,Η(Ε), Α Λ, Γ)
Σ-Καλησπέρα Παναγιώτη*, καλώς ήρθες . Ποια είναι η ηλικία σου;
Π-Είμαι 22 χρονών.
Σ-Καπνίζεις;
Π-Ναι.
Σ-Πότε ξεκίνησες το κάπνισμα;
Π-Όταν ήμουν εννιά-δέκα, στα δέκα συστηματικά δηλαδή.
Σ-Θα ήθελες να μου πεις για την πορεία σου με τις ουσίες, αρκετά συνοπτικά;
Δηλαδή πότε ξεκίνησες , με ποια ουσία και πως συνέχισες ;
Π-Ξεκίνησα με το χασίς, ήταν το καλοκαίρι που θα πήγαινα στην ΣΤ΄ Δημοτικού.
Σ-Μετά με ποια ουσία συνέχισες και ποια χρονιά;
Π-Μετά στην Α΄ Γυμνασίου άρχισα να κάνω και χρήση ηρωίνης (3) αυτά.
Σ-Από την μύτη, καπνιστή, ενέσιμη;
Π-Άρχισα από την μύτη...μετά=

* Πρόκειται για ψευδώνυμο
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Σ- =Ενέσιμη, πότε έκανες;
Π-Μετά από 6-7 μήνες, αλλά όχι συστηματικά, όσο είχα φτάσει τον τελευταίο καιρό.
Δηλαδή άρχισα και δοκίμαζα φλέβα με αυτό το πράγμα και μετά από 13 χρονών, εκεί
άρχισα, να κάνω ενέσιμη χρήση συστηματικά.
Σ-Πόσο συχνά;
Π-Κάθε μέρα. Πολλές φορές την ημέρα, υπήρχαν και μέρες βέβαια που έκανα χρήση
όσο χρειαζόμουν, δηλαδή 2-3 φορές, υπήρχαν και άλλες φορές που έκανα 8 με 10 φορές
την ημέρα.
Σ-Κάποιες άλλες ουσίες που δοκίμασες, εκτός από αυτές;
Π-Υπήρχαν αρκετές ουσίες, τώρα δεν θέλω να μπαίνω έτσι πολύ σε αυτό (2) χάπια,
σιρόπια κ.α.
Σ-Τα οποία έκανες χρήση περιστασιακά;
Π-Όχι, όχι, συνόδευαν ας πούμε, μαζί με την ηρωίνη ,που ήταν το βασικό ας πούμε,
ναρκωτικό. Ίσως ήταν και η κοκαΐνη, δεν ξέρω.
Σ-Θα σε ρωτήσω κάποια πράγματα για την οικογένειά σου. Ποιοι την αποτελούσαν,
εκείνα τα χρόνια της χρήσης και πιο πριν;
Π-Έμενα με τον πατέρα μου και την μητέρα μου, κανονικά εδώ στην Αθήνα.
Σ-Έμενε κάποιος άλλος μαζί σας;
Π-Όχι κανένας.
Σ-Άλλαξε κάτι σε αυτό με τα χρόνια; Συνεχίζετε να μένετε οι τρεις σας;
Π-Συνεχίζουμε( 3)εντάξει. Έχουν γίνει πολλά, είχαμε χωρίσει και οι τρεις μας κάποιο
διάστημα, μέσα στην χρήση. Η μητέρα μου έμενε εδώ στην Αθήνα, ο πατέρας μου στην
Αμερική και εγώ εκτός Αθηνών.
Σ- Αυτή είναι η οικογένειά σου; Δεν έχεις κάποια αδέρφια;
Π-Έχω τέσσερα αδέρφια, τον ένα τον έχω γνωρίσει, τα άλλα τρία όχι.
Σ-Μπορείς να μου πεις γι’αυτό περισσότερα ;
Π-Μου το είχαν κρύψει οι γονείς μου ότι έχω αδέρφια και μου το είπε ο πατέρας μου
το καλοκαίρι, όταν έκανα και χρήση. Μου το είπε ότι έχω τέσσερα αδέρφια όταν θα
πήγαινα στην ΣΤ΄ Δημοτικού.
Σ-Από που προέρχονται τα αδέρφια; Είναι από [άλλο
Π-Από άλλο] γάμο του πατέρα μου.
Σ-Ο πατέρας σου, πριν παντρευτεί την μητέρα σου είχε ξαναπαντρευτεί μια φορά;
Π-Ναι, δηλαδή έχει τέσσερα παιδιά και εμένα, πέντε.
Σ-Εσύ είχες γνωρίσει κανένα από αυτά τα παιδιά;
Π-Όχι, φέτος γνώρισα...
Σ-Η μητέρα σου και ο πατέρας σου έχουν μόνο εσένα;
Π-Ναι.
Σ-Η μητέρα σου έχει άλλα παιδιά από άλλον γάμο;
Π-Όχι, δεν έχει ξαναπαντρευτεί.
Σ-Και μένατε όλα αυτά τα χρόνια στην Αθήνα;
Π-Ναι και κάθε Σαββατοκύριακο ήταν σαν καθιερωμένο, πηγαίναμε στο εξοχικό που
είχαμε, στο Μάτι Αττικής.
Σ-Το σπίτι που μένετε στην Αθήνα, είναι δικό σας;
Π-Όχι, με ενοίκιο.
Σ-Τι επίπεδο σπουδών έχει ο πατέρας σου;
Π-Το μόνο που ξέρω είναι ότι είχε φύγει μικρός από την Ελλάδα, είχε πάει στην
Αμερική λαθραία, πήγε εκεί σε ένα σχολείο Ελληνικό και ταυτόχρονα σε Αμερικάνικο.
Δεν νομίζω να έχει τελειώσει το Γυμνάσιο, δεν έχει δηλαδή κάποιο πτυχίο, κάποια
μόρφωση...
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Σ-Η εργασία του ποια είναι;
Π-Αυτή την στιγμή δεν εργάζεται.
Σ-Έχει βγει στην σύνταξη;
Π-Όχι, περιμένει να την πάρει του χρόνου.
Σ-Όταν εργαζόταν, τι επάγγελμα έκανε;
Π-Όταν εργαζόταν είχε αρχίσει μποξέρ, μετά έχτιζε σπίτια, οικοδομές, μέχρι που
ανέβηκε ιεραρχικά και έπαιρνε εργολαβίες. Και μετά είχε τα εισοδήματα από τα σπίτια που
νοίκιαζε.
Σ-Και γι’αυτό σταμάτησε να δουλεύει;
Π-Αυτά τα έχασε με τον καιρό ,απ ’ότι ξέρω, απ’ ότι μου έχει πει. Τα άφησε όλα
στην πρώην γυναίκα του και έφυγε από την Αμερική και ήρθε στην Ελλάδα. Μετά
εργάστηκε εδώ στον πατέρα της μητέρας μου, έτσι οικογενειακά ας πούμε, όχι εργασία,
βοηθούσε ας πούμε. Έχει δουλέψει και σεφ στην ((αναφέρει το όνομα γνωστού
ξενοδοχείου)), το ξενοδοχείο.
Σ-Χωρίς να έχει κάποια εκπαίδευση;
Π-Όχι χωρίς.
Σ-Η μητέρα σου, η μόρφωσή της, η εργασία της;
Π-Έχει βγάλει το Λύκειο, έμπορος είναι, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη μόρφωση.
Σ-Έχει δικό της μαγαζί;
Π-Έχει μπουτίκ με ρούχα.
Σ-Και εκεί βοηθούσε ο πατέρας σου αυτά τα χρόνια;
Π-Ναι, για 7-8 χρόνια περίπου.
Σ-Η μητέρα σου έχει ακόμα αυτό το μαγαζί;
Π-Ναι.
Σ-Γνωρίζεις αν υπάρχουν φαινόμενα χρήσης στην οικογένειά σου, νόμιμων ή
παράνομων ουσιών; Όταν λέω νόμιμων εννοώ το αλκοόλ, το κάπνισμα=
Π- =Καταλαβαίνω, κατάχρηση με το κάπνισμα γίνεται και από τους δύο γονείς μου.
Κάτι άλλο κατάχρηση=
Σ- =Αλκοόλ ας πούμε;
Π-Σπάνια να πιούνε, έτσι συνοδευτικά.
Σ-άλλες ουσίες;
Π-Όχι τίποτα.
Σ-Χάπια ίσως;
Π-Όχι.
Σ-Στο σπίτι που μένετε έχεις δικό σου δωμάτιο;
Π-Ναι.
Σ-Που μένετε;
Π-Στο Παγκράτι.
Σ-Θα έλεγες ότι στο σπίτι εκείνο το διάστημα βλέπατε πολύ τηλεόραση;
Π-Βλέπαμε τηλεόραση, δεν μπορώ να πω με πάθος, βλέπαμε.
Σ-Εφημερίδες, περιοδικά ή βιβλία διαβάζατε;
Π-Διάβαζε η μητέρα μου, κάθε μέρα υπήρχε εφημερίδα στο σπίτι και περιοδικό.
Σ-Βιβλία;
Π-Η μητέρα μου πιο πολύ διάβαζε, αραιά και που, κάποιες εγκυκλοπαίδειες (2)δεν το
έχω κοιτάξει και πολύ.
Σ-Μου είπες ότι πηγαίνατε κάθε Σαββατοκύριακο στο Μάτι.
Π-Ναι
Σ- Άλλες εκδρομές κάνατε οικογενειακά;
Π-Όχι, πολύ σπάνια.
Σ-Απλά πηγαίνατε εκεί=
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Π- =Αυτή ήταν η εκδρομή μας, η καθιερωμένη.
Σ-Κι αυτό το εξοχικό εκεί είναι δικό σας;
Π-Ναι.
Σ-Θα έλεγες ότι οι γονείς σου έχουν κάποιο χόμπι;
Π-Η μητέρα μου δεν έχει κάποιο χόμπι, με την δουλειά ασχολείται πολύ, εκεί
δηλαδή. Ότι έχει κάνει μέχρι σήμερα με την δουλειά....είναι πεσμένη με τα μούτρα στην
δουλειά. Ο πατέρας μου έχει χόμπι, του αρέσουν τα πουλιά, τα ψάρια...
Σ-Πως το εξασκεί αυτό;
Π-Έχει μια βάρκα, πηγαίναμε και για ψάρεμα εκείνη την περίοδο αρκετά και πριν
αρχίσω εγώ την χρήση πηγαίναμε πάρα πολύ. Μετά κάπως κόπηκε. Του αρέσει πιο πολύ η
θάλασσα.
Σ-Η μητέρα σου δούλευε πολλές ώρες;
Π-ΝΑΙ, ναι.
Σ-Ο πατέρας σου απ’ ότι κατάλαβα απασχολούταν κάποιες ώρες στο μαγαζί, έτσι δεν
είναι;
Π-Εκείνη την περίοδο είχε σταματήσει πλέον, όταν ήμουν μικρός, 5-6 χρονών. Είχαν
τσακωθεί με τα πεθερικά, γιατί ήταν της γιαγιάς μου το μαγαζί και τσακώθηκαν κάπως,
δεν θυμάμαι τώρα το συμβάν και σταμάτησε να πηγαίνει. Και από τότε κάθεται, δεν
δουλεύει.
Σ-Και καθόταν στο σπίτι;
Π-Στο σπίτι, στο καφενείο(3)αυτά
Σ-Αυτό είναι ένα χόμπι
Π-Ναι, καθόταν.
Σ-Έπαιζε χαρτιά ή τάβλι;
Π-Τάβλι έπαιζε, χαρτιά όχι και τάβλι, όχι με χρήματα, τους καφέδες ας πούμε.
Σ-Αναφορικά με τα οικονομικά της οικογένειας εκείνη την εποχή, θα έλεγες ότι
ζούσατε άνετα ή δύσκολα;
Π-Εκείνη την εποχή ζούσαμε πολύ άνετα, έβγαζε πολλά λεφτά η μητέρα μου. Ο
πατέρας μου δεν χρειαζόταν δηλαδή να κάνει τίποτα, η μητέρα μου κάλυπτε και τον εαυτό
της και εμένα και το σπίτι και τον πατέρα μου, όλα.
Σ-Αυτό γινόταν όλα τα χρόνια;
Π-Θυμάμαι ότι ήταν μέχρι την Α΄ Γυμνασίου, που με σταμάτησε από ένα ιδιωτικό
σχολείο που πήγαινα, λόγω χρημάτων. Ναι, ήταν πλουσιοπάροχα μπορώ να πω.
Σ-Μετά έγινε κάτι;
Π-Μετά εγώ είχα αρχίσει την χρήση, δεν πήγαιναν και καλά οι δουλειές στο μαγαζί
και σταμάτησα και εγώ να πηγαίνω στο ιδιωτικό. Μετά άλλαξαν τα πράγματα.
Σ-Πως δηλαδή;
Π-Ήταν πιο στενά, μπορώ να πω, αλλά όχι ότι είχαμε φτάσει σε σημείο απελπιστικό.
Σ-Δηλαδή, δεν ήταν τόσο άνετα, όσο το προηγούμενο διάστημα;
Π-Ναι
Σ- Πες μου κάποια πράγματα, για το κλίμα που επικρατούσε μέσα στο σπίτι εκείνη
την περίοδο.
Π-Με λίγα λόγια είναι, ότι με προστάτευε η μητέρα μου, με τον τρόπο της ας πούμε,
είχαμε μυστικά από τον πατέρα μου, δηλαδή μου έδινε λεφτά και δεν το ήξερε ο πατέρας
μου…
Σ-Αυτό γινόταν τον καιρό της χρήσης ή και πριν;
Π-Και πριν είχε αρχίσει να γίνεται σε μικρό βαθμό όμως, δεν γινόταν συνέχεια και
μετά άρχισα να πίνω κιόλας, είχα πιο πολλές απαιτήσεις σε χρήματα και οτιδήποτε άλλο.
Γινόταν πιο συστηματικά και είχε φτάσει σε καθημερινότητα. Γενικά εγώ με τον πατέρα
μου πάντα τσακωνόμουν...
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Σ-Από μικρός;
Π-Ναι.
Σ-Από παιδί;
Π-Ναι, από πολύ μικρός, θυμάμαι ότι με χτύπαγε...
Σ-Σε χτύπαγε συστηματικά ;
Π-Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω υποστεί βίαιο ξυλοδαρμό, σαν αυτά που
γίνονται σήμερα και βλέπουμε στις ειδήσεις, αλλά τις έτρωγα ας πούμε, όταν έκανα κάτι
κακό και είχε δίκιο και έπρεπε να φάω ξύλο μου έδινε. Εντάξει, υπήρχαν και κάποιες
φορές που έτρωγα ξύλο και δεν έφταιγα.(4) Υπήρχαν τέτοια περιστατικά αλλά λίγα.
Σ-Και αυτά από μικρή ηλικία;
Π-Ναι και έμπαινε στην μέση η μητέρα μου, αυτό θυμάμαι.
Σ-Η μεταξύ τους σχέση ποια ήταν;
Π-Είχε διακοπεί, δεν είχαν καμία σχέση σαν ζευγάρι. Ούτε τώρα πιστεύω ότι έχουν.
Και αυτή η σχέση έχει κοπεί από τότε που άρχισα να το καταλαβαίνω, ήμουν 7-8 χρονών,
δεν ήξερα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω ακριβώς, αλλά όταν άρχισα να καταλαβαίνω τα
συναισθήματα σαν παιδί, την αγάπη, την ζεστασιά, κατάλαβα πως οι γονείς μου δεν ήταν
μαζί, δεν ήταν μονιασμένοι δηλαδή. Και αυτό το θυμάμαι και από φίλους μου δηλαδή,
που έβλεπα τους γονείς τους και σύγκρινα κάπως και τους δικούς μου.
Σ-Είχες την αίσθηση, ότι οι γονείς σου μπορεί να ζούσανε μαζί, αλλά ήταν ο
καθένας μόνος του;
Π-Ναι.
Σ-Τσακωνόντουσαν;
Π-Ναι, συχνά μπορώ να πω. Απ ’ότι έχω καταλάβει, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας
αυτός, σήμερα, έτσι όπως το έχω καταλάβει.
Σ-Υπήρχε μεταξύ τους βία;
Π-Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχω δει ποτέ να φτάνουν σε τέτοια ακραία σημεία.
Σ-Φραστική βία ή =
Π- =Ούτε χυδαιότητες, ούτε φραστικές, απλά ήταν αυτό που λέμε «η γλώσσα κόκαλα
δεν έχει και κόκαλα τσακίζει». Δηλαδή ήταν πιο πολύ συναισθηματικός ο αντίλογος που
υπήρχε μεταξύ τους.
Σ-Αντάλλασσαν βαριές κουβέντες μεταξύ τους; Μπορεί να μην βρίζεις, αλλά να λες
βαριές κουβέντες.
Π-Ναι υπήρχε τέτοιο πράγμα, μπορεί να μην ήταν χυδαίο, με απειλές...ήταν
έτσι...τουλάχιστον, όπως εγώ το έβλεπα μικρός. Ήταν έτσι συναισθηματικά βαριά , που
λένε.
Σ-Όταν ήταν να πάρουν κάποιες αποφάσεις, συζητούσαν ή κάποιος το έκανε μόνος
του; Ήταν κάποιος ο αρχηγός της οικογένειας; Γινόταν με άλλο τρόπο;
Π-Πως να το πω=
Σ- =Συζητούσαν για να πάρουν μια απόφαση;
Π-Ο πατέρας μου είναι απόλυτος άνθρωπος, δηλαδή ότι πει θέλει να γίνεται. Πιο
πολύ ο πατέρας μου ήταν από πάνω, αλλά ουσιαστικά, η μητέρα μου έκανε κουμάντο.
Βασικά, εγώ το έβλεπα σαν εκμετάλλευση αυτό, από τον πατέρα μου προς την μητέρα μου.
Αυτό έβλεπα τότε.
Σ-Γιατί το λες αυτό;
Π-Γιατί η μητέρα μου δούλευε, σχιζόταν και για τους δυο μας, να μας πάρει τα ρούχα
μας, να μας μαγειρέψει, να φτιάξει το σπίτι και ο πατέρας μου, δεν έκανε τίποτα, δεν
πρόσφερε κάτι εκείνη την εποχή.
Σ-Σπάνιο… θέλω να πω, ότι συνήθως ο άντρας έχει αυτό τον ρόλο και η γυναίκα να
κάθεται στο σπίτι. Πως γινόταν αυτό;
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Π-Δεν το έχω καταλάβει ούτε εγώ. Βασικά ο πατέρας μου έλεγε ότι έχει επενδύσει τα
λεφτά του στο χρηματιστήριο, έχει όλα του τα λεφτά εκεί...
Σ-Είναι όντως έτσι;
Π-Έτσι είναι ναι, μέχρι και σήμερα. Έχει κάποια λεφτά, απλά εμείς δεν τα έχουμε δει
ποτέ. Το μόνο που ξέρω, πάλι από μικρή ηλικία, ήταν ότι έδινε ένα μικρό ποσό στην
μητέρα μου, αν θυμάμαι καλά 120.000-140.000 δραχμές τότε, που ήταν το ενοίκιο. Αυτό
θυμάμαι...κάθε μήνα, αυτή ήταν η προσφορά του.
Σ-Υπήρχαν συζητήσεις που να αφορούσαν το θέμα στο να πάει να δουλέψει αυτός
και εκείνος να αρνιόταν;
Π-Όχι δεν υπήρχαν τέτοιου είδους συζητήσεις, πιο πολύ ήταν πλάγιες, απ’ ότι
θυμάμαι και ήταν ο πατέρας μου πάντα...δεν ήθελε δηλαδή, με την δικαιολογία, ή δεν ξέρω
αν ήταν λόγος πραγματικός, ότι είναι πολύ μεγάλος και δεν τον παίρνουν για δουλειά.
Σ-Πόσο χρονών είναι;
Π-Σήμερα είναι 64-65.
Σ-Και η περίοδος που μιλάμε είναι πριν 10 χρόνια;
Π-Ναι, ήταν γύρω στα 53-54 με 55, κάπου εκεί.
Σ-Απ ’όταν ήρθε από την Αμερική, εκτός από την περίοδο που βοήθησε στο μαγαζί,
δεν εργάστηκε;
Π-Δούλεψε και στην((αναφέρει το όνομα γνωστού ξενοδοχείου)) ως σεφ και σε
κάποιο άλλο ξενοδοχείο στο Λουτράκι...Στις αρχές δούλευε, προφανώς έπαιρνε λεφτά...δεν
ξέρω τώρα, ήμουν πάρα πολύ μικρός για να καταλαβαίνω.
Σ-Έχουν διαφορά ηλικίας με την μητέρα σου;
Π-Όχι, έχουν την ίδια ηλικία, ένας χρόνος νομίζω είναι η διαφορά, κάτι τέτοιο.
Σ- (4) Ας πάμε να δούμε λίγο τώρα την πορεία σου στο σχολείο. Πήγες παιδικό
σταθμό ή Νηπιαγωγείο;
Π-Πήγα κατευθείαν στο Νηπιαγωγείο.
Σ-Πιο πριν ποιος σε κράταγε;
Π-Δεν έχω μεγαλώσει (3) με τους γονείς μου πολύ, ξέχασα να το πω αυτό. Έχω
μεγαλώσει με μια κυρία που τώρα δυστυχώς έχει πεθάνει και ήταν η νταντά μου ας πούμε.
Επειδή δούλευε η μητέρα μου, ο πατέρας μου, δεν ξέρω, ήταν έξω για δουλειές, στα
καφενεία, δεν ξέρω...τέλος πάντων, δεν με κράταγε ο πατέρας μου και είχα αυτή την
νταντά από 7 μηνών, Ελένη την έλεγαν.
Σ-Μέχρι πότε; Μέχρι να πας στο Νηπιαγωγείο, ήσουν με την κυρία αυτή;
Π-Ήμουν μέχρι και το Δημοτικό.
Σ-Έμενε στο σπίτι σας;
Π-Όχι, ερχόταν κάποιες ώρες.
Σ-Όταν λες μέχρι και το Δημοτικό...όλο το διάστημα ;
Π-Όχι όλο, γύρω στην Δ΄ Δημοτικού.
Σ-Πολλές ώρες έμενε μαζί σου δηλαδή;
Π-Ναι πολλές, 8 ώρες, 10,12, μπορεί να ήταν και παραπάνω. Όσο δούλευε η μητέρα
μου, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, ας πούμε έλειπε πολλές ώρες.
Σ-Ο πατέρας σου τις ώρες αυτές, δεν πέρναγε από το σπίτι; Να είναι μαζί σου για να
φύγει η γυναίκα;
Π-Όχι, τις ώρες που ήμουν με την κυρία Ελένη, ήμουν με την κυρία Ελένη.
Σ-Πες μου λίγα πράγματα γι’ αυτή την κυρία. Φαντάζομαι ότι=
Π- =Ναι, ήταν πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα, ήταν η δεύτερη μητέρα μου.
Σ-Είχε δική της οικογένεια;
Π-Ναι, είχε ένα γιο, έτσι μεγάλο...
Σ-Ήταν μεγάλη γυναίκα;
Π-Ήταν...τότε θα πρέπει να ήταν 60 χρονών.
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Σ-Μορφωμένη;
Π-Ναι, έγραφε κιόλας απ’ ότι θυμάμαι, αλλά ήταν πολύ ταλαιπωρημένη από την
Κατοχή. Θυμάμαι ότι είχε καμπούρα, μου έλεγε από τις κλωτσιές των Γερμανών. Έτσι μου
έλεγε ιστορίες, ήταν ταλαιπωρημένη η γυναίκα, ας πούμε, αλλά πάντα με το χαμόγελο και
την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ...αυτό θυμάμαι πιο πολύ. Ήταν φτωχή γυναίκα, αλλά είχε πολύ
αξιοπρέπεια.
Σ-Όταν απάντησες ότι είναι μορφωμένη, εννοείς ότι είχε τελειώσει το σχολείο ή είχε
κάνει κάτι παραπάνω;
Π-Ξέρω ότι είχε τελειώσει το Λύκειο, αλλά εκείνες τις εποχές ήταν σπουδαία
μόρφωση.
Σ-Φαινόταν δηλαδή μια μορφωμένη γυναίκα! Διάβαζε βιβλία;
Π-Έγραφε θυμάμαι, μου διάβαζε, πάντα μου έκανε δώρο βιβλία...ήταν τέτοιου τύπου
γυναίκα και ...απλά ατύχησε, έχασε τον άντρα της, κάπως έτσι....και μετά δεν μπόρεσε να
κάνει κάτι.
Σ-Μάλιστα, πας λοιπόν στο Νηπιαγωγείο. Δημόσιο ή ιδιωτικό;
Π-Σε ιδιωτικό.
Σ-Και Δημοτικό ,ιδιωτικό;
Π-Ναι, ναι, στο ίδιο, στην ίδια σχολή.
Σ-Τι θυμάσαι από εκείνα τα χρόνια; Θέλω να πω, πως σου φαινόταν το σχολείο;
Π-Α! δεν μου άρεσε ΚΑΘΟΛΟΥ το σχολείο, ντρεπόμουν πολύ, δεν ήξερα τι θα
...ποιους θα δω, ποιους θα βρω εκεί, πως θα ήταν το περιβάλλον. Κάτι πολύ καινούργιο για
μένα και γενικά δεν έβγαινα πολύ, δεν με έβγαζαν πολύ οι γονείς μου έξω, δεν με άφηναν
να έχω πολλούς φίλους, δεν ξέρω γιατί....ακόμη δεν το έχω ψάξει αυτό τώρα που το λέμε.
Δεν είχα δηλαδή φίλους της γειτονιάς που λέμε...
Σ-Ήταν γειτονιά εκεί που έμενες;
Π-Ναι, το Παγκράτι μια γειτονιά είναι, είχε παιδιά, τους έβλεπα να παίζουν μπάλα=
Σ-= Και δεν σε άφηναν να πηγαίνεις;
Π-Όχι, δεν πήγαινα τότε, μου φαινόταν πολύ...ντρεπόμουν να πηγαίνω στο σχολείο,
αυτό θυμάμαι στο Νηπιαγωγείο.
Σ-Δεν σου φαινόταν περίεργο αυτό;
Π-Τότε όχι, μου το είχαν δώσει έτσι που...
Σ-Τι σου έλεγαν δηλαδή; Αν θυμάσαι, πως σε έπεισαν γι’ αυτό;
Π-Ότι έχει κακούς ανθρώπους, ότι κλέβουνε (3) θυμάμαι που μου λέγανε να μην
πάρω ποτέ από κάποιον άγνωστο κάτι, πράγματα που λένε ακόμη και σήμερα.
Σ-Λες ότι σου είχαν δημιουργήσει ανασφάλεια, φόβο;
Π-Ντρεπόμουν, ντρεπόμουν...με τους ξένους ανθρώπους, ντρεπόμουν δηλαδή να
κάνω μια καινούργια γνωριμία, δηλαδή στο άλλο παιδάκι δεν θα μίλαγα γιατί δεν ήξερα τι
να πω.
Σ-Και ήσουν και στο σχολείο, έτσι;
Π-Ναι. Μετά εντάξει, πέρασε ο καιρός, ξεθάρρεψα, έκανα φίλους, γνωριμίες και
μπορώ να πω με παιδιά, έτσι, από καλές οικογένειες, δεν ξέρω αν ταιριάζει το
«αριστοκρατικές»,ας πούμε.
Σ-Πλούσιες οικογένειες δηλαδή;
Π-Ναι.
Σ-Παιδιά επωνύμων;
Π-Ναι, ναι. Αυτό το σχολείο, είναι ένα από τα ακριβότερα και είχε
παιδιά...τουλάχιστον οι γονείς τους ήταν κάποιοι άνθρωποι, που είχαν άλλο τρόπο
αντίληψης για τα σχολεία, είχα τα καλύτερα (3) αυτά.
Σ-Με τα μαθήματα πως τα πήγαινες εκεί;
Π- ΄Ήμουν ο τελευταίος μαθητής στην τάξη, δεν=
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Σ- =Στο Νηπιαγωγείο, τι λέγανε;
Π-Ότι ήμουν άβγαλτος και ζωηρός, ότι πείραζα τα παιδιά, απ’ ότι θυμάμαι, με ένα
άλλο παιδί...πετάγαμε κόλλες, πλαστελίνες, ότι βρίσκαμε.
Σ-Με τα μαθήματα ;
Π-Από την Α΄ Δημοτικού, που μας μαθαίνανε να γράφουμε, θυμάμαι και τις λέξεις«τσάντα» ήταν η πρώτη λέξη που είχα γράψει-δεν μου άρεσαν καθόλου και δεν ήμουν
καλός ποτέ δηλαδή, δεν έδειχνα ενδιαφέρον. Με ενδιέφερε το διάλειμμα, να πάω να παίξω
μπάσκετ, ποδόσφαιρο, να τρέξω....αυτά.
Σ-Αυτό που έλεγες, ότι δεν έβγαινες στην γειτονιά, άλλαξε καθόλου ή παρέμεινε το
ίδιο;
Π-Παρέμεινε το ίδιο, το ίδιο.
Σ-Και ξέσπαγες στο σχολείο;
Π-Ναι, ότι έκανα ήταν στο σχολείο.
Σ-Ασχολιόταν με τα διαβάσματά σου κάποιος από τους γονείς σου; (4) Ή η κυρία
Ελένη;
Π-Και η νταντά μου με διάβαζε, αλλά και η μητέρα μου πολλές φορές.
Σ-Ο πατέρας σου;
Π-Όχι ποτέ. Με τα Αγγλικά ασχολιόταν ο πατέρας μου κάποια περίοδο, πιο μεγάλος
βέβαια, που ήξερε από την Αμερική, αλλά για πολύ λίγο καιρό.
Σ-Με αυτή την διαδικασία, του διαβάσματος στο σπίτι, πως τα πηγαίνατε;
Π-Με πιέζανε, με πιέζανε να διαβάζω, δεν ήθελα εγώ, βαριόμουν, αλλά πάντα
διάβαζα, δηλαδή έτσι...έστω και μισή ώρα, ένα τέταρτο. Έλυνα τις ασκήσεις για το σπίτι
τουλάχιστον που είχαμε.
Σ- Στο σχολείο, δεν φαινόταν αυτό, ότι κάπως ασχολείσαι; Ή δεν έφτανε αυτό;
Π-Δεν έφτανε, δεν έφτανε. Σε αυτά τα σχολεία, περιμένουν όλοι να έχεις επίδοση.
Καταρχήν, εμένα μου φώναζαν όλοι, επειδή έγραφα με το αριστερό θυμάμαι.
Σ-Σου έλεγαν=
Π- =Ναι, να γράφω με το δεξί, αυτό θυμάμαι, μέχρι που ήρθε η μητέρα μου και τους
είπε ότι έτσι θέλει να γράφω, να μην ασχολιούνται με αυτό...δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
Αυτό ήταν στην Α΄ Δημοτικού.
Σ-Πήγαινε κανείς στο σχολείο να ρωτήσει;
Π-Η μητέρα μου συνήθως.
Σ-Τακτικά ή αραιά;
Π-Τακτικά ήταν.
Σ-Τι της λέγανε, ξέρεις;
Π-Ότι ήμουν άτακτος, ζωηρός, ότι μίλαγα στην τάξη, ότι τσακωνόμουν με τα άλλα
παιδιά...
Σ-Παράπονα;
Π-Ναι κυρίως. Πάντα δηλαδή την θυμάμαι στεναχωρημένη.
Σ-Στο σπίτι, δεδομένου ότι δεν διάβαζες πολύ και δεν έβγαινες έξω, πως πέρναγες
την ώρα σου;
Π-Παιχνίδια, με την κυρία Ελένη, την πείραζα, συζητάγαμε, τρώγαμε...άλλα
πράγματα δηλαδή. Βέβαια με πίεζε και εκείνη να διαβάζω, αλλά όχι τόσο πολύ, τόσο
έντονα. Βλέπαμε τηλεόραση, κινούμενα σχέδια, είχα δηλαδή πράγματα στο σπίτι, ώστε να
περάσω την ώρα μου ευχάριστα.
Σ-Κυρίως όμως μόνος σου, όχι με παρέα κάποια άλλα παιδιά;
Π-Ναι, ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ, μόνος μου.
Σ-Ξεκινάς να καπνίζεις στην τελευταία τάξη του Δημοτικού;
Π-Ξεκινάω να καπνίζω στο ιδιωτικό σχολείο, ήταν καλοκαίρι, πριν πάω στην ΣΤ΄
Δημοτικού.
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Σ-Πως έγινε αυτό; Σε ρωτάω γιατί ήσουν πολύ μικρός.
Π-Ήμουν στο εξοχικό μου και οι γονείς μου καπνίζανε πολύ, δηλαδή τους έβλεπα με
ένα τσιγάρο στο στόμα και στο χέρι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι είχα πάρει ένα
τσιγάρο από την μητέρα μου, και είχα πάει κάτω από το σπίτι μας, που έχουμε ένα υπόγειο
και είχα χωθεί κάτω εκεί, το άναψα και το κάπνισα. Απ’ ότι θυμάμαι το θεώρησα κιόλας
μεγάλο πράγμα αυτό, ότι είναι για μεγάλους ανθρώπους και όλα αυτά. Στο Μάτι, σε
αντίθεση με την Αθήνα, είχα ένα φίλο, είμαστε ακόμη φίλοι και ερχόταν και εκείνος κάθε
Σαββατοκύριακο, γιατί μένανε μόνιμα εκεί οι γιαγιάδες του και οι παππούδες του και
βγαίναμε. Του το είπα και από τότε, έτσι αρχίσαμε μαζί να καπνίζουμε, κρυφά βέβαια.
Σ-Στην Αθήνα;
Π-Στην Αθήνα δεν το έλεγα πουθενά, ούτε εμπιστευόμουν κάποιον...
Σ-Κάπνιζες; Συνέχιζες;
Π-Κάπνιζα, κρυφά πάλι, στο σχολείο θυμάμαι. Αν είχα καπνίσει δυο τρεις φορές στο
σχολείο, γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο προαύλιο. Στο σπίτι όχι, εκτός αν η μητέρα μου
μίλαγε στο τηλέφωνο καμιά φορά και πήγαινα εγώ γρήγορα να τραβήξω μια τζούρα από το
τσιγάρο της.
Σ-Αφού πήγαινε η μητέρα σου στο σχολείο, της λέγανε ότι της λέγανε, μετά στο
σπίτι, τι γινόταν;
Π-Με μάλωνε, μου έλεγε από εδώ και πέρα θα διαβάζεις, αλλά ποτέ δεν γινόταν.
Μου το έλεγε δηλαδή πιο πολύ για να το ακούω, ενώ ήξερε ότι δεν θα το κάνω.
Σ-Δεν σου έκανε κανένα έλεγχο;
Π-Όχι, όχι.
Σ-Είχες ασχοληθεί καθόλου, είχες σκεφτεί τι θα ακολουθήσεις, τι θα κάνεις στο
μέλλον;
Π-Ούτε που σκεφτόμουν τίποτα. Το μόνο έτσι που θυμάμαι, από πολύ μικρή ηλικία,
μέσα στο σχολικό, ήμουν στην Β΄ Δημοτικού και συζήταγα με ένα άλλο παιδί τι θα
γίνουμε όταν μεγαλώσουμε και εγώ του είπα ότι θα γίνω αλήτης, αλλά το έλεγα για πλάκα.
Και μου είπε γιατί και του απάντησα ότι μου αρέσουν οι αλήτες, οι αναρχικοί (4) αυτά.
Σ- (2) Όντως ήταν έτσι;
Π-Μου άρεσαν ναι, έτσι, με γοήτευε κάπως.
Σ-Τι ήταν αυτό που σε γοήτευε;
Π-Ότι δεν ακούγανε κανέναν, δεν είχαν κάποιον πάνω από το κεφάλι τους, κάνανε
ότι θέλανε...εντάξει, αυτό με γοήτευε. Ότι είναι κάποιοι μάγκες, ανεξάρτητοι, δεν ξέρω και
εγώ ακριβώς [τι
Σ-Τελειώνεις] λοιπόν το Δημοτικό. Θυμάσαι με τι βαθμό;
Π-Όχι, θυμάμαι ότι μου βάλανε ένα βαθμό έτσι, ας πούμε, πολύ...τότε θυμάμαι ήταν
μέχρι το 10....6,5-7, ίσα- ίσα ας πούμε.
Σ-Μετά πας σε ιδιωτικό Γυμνάσιο;
Π-Με διώξανε από αυτό το σχολείο, γιατί είχαν μάθει μάλλον ότι κάπνιζα...
Σ-Πως το μάθανε;
Π-Το είχα πει εγώ σε παιδιά και το είχαν πει στους γονείς τους, αυτοί το ανέφεραν
στο σχολείο, κάπως έτσι.
Σ-Οι γονείς σου το ξέρανε;
Π-ΌΧΙ, όχι.
Σ-Τι είπαν δηλαδή στους γονείς σου;
Π-Ότι δεν είμαι καλός μαθητής, ότι δεν μπορούν να αφήσουν να συνεχίσω
εκεί....αυτά τους είπαν.
Σ-Και πήγες σε δημόσιο;
Π-Όχι, σε ιδιωτικό πάλι, στην Α΄ Γυμνασίου, σε ένα άλλο στα Βριλήσσια. Ήταν
κάπως πιο φθηνό και μπορούσε εκείνη την στιγμή η μητέρα μου να πληρώσει και έμεινα
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εκεί. Απ’ ότι θυμάμαι είχα κάνει αρκετές φασαρίες και μάλιστα είχα αρχίσει και έπινα
κιόλας.
Σ-Πως έγινε αυτό; Για να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή...Στην Α΄
Γυμνασίου είναι μια κρίσιμη χρονιά;
Π-Ναι, είναι σταθμός.
Σ-Ήθελες να πας εκεί;
Π-Όχι, είχα το ίδιο πρόβλημα, κάπως ‘ανασφάλεια’...
Σ-Έγινε η ίδια ιστορία;
Π-Ναι, καινούργιοι άνθρωποι, πάλι από την αρχή, ντροπές και όλα αυτά και
προσπάθησα-τώρα το θυμήθηκα-να μπω μάγκικα στο σχολείο, ότι δεν είμαι παιδί της
σφαλιάρας, γιατί δεν ήξερα τι θα αντιμετώπιζα εκεί και πήγαινα τους ανθρώπους που...εκεί
είχε και Λύκειο και έκανα παρέα με παιδιά πιο μεγάλα από μένα.. Αυτοί κάνανε χρήση
εκεί πέρα, εγώ εντωμεταξύ είχα κάνει χρήση αρκετές φορές και τους είπα τις δικές μου
εμπειρίες και μετά κανονίζαμε...
Σ-Πόσες φορές είχες κάνει;
Π-Είχα κάνει το καλοκαίρι...
Σ-Από το Δημοτικό προς το Γυμνάσιο;
Π-Ήμουν στην ...το καλοκαίρι που πήγαινα στην Α΄ Γυμνασίου είχα κάνει χρήση
μαζί με αυτόν τον φίλο μου τον Γιάννη. Είχε ένα μεγαλύτερο αδερφό που είχε παρέα
μεγαλύτερα παιδιά και έτσι από αυτούς είχε φέρει χασίς.
Σ-Στο Μάτι;
Π-Ναι και το ακούσαμε εμείς, το ζήτησε αυτός από τον αδερφό του και μας έδωσε
λίγο και το καπνίσαμε εμείς.
Σ-Είχες κάνει λοιπόν χρήση το καλοκαίρι πριν [πας
Π-Όχι ]μόνο τότε. Είχα κάνει και άλλες φορές με τον ίδιο τρόπο δηλαδή, στο Μάτι.
Σ-Πήγες λοιπόν στο καινούργιο σχολείο, βρήκες παρέες που έκαναν χρήση... Κάνατε
χρήση στο σχολείο;
Π-Απ’ ότι θυμάμαι, αρκετές φορές είχα κάνει χρήση στο σχολείο, πιο πολύ στο
προαύλιο, σε κάποιες απόμερες γωνιές, δίπλα είχε ένα δασάκι...και καλά ρίχναμε την
μπάλα για να πάμε να την πιάσουμε...μετά καθόμασταν εκεί.
Σ-Στην αρχή του σχολικού έτους αυτά;
Π-Ναι, μετά από ένα μήνα, εκεί....και πιο λίγο.
Σ-Με τα μαθήματα τι γινόταν;
Π-Τίποτα, δεν ασχολιόμουν καθόλου, είχα μείνει στο τέλος και σε δύο τρία
μαθήματα. Με είχε πάει η μητέρα μου επειδή ήξερε ότι δεν ήμουν καλός μαθητής, για να
περνάω και είχα μείνει τελικά, στα Αγγλικά, Μαθηματικά και ένα άλλο...δεν θυμάμαι...
Σ-Ένιωθες μήπως ότι δεν καταλαβαίνεις τα μαθήματα ή απλώς βαριόσουν;
Π-Δεν είχα όρεξη....
Σ-Προσπαθώ να σκεφτώ … μήπως αυτό είχε να κάνει με κάποια δυσκολία σου με τα
μαθήματα ή απλώς ήταν=
Π-= Δεν ήταν δυσκολία, τα καταλάβαινα πολύ καλά αυτά που λέγανε. Εάν είχα
πρόβλημα, μπορεί στα Μαθηματικά που αν δεν ξέρεις πόσο κάνει 1+1, δεν μπορείς να
συνεχίσεις. Στα άλλα μαθήματα δεν ....απλά, δεν είχα όρεξη, δηλαδή όποτε τύχαινε να
κάτσω σπίτι και δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω από το να διαβάσω, είχα απόδοση. Δεν είχα
την όρεξη, δεν με ενδιέφερε. Πιο πολύ με ενδιέφερε εκείνο τον καιρό, να βρω τσιγάρα να
καπνίσω, να παίρνω λεφτά, να βάζουμε λεφτά όλοι να αγοράζουμε χασίς...αυτά με
ενδιέφεραν. Να κάνω την μαγκιά μου, να παίξω ξύλο με κανένα παιδί...
Π-Υπήρχε βία στο σχολείο;
Π-Πολύ ξύλο, μέχρι που είχα πάρει και αποβολές γι ’αυτό.
Σ-Προκαλούσες;
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Π-Πιο πολύ με προκαλούσαν, αλλά αν το έκαναν, δεν θα έλεγα όχι.
Σ-Έκανες τον μάγκα;
Π-ΝΑΙ. Το έβλεπα ότι έκανα με μεγαλύτερα παιδιά παρέα, ότι ίσως να με
προστατεύανε, ότι ίσως πρέπει να είμαι και εγώ σαν αυτούς, δεν πρέπει να φοβάμαι, για
να τους δείξω ότι δεν είμαι πιτσιρικάς, κάπως έτσι.
Σ-Είχε τύχει κάτι καλό στο σχολείο,[ εκτός
Π-Μια κοπέλα] που είχα γνωρίσει, δεν είχε καμιά σχέση με χρήση και όλα αυτά.
Ήταν η πρώτη μου σχέση, που βρέθηκα δηλαδή τόσο κοντά με ένα άλλο άνθρωπο.
Σ-Δεν υπήρχε κάποιο μάθημα που να σου άρεσε;
Π-Δεν τα πήγαινα καθόλου καλά, ούτε με καθηγητές ούτε με τα μαθήματα.
Σ-Υπήρξε κάποιος, που να σε πλησιάσει, να σου μιλήσει;
Π- (4) Όχι, όχι. Εγώ ...δεν είμαι κλειστός άνθρωπος, αλλά αν δεν μου ανοιχτεί ο
άλλος, δεν μπορώ να =
Σ- =Είχε κάνει κάποιος προσπάθειες και εσύ...;
Π-Δεν θυμάμαι να είχε γίνει κάτι τέτοιο, να με είχε πλησιάσει κάποιος και εγώ να του
έκλεισα την πόρτα ας πούμε. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, ο καθένας ερχόταν, έκανε την
δουλειά του και έφευγε.
Σ-Ερχόταν η μητέρα σου να ρωτήσει;
Π-Ναι.
Σ-Τι της λέγανε;
Π-Δεν της λέγανε καλά λόγια, τρεις φορές είχε έρθει και τις άλλες φορές που την
φωνάζανε για παράπονα.
Σ- (4) Στο σπίτι τι γινόταν με το θέμα του σχολείου;
Π-Στο σπίτι είχε αρχίσει να χαλάει η όλη κατάσταση και για τα θέματα του σχολείου
και για το ότι εγώ ήθελα να βγαίνω πιο πολύ, ας πούμε έλεγα ότι θα πάω εκεί και δεν
πήγαινα. Βασικά ένιωθα και λίγο πνιγμένος γιατί ήθελαν οι γονείς μου να ξέρουν που
είμαι, με ποιόν, τι κάνω... και όλα αυτά δεν μου άρεσαν. Και θυμάμαι τότε να πηγαίνω στο
άλσος του Παγκρατίου, που έχει γίνει τώρα μια από τις μεγαλύτερες πιάτσες -και τότε ήταν
αλλά και συνεχίζει να είναι- και εκεί γνώρισα, θα το πω μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν το
πιστεύω κιόλας, «τους αλήτες» του Παγκρατίου, κάτι παιδιά πολύ χαμηλής...πως να το
πω.. τάξης, δεν ξέρω. Έτσι, παιδιά ξεπεσμένα κάπως, χωρίς να φταίνε βέβαια τα ίδια.
Σ-Μέσω αυτών των παιδιών μπήκες πιο πολύ στην χρήση;
Π-Ναι μπήκα και πιο γρήγορα. Ύστερα, όταν τελείωσα πλέον το σχολείο, είχε
περάσει το καλοκαίρι της Α΄ Γυμνασίου, είχα αρχίσει να μπαίνω όλο και πιο βαθιά.=
Σ- = Οι γονείς σου δεν είχαν καταλάβει τίποτα;
Π-Οι γονείς μου, τίποτα.
Σ-Ούτε με το τσιγάρο;
Π-Το έκρυβα πάρα πολύ καλά. Ο πατέρας μου με κυνηγούσε για το τσιγάρο πολύ, το
είχε καταλάβει, για να με πιάσει. Θυμάμαι, μια δυο φορές με είχε πιάσει, μου είχε δώσει
καμιά σφαλιάρα, αλλά τίποτα, εγώ συνέχιζα. Μετά, με είχε πιάσει με το καλό και μου
έλεγε ότι αυτό δεν είναι καλό και θα το κόψει και αυτός, αλλά δεν άκουγα εγώ κανέναν,
ήθελα να κάνω αυτό που ήθελα.
Σ-Πας στην επόμενη τάξη;
Π-Όχι, φεύγω από αυτό το σχολείο, είχαν σφίξει τα πράγματα απ’ότι θυμάμαι και
πάω εκεί που ήταν και η καταστροφή μου, δηλαδή στο δημόσιο σχολείο, στο ((αναφέρει το
συγκεκριμένο σχολείο)) Παγκρατίου.
Σ-Εκεί δηλαδή τι έγινε;
Π-Απ’ αυτό το σχολείο έμπλεξα και πιο βαθιά, δεν ήταν δηλαδή για μένα αυτό το
σχολείο ή εγώ δεν ήμουν γι’αυτό το σχολείο.
Σ-Τι θα πει αυτό;
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Π-Θα πει ότι είχε παιδιά που [ήταν
Σ- Ήταν αυτή ]η παρέα που είπες στο Άλσος;
Π-Ναι, ήταν απ’ όλες τις πλατείες δηλαδή. Εν τω μεταξύ εγώ έμενα και σε πλατεία
δίπλα, ήταν από τα ηλεκτρονικά, παιδιά που είχαν ελευθερίες, πιο μεγάλα, που κάνανε
χρήση πιο πριν από μένα, παιδιά που τα σπάγανε, παιδιά που πηγαίνανε στο Πολυτεχνείο
και πετάγανε μολότωφ ας πούμε...ήταν γενικά «κλίκες» ας το πω και γρήγορα όταν το
είδα εγώ αυτό φρίκαρα, είπα που ήρθα ας πούμε...
Σ-Φρίκαρες ή σου άρεσε;
Π-Η αλήθεια είναι πως φρίκαρα, φοβήθηκα, γιατί είπα , που ήρθα εγώ εδώ πέρα, εγώ
δεν είμαι για εδώ πέρα. Είχα συνηθίσει αλλού, σε άλλη τάξη...πως να το πω, δεν ξέρω..
Εντάξει, δεν μου αρέσει να διαχωρίζω, αλλά όπως και να [ήταν...
Σ-Τα σχολεία ]δηλαδή τα άλλα ήταν καλύτερα;
Π-Ναι, δεν είχε αυτό το πράγμα τώρα!
Σ-Ήταν η κατάσταση ανεξέλεγκτη;
Π-Ναι.
Σ-Πήγαινες στην Β΄ Γυμνασίου;
Π-Ναι. Πίναμε ας πούμε αβέρτα, παντού, καπνίζαμε μέσα στο σχολείο, παντού
χωρίς=
Σ- =Έλεγχος στο σχολείο [δεν...;
Π-Τίποτα, ]τίποτα, φοβόντουσαν πολύ όλοι οι καθηγητές.
Σ-Φοβόντουσαν; Ούτε παρατηρήσεις δηλαδή [ούτε...;
Π-Τίποτα, ]τίποτα. Θυμάμαι ότι ήταν η αιχμή τότε στο Παγκράτι, το δικό μας
σχολείο και το ((αναφέρει συγκεκριμένα το σχολείο)), από τα χειρότερα που λένε.
Σ-Κάνατε χρήση και μέσα στην τάξη;
Π-Ναι, ΤΑ ΠΑΝΤΑ, τα πάντα.
Σ-Υπήρχε κάτι καλό; Κάποιοι καθηγητές που να=
Π- =Ένας καθηγητής με είχε πλησιάσει εμένα απ’ ότι θυμάμαι, ένας Μαθηματικός.
Βέβαια δεν τα πήγαινα καλά στο μάθημά του, αλλά με είχε πλησιάσει ο άνθρωπος και μου
είχε πει να μην κάνω παρέα με αυτούς. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν καλά αυτός ο άνθρωπος,
δηλαδή έπινε δέκα καφέδες την ήμέρα, πέταγε θρανία μέσα στην τάξη...στην μάνα μου είχε
πει...είχε μιλήσει ενάντια στο Λυκειάρχη, ότι δεν είναι καλός άνθρωπος αυτός, έβριζε
κιόλας, αλλά αυτός με είχε πλησιάσει.
Σ-Θα έλεγες δηλαδή ότι από την μία υπήρχε ένα κλίμα φόβου από τους καθηγητές
και από την άλλη θα έλεγες ότι υπήρχε και αδιαφορία σε ότι γινόταν;
Π-Ήταν τελείως αδιάφοροι, δηλαδή δεν τον ενδιέφερε κανέναν, Βέβαια εντάξει, ένα
τυπικό υπήρχε, τα μαθήματα, το κουδούνι χτύπησε, πάρε απουσία, βγες έξω γιατί μίλησες,
αλλά δεν υπήρχε…, δεν είχα δει κανέναν καθηγητή ας πούμε, να ενδιαφέρεται για κάτι.
Δηλαδή, κάναμε αποχή και περνούσαν οι καθηγητές και μας έλεγαν «εντάξει, κάντε
αποχή, εμείς πληρωνόμαστε».
Σ-Με αυτή την αλλαγή του σχολείου, ένιωθες την ίδια ανασφάλεια όπως και πριν;
Π-Όχι, μετά άρχισα να μπαίνω. Απ’ότι θυμάμαι, η πρώτη μου κουβέντα, όταν μπήκα
στο σχολείο ήταν....είχα βρει ένα παιδί, τον έκοψα τι κουμάσι είναι και όταν κατάλαβα ότι
μπορεί να κάνει και αυτός χρήση, πήγα και τον ρώτησα «τι γίνεται εδώ, παίζεται τίποτα;»,
το θυμάμαι αυτό και μου είπε «ναι, τι θες, ποιος είσαι εσύ, από που;» Και γνωριστήκαμε
και έτσι με αυτό το παιδί δηλαδή μπήκα σε μια παρέα, σε μια κλίκα και όλα αυτά, μέχρι
που συνεχίστηκε....αυτά. Κάναμε χρήση καθημερινά, θυμάμαι είχαμε σχολείο και εγώ
πήγαινα στο ((αναφέρει συγκεκριμένο μαγαζί))και έπινα καφέ...και πίναμε επάνω στην
καφετέρια και ναρκωτικά....
Σ-Ηρωίνη, πότε ξεκίνησες;
Π-Ξεκίνησα...εκείνη την χρονιά και από τότε δεν ξεκόλλησα.
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Σ- Το Σχολείο, Τα μαθήματα;
Π-Τίποτα, στο τέλος έμεινα, πήγα έδωσα τα μαθήματα, με πέρασαν, χαριστικά πολύ.
Και πιο πολύ με την αφορμή «άντε να τον περάσουμε να μην τον έχουμε και του χρόνου
εδώ» και όλα αυτά...έτσι πολύ χαριστικά. Και στην Γ΄ Γυμνασίου το ίδιο...
Σ-Πιστεύεις ότι ξέρανε ότι κάνεις χρήση;
Π-Στην Β΄ Γυμνασίου δεν το ξέρανε...
Σ-Απλά σε θεωρούσανε=
Π- =Ύποπτο με θεωρούσανε, αλλά...
Σ- Πίστευαν , ότι είσαι από αυτούς που κάνουν τις φασαρίες ;
Π-Όλα αυτά.
Σ-Είχες μπει και εσύ σε αυτές τις ομάδες των παιδιών που λες;
Π-Ναι, με τα μπούνια που λένε.
Σ-Τι ήταν;
Π-Αναρχικοί που λένε , με γκέτες...αυτή ήταν η μόδα ας πούμε, Heavy Metal,
καρφιά, αλυσίδες, όλα τα εξαρτήματα.
Σ-Και φασαρίες στο σχολείο;
Π-Ναι, σπάγαμε καρέκλες...θυμάμαι είχα πάρει τέσσερις μέρες αποβολή, γιατί είχα
σπάσει κάτι καρέκλες.
Σ-Τους γονείς σου τους ενημερώνανε από το σχολείο;
Π-Τους ενημερώνανε, αλλά υπήρχε αδιαφορία και από τους γονείς μου. Δηλαδή, είχε
απελπιστεί πια η μητέρα μου, ο πατέρας μου είχε σταματήσει να ασχολείται πλέον με αυτό
το θέμα και μετά θυμάμαι, από τσακωμούς και όλα αυτά, άρχισα να πηγαίνω εγώ μόνος
μου στο Μάτι, στο εξοχικό, να παίρνω τα κλειδιά και να φεύγω...Εντάξει, αυτό ήταν και η
αρχή του τέλους μου ας πούμε, το ότι ήμουν μόνος μου, ότι έμενα μόνος μου. Ύστερα
τράκαρα, είχα ένα ατύχημα, είχα πάρει ένα μηχανάκι, τράκαρα, σταμάτησα το σχολείο,
πήγα στο τέλος, με περάσανε για να μην με έχουν και του χρόνου στο Λύκειο...
Σ-Άρα λοιπόν την Γ ΄Γυμνασίου δεν την παρακολούθησες;
Π-Στην Γ΄ Γυμνασίου πήγαινα, είχα το τρακάρισμα...
Σ-Σοβαρό τρακάρισμα ;
Π-Είχα χτυπήσει στο μάτι μου αρκετά και πιο πολύ στην κοιλιακή χώρα, στο στήθος
μου κι έλειψα 2 μήνες, αλλά εμένα μου φάνηκαν πολύ, τότε στην χρήση που ήμουν, δύο
μήνες χωρίς σχολείο! Αυτή η διακοπή δηλαδή ήταν=
Σ- =Όπου δεν έπινες κιόλας;
Π-Έπινα, έπινα, είχα αρχίσει και ήμουν εξαρτημένος πολύ.
Σ-Μετά, μόλις βγήκες, ξαναπήγες στο σχολείο;
Π-Πήγα, με είχαν αφήσει σε τέσσερα μαθήματα, τα έδωσα και με περάσανε, έτσι
πολύ χαριστικά. Αυτό ήταν, μετά δεν ήθελα να πάω σχολείο, μου έλεγαν να πάω,
τσακωθήκαμε με τους γονείς μου και όλα αυτά. Έγιναν φασαρίες στο σπίτι....
Σ-Είχαν καταλάβει οι γονείς σου ότι έπινες;
Π-Ο πατέρας μου έλεγε στην μάνα μου ότι πίνω, η μάνα μου έλεγε αποκλείεται, δεν
το πίστευε...
Σ-Πας σχολείο μετά;
Π-Ναι, γιατί μου λέγανε ότι αν δεν πάω σχολείο, θα φύγω από το σπίτι, δεν σε
θέλουμε ...με αναγκάσανε δηλαδή και πήγα, αλλά είχα κάνει πεντακόσιες απουσίες, δεν
πάταγα.
Σ-Στο Ενιαίο Λύκειο πήγες;
Π-Ναι, ούτε ήξερα τότε τι ήταν το Ενιαίο, δεν μου το είχανε εξηγήσει ποτέ κανένας.
Ακολούθησα αυτό που πήγαινα...
Σ-Δεν πάταγες στο σχολείο;
Π-Πήγαινα…, ας πούμε, άντε να είχα πάει όλη την χρονιά δυο μήνες.
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Σ-Δεν ειδοποίησαν την οικογένειά σου;
Π-Ναι, αλλά με κάλυπτε η μάνα μου.
Σ-Ήταν ο καιρός εκείνος που [λες...
Π-Ναι.]
Σ-Και σου έδινε χαρτζιλίκι η μητέρα σου;
Π-Ναι πάντα. Θυμάμαι τότε έπαιρνα χαρτζιλίκι 5.000 ((δραχμές ))...τότε. Πολλά, δεν
είχε κανένα άλλο παιδί τόσα λεφτά, όσα είχα εγώ τότε.
Σ-Φαντάζομαι, αυτό σε βοηθούσε και να πίνεις;
Π-Ναι, ύστερα το κατάλαβα, που το ξεπέρασα και συνειδητοποίησα τι έγινε, ένας
λόγος πολύ βασικός. Και τον άλλον χρόνο έγινε 10.000.
Σ-Και τι έγινε με το σχολείο, τελειώνεις την τάξη, μένεις;
Π-Μένω, πήγα να δώσω...δεν πήγα; Δεν θυμάμαι πολύ καλά, πρέπει να πήγα να
δώσω και δεν με άφησαν για να αλλάξω σχολείο, μάλλον για να τα παρατήσω. Τελικά
έμεινα στην ίδια τάξη, στην Α ΄Λυκείου. Μετά, κατόπιν και βάσει τσακωμών και όλα τα
συναφή στο σπίτι, φεύγω, ο πατέρας μου πάει στην Αμερική, η μάνα μου έβριζε, ξέρω
εγώ, εμένα...γινόταν ένας πανικός. Τέλος πάντων, για να αποφύγω την κατάσταση...
Σ-Ο πατέρας σου γιατί πήγε στην Αμερική;
Π-Ο πατέρας μου τσακωνόταν με την μάνα μου, της έλεγε ότι θα φύγει, ότι θα πάρει
το καπελάκι του και θα φύγει...
Σ-Τσακωνόντουσαν για σένα;
Π-Ναι, της έλεγε ότι «εσύ έχεις χαλάσει το παιδί, εσύ φταις γι’ αυτό, που πίνει το
παιδί μας, είναι χρήστης και τον είδε ο τάδε να πίνει...», δηλαδή είχαν χοντρύνει τα
πράγματα τότε. Θυμάμαι και εμένα τότε, σωματικά με είχε επηρεάσει αυτό το πράγμα,
φαινόμουν δηλαδή ότι κάνω χρήση. Αυτά...μετά άρχισα να κλέβω, είχα κάποια
δικαστήρια, με πιάνανε, ήμουν στο Τμήμα, τέλος πάντων...Μετά δεν πήγα στο σχολείο,
μόνο για ένα μήνα ξανά στην Α ΄Λυκείου και χτύπησα τον Λυκειάρχη, νομίζω του έδωσα
χαστούκι...΄δεν θυμάμαι’. Είχε καλέσει την μάνα μου να πει ότι κάνω εμπόριο στο σχολείο,
τον έσπρωξα, του έδωσα χαστούκι...ήμουν...είχα πιει κιόλας και δεν θυμάμαι ακριβώς
τώρα τι είχε γίνει. Και με έδιωξε από το σχολείο, το σταμάτησα οριστικά. Και δεν είχα πια
καμιά υποχρέωση, δηλαδή...ξύπναγα ότι ώρα ήθελα, έβγαινα, έπινα, γύρναγα την άλλη
μέρα, δεν γύρναγα καθόλου, γύρναγα το βράδυ, έτρωγα και ξαναέφευγα...Από τότε που
σταμάτησα το σχολείο, ήταν σαν να μου έκοψαν τα σχοινιά από κάτι που με κράταγε.
Σ-Αλήθεια, το σχολείο σε κράταγε;
Π-Δεν μπορώ να πω ότι με κράταγε, αλλά τουλάχιστον είχα κάποια υποχρέωση στο
μυαλό μου, αλλά όχι ότι με εμπόδιζε σε κάτι. Δηλαδή αν ήθελα να κάνω κάτι...
Σ-Όταν σταμάτησες το σχολείο και μετά, θα έλεγες ότι μπήκες περισσότερο στην
χρήση;
Π-Όταν σταμάτησα, ήμουν που ήμουν...αλλά μετά τελείωσε...
Σ-Έκανες μόνο χρήση;
Π-Ναι, τίποτε άλλο.
Σ-Δεν δούλευες;
Π-Είχα δουλέψει για δύο μήνες delivery, με κατάλαβε το αφεντικό ότι είμαι χρήστης
και με έδιωξε.
Σ-Οι γονείς σου είχαν καταλάβει τότε ότι πίνεις;
Π-Μετά που σταμάτησα το σχολείο τους το είπα...ότι πίνω, ότι είμαι χρήστης, τους
έδειξα τα χέρια μου...και αυτό το έκανα δηλαδή επίτηδες κάπως, πως να το πω.
Σ-Και με κάποιο τρόπο, μπορεί να τους ζήταγες βοήθεια;
Π-Ναι, ίσως και αυτό.
Σ-Για να τους προκαλέσεις;
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Π-Για να τους προκαλέσω και να τους στεναχωρήσω το έκανα, για εκδίκηση το
έκανα. Μετά, είχα μείνει τελείως στον κόσμο μου (( δακρύζει)), δεν με ενδιέφερε τίποτε
άλλο, εκτός από το να πίνω.
Σ-Αν σε ρώταγαν τώρα, ποιο ήταν το μεγάλο σου παράπονο τότε;
Π-Βασικά ένιωθα ότι δεν με θέλει ο πατέρας μου, δεν με γουστάρει, ότι με έχει κάνει
επειδή η μάνα μου το ζήτησε να κάνουν ένα παιδί. Με είχε φορτώσει και στην μάνα
μου...αυτό δηλαδή ήταν ένα παράπονο που είχα. Το άλλο παράπονο ήταν, ότι ποτέ δεν
τους είχα δει αγαπημένους, να πάρει ένα δώρο ο πατέρας μου να το δώσει στην μάνα
μου...αυτό. Τέτοιου είδους ήταν τα παράπονά μου.
Σ-Πότε ξαναπάς σχολείο;
Π-Μετά από 4 χρόνια περίπου, 3-4 χρόνια.
Σ-Που;
Π-Στην Στροφή.
Σ-Το ήθελες; Ήταν υποχρέωση του προγράμματος ή ήταν κάτι που το ήθελες;
Π-Να σου πω την αλήθεια, στην αρχή δεν το ήθελα και το είχα πει, αν γίνεται να πάω
σε καμιά δουλειά και όχι στο σχολείο, να κάνω κάτι άλλο. Μου είπαν ότι είναι
υποχρεωτικό και είπα εντάξει.
Σ-Σε ποια τάξη πήγες; Στην Α΄ Λυκείου, από εκεί που σταμάτησες δηλαδή;
Π-Πήγα, ναι, στην Α΄ Λυκείου ξανά.
Σ-Πως ήταν μετά από τόσα χρόνια, θυμάσαι;
Π-Την πρώτη βδομάδα δεν είχα τόσο ενδιαφέρον, μετά άρχισε να μου αρέσει...
Σ-Για πρώτη φορά απ’ ότι έχω ακούσει μέχρι τώρα...
Π-Ναι.
Σ-Τι έγινε και υπήρξε αυτή η αλλαγή;
Π-Ήταν το περιβάλλον! Ο χώρος, ο τρόπος που σου μίλαγε ο καθηγητής! Ότι σου τα
έλεγε κάπως...δηλαδή σου έλεγε κάτι για την Ιστορία ας πούμε, σου τράβαγε το
ενδιαφέρον να μάθεις τι ακολουθεί και γενικά ήταν και το μυαλό μου λίγο καθαρό. Μετά
άρχισε να μπαίνει στο μυαλό μου η ιδέα να τελειώσω το σχολείο, όπως όλα τα παιδιά...
Σ-Από την αρχή;
Π-Μπορεί να μην το σκεφτόμουν τόσο έντονα, αλλά το σκεφτόμουν.
Σ-Σαν πιθανότητα, άρχισε να σε απασχολεί;
Π-Έλεγα, «τουλάχιστον και να φύγω από εδώ πέρα, ας προλάβω να βγάλω μια τάξη,
καλό θα είναι. Κάποια στιγμή κάπου θα μπω, θα το βγάλω το Λύκειο.», έτσι σκεφτόμουν.
Σ-Όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, σε είχε απασχολήσει καθόλου το μέλλον;
Π-Όχι καθόλου. Απ’ ότι σκεφτόμουν, μίζερα και καταθλιπτικά, το μέλλον μου είναι
να πίνω μέχρι να πεθάνω.
Σ-Το σκεφτόσουν έτσι ωμά;
Π-Ναι, ωμά, πολύ ωμά. Ήξερα τι κάνω, δεν πήγαινα δηλαδή...ήμουν πολύ
ξεπαραμυθιασμένος. Γιατί είχα αρχίσει και από μικρός, είχα μπει...και έβλεπα και από εκεί
που έπαιρνα και από τους φίλους μου, οι οποίοι ήταν μεγαλύτεροι...και έβλεπα που
καταντάς. Με είχε πειράξει και μένα, φαινόταν επάνω μου, μπορεί να ήμουν μικρό παιδί,
αλλά με είχε πειράξει.
Σ-Βρήκες ένα χώρο λοιπόν που σου έδινε κάποιο νόημα, αν καταλαβαίνω καλά και
άρχισες για πρώτη φορά=
Π- =Μου έκανε, ναι....σκέφτηκα για πρώτη φορά το σχολείο, για πρώτη φορά...και
θυμάμαι ότι ήμουν και πάρα πολύ καλός, ίσως και ο καλύτερος στην τάξη μου.
Σ-Όταν το έβλεπες αυτό, τι σκεφτόσουν;
Π-Δεν το πίστευα, έλεγα ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είμαι εγώ, δεν μπορεί, πως
γίνεται αυτό!
Σ-Εκείνη την χρονιά τελείωσες, την πέρασες την τάξη;
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Π-Ναι, με άνεση.
Σ-Κάτι άλλο που θυμάσαι από εκείνη την χρονιά;
Π-Ότι έκανα, το έκανα με την αξία μου, ότι σπίτι μου ασχολιόμουν και το
ευχαριστιόμουν, έλεγα δηλαδή, «αύριο έχω μάθημα με τον καθηγητή της Φυσικής» ας
πούμε και έχω λύσει τις ασκήσεις μου και έχω αυτή την απορία. Μου είχε κινήσει το
ενδιαφέρον και με ευχαριστούσε αυτό, που τα πήγαινα καλά, μου το αναγνωρίζανε αυτό
που έκανα. Μου είχαν δώσει έπαινο...
Σ-Αυτά που μου λες τώρα για το σχολείο της Στροφής, ήταν για σένα καινούργια
πράγματα ή θα έλεγες ότι υπήρχαν και στα άλλα σχολεία; Αυτή την ευχαρίστηση που
βρήκες γρήγορα σε αυτό το σχολείο, το αποδίδεις στα πράγματα που μου έλεγες πριν; Ότι
στο αναγνωρίζουν, ότι ένιωθες καλά, ότι ένιωθες μια ασφάλεια; Αυτό ήταν η διαφορά που
σε έκανε και [εσένα....
Π-Αυτό ]ήταν η διαφορά, ναι και βέβαια, ότι είχα αλλάξει εγώ την ζωή μου και
πήγαινα για κάτι καλύτερο.
Σ-Θα έλεγες ότι έβλεπες μπροστά;
Π-Ναι βέβαια έβλεπα, μπορεί όχι με τα δυο μάτια, αλλά είχα αρχίσει και έβλεπα
μπροστά.
Σ- (3) Την επόμενη χρονιά;
Π-Πηγαίνω στην Β΄ Λυκείου, δεν μπορώ να πω ότι είχα την ίδια όρεξη με την
περσινή χρονιά, αλλά και πάλι με την αξία μου, με διάβασμα και όχι ...τόσο συστηματικά
βέβαια, καταφέρνω να τελειώσω την τάξη.
Σ-Παραμένει αυτό το κλίμα του σχολείου ή υπήρξε κάτι διαφορετικό;
Π-Δεν παρέμεινε το ίδιο αυτό, είχαν αλλάξει πράγματα...
Σ-Τι αφορούσε, το σχολείο ή κάτι άλλο;
Π-Αφορούσε, πιστεύω …εγώ δηλαδή και το προσωπικό του σχολείου και τα παιδιά,
γιατί οι φίλοι είναι η επιλογή του κάθε παιδιού...και αναφέρομαι στα περιστατικά που
είχαν γίνει, που κάποια παιδιά από την Κοινότητα που ερχόντουσαν στο σχολείο, έκαναν
χρήση. Δηλαδή είχε αλλάξει αυτό το κλίμα, γι ’αυτό και δεν είχα τόση όρεξη, να κάνω
δηλαδή κάτι καλό.
Σ-Αφορούσε δηλαδή αυτό που ζούσες στο σχολείο ;
Π-Δεν ήταν τόσο το σχολείο, δεν ήταν τόσο το σχολείο… αλλά έλεγα, ξέρω εγώ;
Έρχεται ο άλλος πιωμένος ας πούμε, τι ήρθα να κάνω και εγώ εδώ; Είχα πισωγυρίσει, ενώ
είχα αρχίσει να είμαι καλός.
Σ-Αφορούσε το προσωπικό του σχολείου;
Π-Ότι ήταν πολύ ελαστικό, βέβαια, είχε γίνει το κακό από την Κοινότητα και ήταν
πολύ ελαστικό το προσωπικό. Οπότε, βγαίνανε τα παιδιά, καπνίζανε, το είχα κάνει και εγώ,
είχα βγει και εγώ έξω, βέβαια όχι να κάνω χρήση..
Σ-Υπήρχε λοιπόν ένα κλίμα ολόκληρο, που ήταν διαφορετικό από την προηγούμενη
χρονιά, το οποίο εσένα δεν σε βοήθησε για να προσπαθήσεις τόσο;
Π-Βέβαια ήταν μέχρι εκείνη την χρονιά, δεν συνεχίστηκε.
Σ-Τελειώνεις την τάξη;
Π-Ναι, όχι με τόσο υψηλό βαθμό, μέτριο, 12,5-13 κάπου εκεί και συνεχίζω στην Γ΄
Λυκείου, την επόμενη χρονιά προς το τέλος βέβαια. Πήγα στην αρχή σχολείο δύο μήνες
περίπου, καλός ήμουν, είχα αρχίσει πάλι να παίρνω τα πάνω μου, να ξεκαθαρίζει η
κατάσταση με την Κοινότητα, το σχολείο, είχαν ξεχωρίσει, είχαν αλλάξει τα πράγματα...
Σ-Καλύτερα δηλαδή;
Π-Πολύ προς το καλύτερο και από ήταν την πρώτη χρονιά. Είχε αλλάξει εντελώς το
πλαίσιο λειτουργίας και κανονισμών και γενικά ήταν πιο μαζεμένο και πιο εστιασμένο στο
τι έχει να κάνει κάθε μονάδα. Εμένα με βοήθησε πολύ αυτό, τους πρώτους δύο μήνες τα
πήγαινα καλά, διάβαζα...μετά κάτι θεραπευτικό μου έτυχε, με την Κοινότητα και είχα ένα
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μικρό πισωγύρισμα. Όχι ότι έκανα χρήση ή κάτι τέτοιο, θεραπευτικό για τον εαυτό μου,
δεν ήμουν έτοιμος εγώ για να βγω στην ζωή. Και ήμουν έτοιμος για να μπω στην
επανένταξη τότε και κάτι πήγε στραβά, δεν έκανα εγώ κάτι καλά και πήγα πίσω.
Σ-Ξαναγύρισες στο σχολείο;
Π-Προς το τέλος της χρονιάς, 20 μέρες πριν τις εξετάσεις μάλλον...ζήτησα πάλι
βοήθεια από το σχολείο και πήγα, έκανα εντατικά ας πούμε, μπήκα σε ένα εντατικό
πρόγραμμα, από μόνος μου, περισσότερο από μόνος μου και με την βοήθεια των
καθηγητών προς εμένα, γιατί είχαμε μια πολύ καλή μαθήτρια στην τάξη που ήξερε να με
βοηθήσει και εκείνη και με τον καθηγητή να έχει εστιάσει περισσότερο σε μένα και όχι σε
εκείνη, βοηθήθηκα πολύ και τελείωσα, πήρα και το απολυτήριο.
Σ-Τώρα που βρίσκεσαι σε σχέση με την εκπαίδευσή σου;
Π-Τώρα προσπαθώ να μπω στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσπαθώ να περάσω σε
κάποια σχολή με τις Πανελλήνιες, να συνεχίσω σε κάποιο ΤΕΙ ή Πανεπιστήμιο. Εκεί
στοχεύω πιο πολύ.
Σ-Η στάση της οικογένειας σου, σε σχέση με την εκπαίδευση, έχει αλλάξει τα
τελευταία χρόνια, που ήσουν στο σχολείο της Στροφής;
Π-Μπορώ να πω ότι ο πατέρας μου εκδηλώνει πιο πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου λέει
να διαβάσω ή με ρωτάει πως τα πάω στο σχολείο, κάθε μέρα που γυρνάω στο σπίτι, με
ρωτάει για το σχολείο, αν είναι όλα καλά.
Σ-Σου αρέσει αυτό;
Π-Κοίτα, στην αρχή μου άρεσε, τώρα κάποιες φορές, με κουράζει, κάθε μέρα το ίδιο
πράγμα.
Σ-Είναι όμως αλλαγή για τον πατέρα σου;
Π-Ναι, μεγάλη, από εκεί που δεν ενδιαφερόταν για το σχολείο, τώρα λέει πως πάω
και σήμερα που κάνω αυτή την συνάντηση, πήγα και ρώτησε, είχε πάει στο σχολείο να
ρωτήσει.
Σ- (4) Εάν μπορούσες να αλλάξεις κάποια πράγματα στο παρελθόν ,που θα
μπορούσαν να αλλάξουν την ιστορία σου όπως μου τη διηγήθηκες ποια θα ήταν αυτά.
Π-Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι, ναι μεν εγώ έχω την όρεξη να κάνω κάτι
καλό για τον εαυτό μου, αλλά όταν ήμουν στο σχολείο δηλαδή, θέλω να το τονίσω αυτό,
δεν είχα κάποιον να με τραβήξει να το κάνω, Δεν μου έδωσε κάποιος το ενδιαφέρον από
μικρό παιδί για να κάνω κάτι καλό για τον εαυτό μου. Να με οδηγήσει κάπου. Και σε
μεγαλύτερη πλέον ηλικία, έγινε αυτό σε αυτό το σχολείο και βοηθήθηκα.
Σ-Θα έλεγες ότι οφείλεται κάπου αυτό; Στο προσωπικό, στο πλαίσιο;
Π-Περισσότερο στο προσωπικό, οι άνθρωποι ...οι άνθρωποι είναι πιο καλοί…
Σ-Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
Π-Και εγώ.

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΓΟΝΙΟ:

Συνέντευξη με τον γονιό (14, Γ ,Γ ,Δ)_
Σ -Γεια σας, καλωσήρθατε, θα μου πείτε το όνομά σας ;
Ε-Με λένε Ελένη**
Σ-Πόσο ετών είστε;
Ε-Είμαι 50 χρονών.
Σ-Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών σας;
Ε-Είναι μέχρι Γ’ Γυμνασίου.
Σ-Έχετε κάποιο επάγγελμα;
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Ε-Τώρα όχι.
Σ-Παλιότερα είχατε;
Ε-Πριν από 14 χρόνια, είχαμε ανοίξει ένα μαγαζί και το κρατούσα.
Σ-Για πόσο καιρό;
Ε-Για 14 χρόνια το είχαμε. Το έκλεισα, με το που ξεκίνησε ο Tάσος** το
πρόγραμμα.
Σ-Μάλιστα. Τι μαγαζί ήταν;
Ε-Κρεοπωλείο.
Σ-Η οικογενειακή σας κατάσταση, ποια είναι;
Ε-Έχω και μία κόρη, την Μαρία**, είναι παντρεμένη...
Σ-Πόσο χρονών είναι η κόρη σας;
Ε-Είναι 27 χρονών.
Σ-Πολλά χρόνια παντρεμένη;
Ε-Δύο χρόνια...και ο [άντρας μου.
Σ-Ο άντρας σας], είναι ο φυσικός πατέρας των παιδιών;
Ε-Ναι.
Σ-Εσείς είστε παντρεμένη πολλά χρόνια;
Ε-33 χρόνια.
Σ-Του άντρας σας, ποιο είναι το επίπεδο σπουδών του;
Ε-Δημοτικού.
Σ-Και πιο είναι το επάγγελμά του;
Ε-Κρεοπώλης.
Σ-Εργάζεται τώρα;
Ε-Ναι, παρόλο που έχει πρόβλημα υγείας, εργάζεται.
Σ-Έχετε κι άλλο μαγαζί;
Ε-Ναι, είχαμε και κρατάει αυτό τώρα.
Σ-Που μένετε;
Ε-Μεταμόρφωση.
Σ-Το σπίτι αυτό που μένετε ,είναι δικό σας;
Ε-Είναι δικό μας.
Σ-Μένατε εκεί πάντα ή αλλάξατε....; Τα χρόνια που ο Τάσος ήταν μικρός και μέχρι =
Ε- = Ο Τάσος γεννήθηκε σε αυτό το σπίτι. Η κόρη μου ήταν τεσσάρων χρονών όταν
πήγαμε σε αυτό το σπίτι και ο Τάσος γεννήθηκε εκεί. Είμαστε σε αυτό το σπίτι 23 χρόνια.
Σ-Ωραία. Πόσα δωμάτια έχει
Ε-Έχει έξι δωμάτια.
Σ-Σε αυτό το σπίτι μένει κάποιος άλλος;
Ε-Από πάνω μένει η κόρη μου με τον άντρα της.
Σ-Αυτά τα χρόνια που είναι παντρεμένη;
Ε-Ναι. Στο σπίτι όχι, δεν έμενε άλλος. Ο παππούς...ο Τάσος δεν τον γνώρισε...ήταν
στο άλλο σπίτι που μέναμε.
Σ-Η κόρη σας πριν παντρευτεί, έμενε μαζί σας;
Ε-Ναι.
Σ-Έχετε κάποιο εξοχικό σπίτι;
Ε-Όχι.
Σ-Θα ρωτήσω κάποια πράγματα για τα χρόνια που ο Τάσος ήταν στην χρήση και πιο
πριν. Θυμάστε αν σαν οικογένεια πηγαίνατε εκδρομές ή διακοπές;
* * Πρόκειται για ψευδώνυμα
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Ε-Ναι, εκδρομές και διακοπές κάθε καλοκαίρι.
Σ-Όλοι μαζί;
Ε-Ναι.
Σ-Έχετε αυτοκίνητο;
Ε-Ναι έχουμε, δύο
Σ-Θα λέγατε, ότι αυτή την περίοδο που λέμε, στην οικογένεια διαβάζατε εφημερίδες,
περιοδικά ή βιβλία;
Ε-Όχι.
Σ-Τίποτα απ’ όλα αυτά;
Ε-Όχι...ειδικά εφημερίδα.. Η κόρη μου διάβαζε, εγώ περισσότερο τα
κουτσομπολίστικα περιοδικά, αλλά βιβλίο όχι, ούτε ο άντρας μου.
Σ-Στο σπίτι εκείνα τα χρόνια ,παρακολουθούσατε τηλεόραση;
Ε- ΝΑΙ , κυρίως τα απογεύματα ,για ξεκούραση…
Σ-Έχετε κάποιο χόμπι;
Ε-Κάτι συγκεκριμένο όχι, όχι.
Σ-Δεν ασχολείστε με κάτι;
Ε-Όχι, όχι.
Σ-Για τα χρόνια πάντα που μιλάμε, θα λέγατε ότι με τα οικονομικά της οικογένειας,
ζούσατε άνετα ή δύσκολα ;
Ε-Ζούσαμε άνετα.
Σ-Έχετε εσείς κάποια προσωπική εμπειρία χρήσης ουσιών;
Ε-Ο πατέρας μου ...αλκοόλ έπινε.
Σ-Θα λέγατε ότι ήταν αλκοολικός ή έκανε κατάχρηση;
Ε-Έκανε κατάχρηση...δεν θα τον έλεγα αλκοολικός, απλά εγώ τον θυμάμαι πολλές
φορές μεθυσμένο, πολλές φορές μεθυσμένο και χτυπούσε...ήταν βίαιος απέναντι στην
μητέρα μου, όχι σε εμάς, στην μητέρα μου.
Σ-Εσείς έχετε δοκιμάσει ουσίες;
Ε-Όχι, ούτε έχω δει.
Σ -Αλκοόλ μήπως;
Ε-ΟΧΙ, όχι δεν είχα σχέση με το αλκοόλ.
Σ-Κάπνισμα;
Ε-Κάπνιζα, αλλά το έχω κόψει εδώ και 15 χρόνια.
Σ-Ο άντρας σας ξέρετε αν έχει κάποια τέτοια εμπειρία;
Σ-Ουσιών; Όχι, όχι καθόλου, αν και του είχαν δώσει δεν δοκίμασε ΠΟΤΕ. Αλκοόλ,
πίνει κανένα κρασάκι στο φαγητό του και αν έβγαινε έξω με παρέα έπινε κανένα ποτήρι.
Και τώρα που έχει την καρδιά του, του έχει πει ο γιατρός να πίνει λίγο κρασάκι.
Σ-Μάλιστα. Πως θα χαρακτηρίζατε το κλίμα στο σπίτι τότε, εκείνα τα χρόνια που
μιλάμε;
Ε-Τα χρόνια που ο Τάσος ήταν στην χρήση, το κλίμα στο σπίτι δεν ήταν καθόλου
καλό.
Σ-Τα προηγούμενα, πριν φτάσει ο Τάσος να=
Ε- = Δεν μπορώ να πω ότι ήταν και τελείως έτσι άσχημο...αλλά υπήρχαν κάτι
εντάσεις μέσα στο σπίτι...ο άντρας μου είχε μπλέξει με το χρηματιστήριο, δεν τον
ενδιέφερε τίποτε άλλο, μόνο η τηλεόραση και να δει πως πάει, αυτό. Εγώ του θύμωνα,
εντάξει και όλα αυτά μπροστά στα παιδιά. Τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορώ να πω ότι
είχαμε σοβαρά προβλήματα μέσα στο σπίτι.
Σ-Ήταν καλό το κλίμα;
Ε-Ναι, ναι. Εντάξει υπάρχουν πάντα μέσα … (3) ((πολύ διστακτική))αλλά όχι σε
μεγάλο βαθμό.
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Σ-Ρωτάω περισσότερο πως εσείς αισθανόσασταν τότε . Ήταν καλό το κλίμα;
Ε-Όχι, όταν ο Τάσος ήταν στην χρήση, όχι δεν ήταν καλό.
Σ-Τα προηγούμενα όμως χρόνια λέτε ήταν;
Ε-Ναι.
Σ-Θα λέγατε ότι σαν οικογένεια όλοι, συζητούσατε όλοι μαζί για κάποια θέματα ή το
ζευγάρι μόνο του, αν θέλατε να πάρετε κάποιες σημαντικές αποφάσεις ;
Ε-Ναι, ναι συζητούσαμε, όλοι μαζί.
Σ-Οι αποφάσεις πως παίρνονταν στην οικογένειά σας;
Ε-Ήμουν σίγουρα εγώ που αποφάσιζα.
Σ-Θα λέγατε ότι ήσασταν ο αρχηγός της οικογένειας;
Ε-Ναι, βέβαια αυτό το πήραμε λίγο άσχημα με τον άντρα μου.
Σ-Τι εννοείτε;
Ε-Ενώ εκείνος ήταν στην αρχή, κάποια στιγμή που άρχισα εγώ την δουλειά, άρχισα,
δεν ξέρω, να φιμώνω τον άντρα μου. Του έλεγα να σταματήσει, εγώ θα κάνω κουμάντο
τώρα και όντως έτσι έγινε και εγώ πιστεύω πως αυτό μου το είχε κάνει μόνο ο πατέρας
μου, όταν ήμουν μικρό παιδί...μου είχε κλείσει το στόμα, μου το είχε κλείσει. Και αυτό το
έκανα στον άντρα μου, αυτό, δεν ξέρω…
Σ-Γιατί, λέτε, το κάνατε αυτό; Υπήρχε κάποιος λόγος;
Ε-Ναι, γιατί το έκανα; Δεν ξέρω γιατί...ίσως να=
Σ- =Νιώθατε πως δεν είναι ικανός ο άντρας σας να είναι ο αρχηγός της οικογένειας;
Ε- Ίσα-ίσα, αυτό σκέφτομαι και πιστεύω τώρα, Ήταν και είναι ικανός. Γιατί του πήρα
εγώ την αρχηγία, δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί εκείνος την έδωσε σε μένα...και
εκείνος κάπου παραιτήθηκε πιστεύω. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω, δεν ξέρω, ήθελα
εγώ να φανώ η δυνατή;
Σ-Έχουν υπάρξει περιστατικά βίας;
Ε-Με τον άντρα μου;
Σ-Μεταξύ σας ή προς τα παιδιά.
Ε-Όχι, μεταξύ μας όχι ( (δείχνει αμηχανία ))… ούτε μου έχει πει άσχημη λέξη.
Σ-Μήπως του έχετε πει εσείς;
Ε-Εγώ ναι, του έχω πει.
Σ-Τον έχετε βρίσει δηλαδή;
Ε-Ναι.
Σ-Βία εκ μέρους σας ;
Ε-Όχι, βία όχι, παρόλο που τα παιδιά όταν ήταν μικρά, τα χτύπαγα, πιο πολύ την
κόρη μου. Ο Τάσος είναι ελάχιστες οι φορές που έχει φάει ξύλο, σαν παιδί.
Σ-Ο πατέρας προς τα παιδιά;
Ε-Όχι ποτέ.
Σ-Εκτιμάτε πως την κόρη σας την χτυπούσατε συχνά; Κάποιες φορές που εσείς
θεωρείται ότι ήταν άδικο από μέρους σας ή ήταν πολύ συχνά;
Ε-Μερικές φορές την ‘χτύπαγα χωρίς λόγο’.
Σ- ( 4) Ας πάμε τώρα να δούμε την πορεία του Τάσου στο σχολείο. Πήγε
Νηπιαγωγείο;
Ε-Πήγε ένα χρόνο Παιδικό Σταθμό, όταν εγώ ξεκίνησα να δουλεύω και μου ήταν
πολύ δύσκολο, δηλαδή μου καιγόταν η καρδούλα μου όταν τον άφηνα. Έκλαιγε πολύ, δεν
ήθελε να καθίσει...
Σ-Δεν ήθελε;
Ε-Όχι.
Σ-Και συνέχισε να αντιδράει έτσι;
Ε-Κράτησε για πολύ καιρό αυτό, το πρωινό δηλαδή που τον πηγαίναμε και τον
αφήναμε, κράτησε για πολύ καιρό.
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Σ-Πόσο καιρό; Μέχρι να πάει στο Νηπιαγωγείο;
Ε-Όχι, όχι. Μάλλον ήταν στο Νηπιαγωγείο αυτό (3) ....πήγε σε ένα κρατικό παιδικό
σταθμό, μάλλον δεν πήγε Νηπιαγωγείο. Πήγε σε ένα κρατικό παιδικό σταθμό.
Σ-Πάντως αυτό ήταν ένα χρόνο πριν πάει στο Δημοτικό;
Ε-Ναι, ναι.
Σ-Και δεν του άρεσε;
Ε-Όχι καθόλου, έκλαιγε πάρα πολύ και έκλαιγα και εγώ μαζί του.
Σ-Και δεν σταμάτησε αυτό;
Ε-Αυτό κράτησε για πολλούς μήνες. Ξεκίνησε Σεπτέμβριο και πρέπει να κράτησε
μέχρι τον Φεβρουάριο, Μάρτιο!
Σ-Θυμάστε να είχατε καθίσει να του μιλήσετε, να του εξηγήσετε, ότι δεν=
Ε- = Με τον Tάσο δεν μιλούσα και πάρα πολύ, ίσως γιατί δούλευα, δεν ξέρω, δεν
ασχολήθηκα πολύ με τον Τάσο όταν ήταν μικρός.
Σ-Ούτε μετά, όταν ήσασταν το απόγευμα=
Ε- = Το απόγευμα, εγώ κοιτούσα να κάνω τις δουλειές μου....με τον Τάσο δεν
ασχολήθηκα πολύ όταν ήταν μικρός.
Σ-Ούτε και ο άντρας σας ;
Ε-Ούτε και εκείνος.
Σ-Προσαρμόστηκε σιγά-σιγά;
Ε-Ναι, προσαρμόστηκε. Μετά τον στείλαμε σε ένα ιδιωτικό Δημοτικό, ερχόταν το
σχολικό τον έπαιρνε, εκεί δεν είχε κανένα πρόβλημα...το έβλεπε κάπως αλλιώς εκεί.
Εκείνο που μας έκανε εντύπωση τότε ήταν ότι ο Τάσος έλεγε πολλά ψέματα-μας έλεγε,
«εγώ είμαι πρώτος στο σχολείο, με σήκωσε ο δάσκαλος και έλυσα εκείνο...», όλα αυτά
ήταν ψέματα όμως. Στη συνέχεια όμως το ανακάλυψα, αλλά τον έπαιρνε το σχολικό από
το μαγαζί, τον έφερνε στο μαγαζί, διαβάζαμε μαζί εκεί, όταν δεν είχα εγώ δουλειά.
Σ-Περνούσε πολλές ώρες στο μαγαζί;
Ε-Από την ώρα που μου τον έφερναν, στις μία, μέχρι τις τρεις. Κανά δυο ώρες, τις
πέρναγε στο μαγαζί.
Σ-Ήταν μακριά το μαγαζί από το σπίτι σας;
Ε-Όχι, όχι, στο αποκάτω στενό.
Σ-Δεν ήταν καλός μαθητής λοιπόν, στο Δημοτικό;
Ε-Ήταν ένας μαθητής μέτριος.
Σ-Σας έλεγε όμως , πως ήταν καλός;
Ε-Ναι, ναι.
Σ-Είχατε τακτική επαφή με το σχολείο εσείς;
Ε-Όχι, δεν είχα.
Σ-Λόγω της δουλειάς;
Ε-Ναι, δεν μπορούσα να κλείσω το μαγαζί, είχα βάλει προτεραιότητα την δουλειά.
Έλεγα, άμα έρθει η πελάτισσα και βρει το μαγαζί κλειστό; Αυτό σκεφτόμουν.
Σ-Όταν διαβάζατε μαζί, ανταποκρινόταν;
Ε-Ναι, ναι.
Σ-Δηλαδή διάβαζε;
Ε-Ναι και ήθελε.
Σ-Φαινόταν να του αρέσει αυτό που κάνει;
Ε-Ναι.
Σ-Πληροφορίες από το σχολείο, πότε παίρνατε;
Ε-Στο Δημοτικό, μόνο όταν ήταν να πάρουμε τους βαθμούς. Μόνο τότε.
Σ-Τι σας έλεγαν τότε;
Ε-Ότι θέλει περισσότερο διάβασμα, ότι σαν παιδί ήταν πολύ καλό, δεν είχαν κανένα
πρόβλημα. Εντάξει, καλό παιδί λέγανε, λίγο περισσότερο διάβασμα.

279

Σ-Μετά το απόγευμα, πηγαίνατε μαζί στο σπίτι;
Ε-Ναι, ναι, στο Δημοτικό πηγαίναμε μαζί.
Σ-Εκεί διάβαζε;
Ε-Ότι ήταν να διαβάσει, αν ήθελε να του κρατήσω το βιβλίο, να μου πει το μάθημα,
κάτι. Αυτά, τίποτα άλλο.
Σ-Εσείς ήσασταν ευχαριστημένη από το σχολείο που πήγαινε; Μπορεί να μην σας
είχε απασχολήσει, αλλά=
Ε- = Ναι, δεν με είχε απασχολήσει...
Σ-Επειδή ήταν ιδιωτικό;
Ε-Το ιδιωτικό το σταμάτησε...δύο χρόνια μόνο πήγε στο ιδιωτικό, μετά συνέχισε σε
δημόσιο.
Σ-Μάλιστα. Είχατε τώρα εσείς προβλήματα με το σχολείο;
Ε-Όχι όχι, δεν το έψαχνα. Μου έλεγε ότι είναι καλή η δασκάλα, ότι είναι όμορφη,
αλλά εγώ δεν το έψαχνα.
Σ-Ούτε και ο πατέρας ήταν σε αυτό το κομμάτι, να ασκήσει λίγο το ενδιαφέρον;
Ε-Όχι, όχι. Ο άντρας μου τώρα, που πάει το παιδί φροντιστήριο και σχέδιο, τώρα
πάει και ρωτάει πως πάει το παιδί. Τώρα πάει αρκετές φορές.
Σ-Η κόρη σας πόσα χρόνια έχει διαφορά με τον Τάσο;
Ε-Έχει εννέα χρόνια διαφορά.
Σ-Ήταν καλή μαθήτρια;
Ε-Ήταν μέτρια μαθήτρια.
Σ-Σπούδασε κάτι;
Ε-Τελείωσε μια ιδιωτική σχολή, ((αναφέρει την σχολή), λογιστικά και έπιασε
δουλειά σε ένα ιδιωτικό γραφείο, από τότε είναι στο ίδιο γραφείο.
Σ- Κρατάει και τα λογιστικά των μαγαζιών;
Ε-Ναι, βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ καλή και=
Σ- = Μπράβο. Ας γυρίσουμε στον Τάσο. Έτσι λοιπόν τελειώνει το Δημοτικό;
Δηλαδή, με μέτριες επιδόσεις ....;
Ε-Ναι, ένας μέτριος μαθητής.
Σ-Του δώσατε κάποια βοήθεια; Κάποια ιδιαίτερα ίσως;
Ε-Όχι.
Σ-Και μετά πήγε στο Γυμνάσιο;
Ε-Ναι, εκεί=
Σ- = Δημόσιο;
Ε-Ναι, εκεί κόπηκαν τελείως οι επαφές οι δικές μου με το σχολείο. Πήγαινε η Μαρία,
η κόρη μου και έπαιρνε τους βαθμούς. Εμείς, δεν ασχοληθήκαμε ΚΑΘΟΛΟΥ!
Σ-Ούτε ο άντρας σας; Γιατί αυτό;
Ε-Γιατί...τώρα το σκέφτομαι (3) ...γιατί. είχαμε δουλειά, είχαμε αφήσει το παιδί έτσι.
Τους βαθμούς τους έπαιρνε η Μαρία.
Σ-Υπήρχε μήπως κάποιος άλλος λόγος που να μην θέλετε να έχετε επαφές με το
σχολείο;
Ε-Όχι.
Σ-Θέλω να πω, μήπως ήταν ένα συναίσθημα ...ότι δεν μπορούσατε να βγάλετε πέρα
με τους καθηγητές, σε σχέση =
Ε- = Όχι, όχι, εντάξει. Πάει το παιδί στο σχολείο, εμείς κοιτάμε την δουλειά μας...
Σ-Είχατε την αντίληψη ότι στο σχολείο θα κάνουν ότι μπορούν καλύτερο για τον
Τάσο; Ότι έχουν να κάνουν μια δουλειά και την κάνουν, τέλος πάντων, δική τους δουλειά
είναι! Υπήρχε μια τέτοια αντίληψη; Προσπαθώ να καταλάβω, πως σκεφτόσασταν εκείνη
την περίοδο.
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Ε-Ναι, ότι έχουν την υποχρέωση να του μάθουν, να μαθαίνει αυτά που πρέπει, να
διαβάζει, ο πατέρας μου και η μητέρα μου δεν είχαν πάει ποτέ στο σχολείο να ρωτήσουν
ποτέ για μένα, τώρα...να κλείσω το μαγαζί και να πάω σχολείο…το έβλεπα κάπως
έτσι...ναι, δεν είχα πάει ποτέ. Ούτε στο Λύκειο, όταν πήγαινε ο Τάσος , εγώ δεν γνώριζα
τους καθηγητές του Τάσου .
Σ-Είχατε ανησυχία, τι θα κάνει ο Τάσος με τα διαβάσματά του; Ασχέτως αν
πηγαίνατε ή όχι; Σας ανησυχούσε το θέμα της εκπαίδευσης του, το τι θα κάνει;
Ε-Ναι, μας ανησυχούσε.
Σ-Τι θα θέλατε να κάνει; Τι σκεφτόσασταν; Τι όνειρα είχατε κάνει για τον Τάσο ;
Ε-Ο πατέρας του έλεγε, ότι αφού δεν του αρέσει το διάβασμα και να προχωρήσει, ας
αναλάβει το μαγαζί, να γίνει χασάπης. Ο Τάσος ούτε που ήθελε να το ακούει αυτό.
Σ-Γιατί;
Ε-Δεν ξέρω, δεν του άρεσε, από μικρός. Όταν του το έλεγε ο πατέρας του, ότι αν δεν
διαβάζει θα κρατήσει το μαγαζί, συμφωνούσα και εγώ. Εγώ, δεν ήθελα το παιδί να γίνει
κάποιος επιστήμονας, αφού δεν το θέλει, με το ζόρι δεν γίνεται. Αλλά τουλάχιστον, του
έλεγα να μάθει κάτι και για προσωπική του ...να ξέρει να μιλάει σε μια παρέα, να στέκεται
σε μια συζήτηση, να τελειώσει το Λύκειο.
Σ-Αυτές οι συζητήσεις, γινόντουσαν συχνά; Στο Γυμνάσιο ας πούμε, μεταξύ σας;
Ε-Εμείς τον πιέζαμε να διαβάζει, ασχέτως που δεν πηγαίναμε στο σχολείο να ρωτάμε
πως τα πάει. Υπήρχε πίεση από εμάς.
Σ-Εσείς, την πληροφορία ότι δεν διαβάζει, την παίρνατε από τους βαθμούς;
Ε-Ναι. Δεν είχε χαμηλούς βαθμούς...
Σ-Δηλαδή;
Ε-Είχε από 14 και πάνω, στο Γυμνάσιο. Δεν έπεσε σε μάθημα, πέρναγε την τάξη, δεν
ξέρω πως ...δεν είχε μείνει ποτέ μεταξεταστέος ((μετεξεταστέος )).
Σ-Στο σπίτι τον βλέπατε να ασχολείται καθόλου με το διάβασμα;
Ε-Εντάξει, τα διαβάσματά του ήταν πολύ γρήγορα. Και δεν νομίζω και στο
φροντιστήριο που πήγαινε, να είχε πάει ποτέ τις εργασίες που τους έβαζαν, απ’ ότι μάθαινα
μετά.
Σ-Στο Γυμνάσιο, οι καθηγητές δεν σας είχαν φωνάξει ποτέ να πάτε;
Ε-Όχι, όχι.
Σ-Είχαν παραπονεθεί στην κόρη σας , στο που είναι οι γονείς του Τάσου;
Ε-Όχι, δίνανε άνετα τους βαθμούς στην Μαρία και μάλιστα είχα αναρωτηθεί και εγώ,
πως τους έδιναν έτσι στην κόρη μου και δεν φώναζαν εμάς. Να μου πεις δεν
ενδιαφέρθηκες εσύ, θα ενδιαφερθεί ο κόσμος;
Σ-Η Μαρία, πόσων ετών ήταν τότε;
Ε-Η Μαρία, όταν ο Τάσος πήγαινε στο Γυμνάσιο, ήταν είκοσι ενός-είκοσι δύο...
Σ-Δεν ήταν σαράντα θέλω να πω, έτσι ώστε να φαίνετε σαν ένας ενήλικας που =
Ε- = Όχι. Η Μαρία όμως , κατά κάποιο τρόπο, φαινόταν σαν ήταν η μαμά του Τάσου.
Σ-Είχαν καλές σχέσεις τα παιδιά μεταξύ τους;
Ε-Ναι, ναι, είχαν και έχουν καλές σχέσεις.
Σ-Του έλεγε κάτι για τα μαθήματα ή δεν ανακατευόταν και του έλεγε ότι θέλεις κάνε;
Ε-Η Μαρία δούλευε τότε, 17 χρονών τελείωσε το Λύκειο, στα 19 ξεκίνησε να
δουλεύει και δεν είχε τον χρόνο να καθίσει να συζητήσει. Του έλεγε να διαβάζει και να
κάνει...., όμως όχι πολύ. Δεν βρισκόταν και στο σπίτι, γιατί δούλευε και τα απογεύματα.
Σ-Θυμάστε κάτι που να ήταν σημαντικό εκείνο το διάστημα σε σχέση με το σχολείο;
Ε-Όχι, δεν με είχαν φωνάξει ποτέ, μα ποτέ για να μου πουν ότι ο Τάσος έκανε αυτό
έκανε εκείνο, ούτε είχαν πει και στην κόρη μου που πήγαινε για τους βαθμούς, ότι το παιδί
δεν έχει καλή συμπεριφορά. Ενώ ο Τάσος μας έλεγε ότι τον έβγαλε η καθηγήτρια ή ο
καθηγητής έξω και τον ρωτούσα γιατί και μου απαντούσε ή γιατί κοιμόταν μέσα στην
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τάξη... αλλά και οι καθηγητές τι κάνουν; Η τάδε καθηγήτρια έβαφε τα νύχια της μέσα στο
μάθημα, δεν μας κάνει ποτέ μάθημα, μόνο τα νύχια της φτιάχνει, μας ρωτά πως την
βρίσκουμε σήμερα; Αν μας αρέσουν τα μαλλιά της και τέτοια. Δηλαδή, απ’ ότι μου έλεγε
το παιδί, δεν γινόταν μάθημα στο σχολείο.
Σ-Σαν να απαξίωνε το σχολείο. Όταν σας τα έλεγε αυτά, εσείς τι του απαντούσατε ;
Ε-Να πω για τις καταλήψεις. Όταν μου έλεγε ότι θα κάνουν κατάληψη, γιατί οι τάξεις
είναι χάλια, όταν βρέχει μπαίνουν νερά μέσα και του έλεγα γιατί να κάνει κατάληψη αυτός
και γιατί να βγάλει αυτός το φίδι από την τρύπα, κάπου εκεί και εγώ τον...ή του έλεγα να
μην μιλάει, να περάσει η χρονιά του να φύγει και τον έβλεπα τον Τάσο εκεί ότι
αντιδρούσε.
Σ-Τον ενδιέφεραν τα κοινά του σχολείου νομίζετε;
Ε-Όχι τόσο πολύ.
Σ-Αυτό γιατί πιστεύετε ότι σας το έλεγε
Ε-Δεν νομίζω να είχε ενδιαφέρον, δεν νομίζω (3) μου το είπε, για να γίνει η
κατάληψη.
Σ-Μάλιστα. Και τελειώνει το Γυμνάσιο έτσι, σαν μέτριος μαθητής; Έκανε καθόλου
ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο;
Ε-Όχι, δεν έκανε.
Σ-Με τι βαθμό τελείωσε το Γυμνάσιο;
Ε-Με 14, με 15, εκεί το έβγαλε.
Σ-Και μετά πηγαίνει στο Λύκειο. Ενιαίο;
Ε-Ναι, Ενιαίο.
Σ-Εκεί, πως τα πηγαίνει; Τι θυμάστε;
Ε-Εκεί τα ίδια πάλι. Εκεί απ’ ότι μαθαίναμε, εντάξει, οι απουσίες ήταν πάρα πολλές,
έφευγε από το σχολείο ή δεν πήγαινε...
Σ-Πως το μαθαίνετε αυτό εσείς;
Ε-Το θέμα με τις απουσίες, μας το είπε μετά. Κάπου νομίζω, στην Β΄ Λυκείου, μας
είπε, ότι έφυγε το πρωί για το σχολείο και μετά γύρναγε πίσω και κοιμόταν πάλι.
Σ-Τότε όμως, δεν το ξέρατε αυτό.
Ε-Όχι.
Σ-Το ξέρετε σήμερα;
Ε-Ναι.
Σ-Τότε πως τον βλέπατε; Έχει σημασία πως εσείς τον βλέπατε τότε.
Ε-Ότι είναι καλό παιδί...
Σ-Με την επίδοσή του;
Ε-Ήταν τα ίδια.
Σ-Συνεχίζατε εσείς να μην πηγαίνετε στο σχολείο;
Ε-Ναι, η αδιαφορία η δική μας ήταν η ίδια.
Σ-Συνέχιζαν οι καθηγητές στο σχολείο να μην σας καλούν, να σας πουν κάτι;
Ε-Ναι, δεν με έχει καλέσει ποτέ κανένας.
Σ-Μάλιστα. Άρα με τον Τάσο συνεχιζόταν η ίδια κατάσταση, η επίδοσή του , οι
βαθμοί του ήταν περίπου ίδιοι;
Ε-Όχι, στο Λύκειο είχε πέσει. Πάντα το έβγαζε με το 12 με το 11, εκεί. Και στο τέλος
δεν καθόταν καθόλου μα καθόλου να διαβάσει και του έλεγε, «μα δεν έχεις κάτι να
γράψεις, να διαβάσεις;». Ποτέ δεν τον είχα δει να καθίσει να γράψει κάτι και μου έλεγε ότι
δεν τους βάζουν και δεν έχουν. Και του έλεγε «τότε τι πας και κάνεις εκεί;» Τώρα όπως τα
σκέφτομαι, δεν ενδιαφερθήκαμε καθόλου για την πορεία του παιδιού στο σχολείο,
καθόλου μα καθόλου.
Σ-Για την χρήση πότε μάθατε;
Ε-Για την χρήση, κάτι είχα καταλάβει.
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Σ-Ποια χρονιά;
Ε-Όταν ο Παναγιώτης πήγαινε Β΄ Λυκείου.
Σ-Τι καταλάβατε τότε;
Ε-Καταλάβαμε ότι κάτι έπρεπε να έπαιρνε. Έλεγα εντάξει, αν κάνει ένα τσιγάρο ,
όπως όλα τα παιδιά, ας κάνει και αυτός, το είχα πει έτσι αυτό.
Σ-Τσιγάρο, εννοείτε χασίς;
Ε-Ναι.
Σ-Πως έπεσε στην αντίληψή σας αυτό; Γιατί το λέγατε;
Ε-Γιατί τον έβλεπα στο σπίτι, να φεύγει , έφευγε πολύ. Ήταν κάπως σαν
χαζοχαρούμενος, είχε αυτό το χαζοχαρούμενο ύφος. Τον ρωτούσα αν κάνει κάτι-έβλεπα
και στα μάτια του κόκκινα- και μου έλεγε όχι. Είναι από το μηχανάκι τα μάτια μου
κόκκινα, δεν κάνω τίποτα. Βέβαια τον πίστευα και δεν τον πίστευα, έλεγα δεν μπορεί να
είναι συνέχεια τα μάτια του...
Σ-Είχατε εσείς εμπειρία, να ξέρετε πως είναι ένας άνθρωπος που κάνει χρήση;
Ε-Όχι, όχι. Απ’ ότι είχα ακούσει όμως, έχουν κόκκινα μάτια, αυτό το χαζοχαρούμενο
ύφος που είχε συνέχεια, μου έλεγε «η ζωή είναι ωραία, συνέχεια να γελάς» και του έλεγα
«η ζωή δεν είναι συνέχεια ένα γέλιο, έχει και άλλα η ζωή»...αυτά. Όταν [όμως...
Σ-Είχατε ]λοιπόν υποψιαστεί και σε αυτό είχατε ανοχή, αν κατάλαβα καλά, λέγατε
αν κάνει και ένα-δυο τσιγάρα, δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα. Το κατάλαβα καλά;
Ε-Ναι, ναι, έτσι είχα πει.
Σ-Και μετά;
Ε-Μετά...δούλευε ένα καλοκαίρι...
Σ-Εκείνο το καλοκαίρι, της Β΄ Λυκείου;
Ε-Ναι και μου ζήτησε να πάει στην ..Πάρο; Δεν θυμάμαι...όχι, ήταν στην Γ΄ Λυκείου,
όταν...
Σ-Στην Γ΄; Είχε τελειώσει το σχολείο δηλαδή; Είχε τελειώσει το Λύκειο;
Ε-Ναι το είχε τελειώσει. Δούλευε delivery σε ένα σουβλατζίδικο, μάζεψε τα λεφτά
και ήθελε να πάει διακοπές. Του λέω, «λεφτά έχεις, πήγαινε» και μου είπε ότι δεν του
φτάνουν. Ζήτησε από τον πατέρα του-είχε 70.000 ((δραχμές )) μαζέψει, με τα υπόλοιπα
είχε αγοράσει ρούχα-και ζήτησε λοιπόν από τον πατέρα του 30.000 και πήγε στην Πάρο.
Βέβαια, εγώ εκείνο το καλοκαίρι ήμουν πολύ ανήσυχη, δεν ξέρω, ίσως ένιωθα ότι το
παιδί, κάτι έκανε εκεί.
Σ-Μόλις τελείωσε το σχολείο, πήγε να δουλέψει;
Ε-Ναι.
Σ-Είχατε συζητήσει, εκείνη την χρονιά, τι θα κάνει μετά;
Ε-Τελικά αυτό που λέω τώρα, είναι στην Β΄ Λυκείου. Πάει διακοπές στην Πάρο,
γυρνώντας=
Σ- = Έχετε άλλα δείγματα χρήσης, μέχρι τότε;
Ε-Ανέβηκε σε ένα δωματιάκι που είχαμε πάνω στην ταράτσα, ο Τάσος , μαζί με άλλα
παιδιά, βλέπανε τηλεόραση, δεν ξέρω τι κάνανε...αλλά, όταν ανέβηκα επάνω, βρήκα ένα
μαξιλάρι πίσω από την πόρτα, κάτω έτσι και είχαν βάλει αυτό το αρωματικό και άναβε και
μου φάνηκε περίεργο, να βάλουν το μαξιλάρι πίσω από την πόρτα, για να μην βγαίνουν οι
μυρωδιές; Αυτό σκέφτηκα.
Σ-Υποψιαστήκατε ;
Ε-Ναι, αλλά δεν έβρισκα τίποτα, ούτε και τον ρωτούσα, ότι κάτι πρέπει να κάνει, τι;
Αυτό έγινε μια-δυο φορές. Όταν γύρισε το παιδί από την Πάρο, ήταν χάλια, χάλια. Είχε
ένα βήχα φοβερό, είχε αδυνατίσει, είπε στην ανιψιά μου, στης αδερφής μου την κόρη, τι
έκανε στην Πάρο. Το λέει στην μαμά της και η αδερφή μου το λέει, ότι ο Τάσος , έκανε
πολύ χρήση στην Πάρο, χάπια πιο πολύ. Και όχι ότι κάνει μόνο χρήση, αλλά ότι κάνει και
εμπόριο. Τον πιάνω και του λέω έτσι και έτσι...
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Σ-Πως το είπε στην ξαδέρφη του; Είχανε σχέση, ήταν παρέα; Συνομήλικοι ήταν;
Ε-Με την μικρή, έχουν ένα χρόνο διαφορά, με την μεγάλη... είχαν κάνει χρήση μαζί.
Σ-Σε ποία το είπε;
Ε-Και στις δύο. Εγώ δεν...ήξερα τι να κάνω, πως να το αντιμετωπίσω, τι να του πω.
Του λέω να πάμε σε ένα πρόγραμμα και μου λέει δεν γίνεται, τι κάνω στο πρόγραμμα; Του
είπα να πάμε και κλείνει εκείνος ατομικό ραντεβού...
Σ-Ήταν Σεπτέμβρης;
Ε-Ναι, κλείνει ατομικό ραντεβού, μου λέει εγώ δεν έχω καμία σχέση, δεν είμαι
πρεζόνι, εκεί είναι τα...σου ορκίζομαι, θα διαβάζω, θα τα σταματήσω όλα αυτά και εγώ τον
΄πίστεψα. Εγώ δεν ήθελα να πάει εκεί, όταν μου είπε ο Τάσος αυτά, το ακύρωσα το
ραντεβού.
Σ-Το δικό σας;
Ε-Ναι. Δεν είναι εύκολο να ΞΕΒΟΛΕΥΤΕΙΣ
Σ-Είχατε ακόμη το μαγαζί;
Ε-Ναι, το μαγαζί το έκλεισα όταν ο ήταν στην προετοιμασία. Ο Τάσος όχι μόνο δεν
σταμάτησε, αλλά μπήκε πιο πολύ στην χρήση...
Σ-Ξαναπήγε σχολείο, στην Γ΄ Λυκείου;
Ε-Ναι, έβγαινε τα Σαββατοκύριακα, ερχόταν πολύ αργά το πρωί, στις 08:00, ερχόταν
το μεσημέρι. Με τον άντρα μου συνέχεια μάλωνα, του έλεγα να σηκωθεί, να πάει να δει
το παιδί τι κάνει...έτσι έλεγα, μα δεν έκανα ούτε και εγώ κάτι, να πάω να δω τι κάνει σε
αυτά τα κλαμπ που πηγαίνει συνέχεια.
Σ-Το είχατε υποψιαστεί, ότι είχε ξεκινήσει πάλι την χρήση;
Ε-Ναι, μέσα μου...
Σ-Ίσως δεν θέλατε να το πιστέψετε κιόλας;
Ε-Ναι, με έτρωγε, ότι το παιδί κάτι κάνει. Δεν μπορεί να λείπει όλη την νύχτα, ή να
έρχεται στις οκτώ το πρωί ή να με παίρνει το πρωί και να μου λέει, ότι θα πάει σε μια
κοπέλα και θα έρθει το μεσημέρι. Και ερχόταν και έπεφτε κατευθείαν για ύπνο, ούτε
έτρωγε, κοιμόταν αμέσως...Με το σχολείο τίποτα, καθόλου, δεν ξέρω πως πέρασε την τάξη
και πέρασε κιόλας σε μια σχολή στην Λάρισα. Και τον Φεβρουάριο της Γ΄ Λυκείου, πάλι η
ανιψιά μου, η συνομήλικη, όχι αυτή που είχαν κάνει χρήση μαζί, είχαν πάει σε ένα κλαμπ,
ο Τάσος πήρε τρία χάπια, τον έπιασε μια δυσφορία και φοβήθηκε μάλλον, έτσι όπως τον
είδε (γέλιο)- ακόμη δεν την έχω ρωτήσει πως τον είδε- και μου το είπε πάλι και εκεί δεν το
άντεξα, λέω τέρμα και ήρθαμε στο πρόγραμμα.
Σ-Όλο αυτό το διάστημα, που ο Τάσος πήγαινε στην Γ΄ Λυκείου, άλλαξε κάτι στις
σχέσεις σας με το σχολείο; Σας πήραν τηλέφωνο να σας πουν ότι ανησυχούν...;
Ε-Όχι, τίποτα. Δεν είχαμε ποτέ καμία ειδοποίηση από το σχολείο, να μας πουν ότι
κάτι δεν πάει καλά...
Σ-Ξέρετε αν στο σχολείο έκανε χρήση, ήταν καλά στο σχολείο, έπινε μόνο τα
Σαββατοκύριακα;
Ε-Εκ των υστέρων, απ’ ότι μου είπε ο ίδιος, στο σχολείο δεν έπινε γιατί ήταν τόσο
κουρασμένος από τα Σαββατοκύριακο, που κοιμόταν στο θρανίο επάνω!
Σ-Αλλά είπαμε ότι από το σχολείο, δεν σας είχαν ενοχλήσει...;
Ε-Ποτέ, ούτε την κόρη μου που πήγαινε για τους βαθμούς! Δεν της είχαν πει κάτι, ότι
το παιδί κοιμάται πάνω στο θρανίο, σε όλες τις ώρες της ημέρας, κοιμόταν ο Τάσος επάνω
στο θρανίο.
Σ-Και την τάξη την τελείωσε, ενώ ήσασταν εδώ, στο πρόγραμμα ;
Ε-Ναι.
Σ-Στην προετοιμασία ή στην Κοινότητα;
Ε-Στην Κοινότητα μπήκε στις 11 Ιουνίου.
Σ-Είχε τελειώσει λοιπόν με τις σχολικές του υποχρεώσεις ;
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Ε-Ναι.
Σ-άλλαξε κάτι εκείνο το διάστημα που ήρθατε εδώ, με το σχολείο;
Ε-Αν διάβαζε;
Σ-Αν παρακολουθούσε πιο συστηματικά, αν διάβαζε περισσότερο, αν άλλαξε κάτι με
το σχολείο γενικότερα ;
Ε-Όχι, με το σχολείο δεν άλλαξε κάτι, η συμπεριφορά μου ήταν η ίδια. Εμένα αυτό
που με ενδιέφερε τελευταία, όταν έμαθα τον Φεβρουάριο, πέρυσι, ήρθαμε τον Μάρτιο εδώ,
εγώ είπα, κάναμε αυτό στο παιδί μου, δεν με ενδιέφερε αν θα τελειώσει το σχολείο ή
όχι...όταν μπήκε στην προετοιμασία ο Τάσος εγώ έκλεισα το μαγαζί, είπα τέρμα και ότι
είναι καιρός να κοιτάξω το παιδί.
Σ- Παρ’ όλα αυτά, ο Τάσος πέρασε την τάξη;
Ε-Ναι, τους τελευταίους δύο μήνες όμως, διάβαζε...διάβαζε, ήθελε να περάσει την
τάξη. Έκανε και κάποιες, απ’ ότι μου έλεγε, αντιγραφές και οι καθηγητές που ήταν
επιτηρητές, ήταν πολύ ελαστικοί μαζί του. Τον βλέπανε ότι έκανε αντιγραφή και τον
αφήνανε.
Σ-Γιατί το κάνανε αυτό; Είχαν μάθει πως ήταν στο πρόγραμμα;
Ε-Όχι, όχι. Δεν είχαμε πάει ακόμη να ενημερώσουμε.
Σ-Σε αυτή την σχολή που πέρασε, πήγε ;
Ε-Όχι.
Σ-Τι σχολή ήταν;
Ε-Γεωργικών Μηχανημάτων και Αρδεύσεων, δεν τον ενδιέφερε.
Σ-Σήμερα που μιλάμε, πως είναι ο Τάσος ;
Ε-Είναι πολύ καλά, πηγαίνει φροντιστήριο για να ξαναδώσει Πανελλήνιες, το
Σάββατο πηγαίνει 3 ώρες και την Κυριακή 5 ώρες σχέδιο, γιατί θα δώσει και σχέδιο.
Σ-Σε τι σχολή θέλει να περάσει;
Ε-Διακοσμητής, Γραφίστας και πρέπει να δώσει και σχέδιο.
Σ-Διαβάζει;
Ε-Διαβάζει και είναι πολύ καλός και στο σχέδιο είναι πολύ καλός, κάνει Αγγλικά,
παρόλο που τα είχε αφήσει δυο χρόνια, η καθηγήτρια που του κάνει τα ιδιαίτερα, μας λέει
ότι είναι πάρα πολύ καλός!
Σ-Έκανε όλα αυτά τα χρόνια Αγγλικά;
Ε-Έκανε, αλλά τα είχε παρατήσει δυο χρόνια, είχε δώσει για το Lower και δεν το
πήρε και τα παράτησε. Τώρα όμως, θέλει να δώσει βάση στις Πανελλήνιες, και σταματάει
τα Αγγλικά και θα συνεχίσει όταν τελειώσουν οι εξετάσεις. Και στο φροντιστήριο μας λένε
ότι το παιδί προσπαθεί πάρα πολύ, αλλά έχει πολλά κενά βέβαια.
Σ-Εσείς , έχετε αλλάξει, τη στάση σας, σχετικά με τα εκπαιδευτικά του Τάσου;
Ε-Συζητάμε πολύ, είμαστε πολύ κοντά στο παιδί και εγώ και ο πατέρας του και οι
δύο μαζί, το κλίμα μέσα στο σπίτι, έχει αλλάξει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Υπάρχει ηρεμία,
υπάρχει συζήτηση ΠΟΛΥ.
Σ-Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι έκανε τον Τάσο να αλλάξει την στάση του με την
εκπαίδευσή του;
Ε-Απ’ ότι μας λέει ο ίδιος, σκέφτεται να κάνει πολλά πράγματα. Έχει βάλει στόχους,
θέλει να κάνει πολλά πράγματα, του αρέσει ο εθελοντισμός, είχε έρθει όταν η κοινότητα
είχε κάνει τέτοιο με τα παιδιά μαζί και μου είπε ότι το καλοκαίρι, που δεν θα έχει
φροντιστήρια και διαβάσματα, θέλει να κάνει εθελοντισμό...του αρέσει να δίνει τώρα. Δεν
ξέρω τι είναι αυτό που τον κάνει...αλλά έχει βάλει στόχους, έχει βάλει στόχους. Σκέφτεται
πότε θα έρθει ο Σεπτέμβριος, αν θα περάσει σε κάποια Σχολή και του αρέσει πολύ το
σχέδιο. Δεν παραβαίνει τους όρους, έχει πάνω από δυο μήνες να βγει, κάθεται εκεί και
φτιάχνει τα σχέδια που τους βάζουν...
Σ-Δεν έχετε σκεφτεί λίγο παραπάνω που οφείλετε αυτό, πως έγινε αυτό;
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Ε-Δεν ξέρω… σταμάτησε την χρήση… το μυαλό του είναι πιο ξεκάθαρο και
σκέφτεται; Δεν ξέρω πως το σκέφτεται και εκείνος.
Σ-Ωραία (5). Αν μπορούσατε να πάτε στο παρελθόν, τι είναι αυτό που θα αλλάζατε
σε εσάς, στην οικογένεια ή στο σχολείο, ώστε ο Τάσος να είχε πιθανά μια άλλη πορεία ;
Ε-Να ήμουν πιο κοντά του εγώ, να συζήταγα με το παιδί, με το σχολείο...να είχα πιο
πολύ ενημέρωση, ίσως να ήμουν και στον Σύλλογο Γονέων, να ενδιαφερόμουν πιο πολύ,
όχι μόνο για το παιδί μου, γενικά, για τα παιδιά. Και θα είχα βάλει βιβλία και εφημερίδες
μέσα στο σπίτι. Τώρα το κάνω, τώρα διαβάζω ότι βιβλίο πέσει στο χέρι μου και μου αρέσει
που αυτό το βλέπει και ο Τάσος . Έχω κλείσει την τηλεόραση πλέον και διαβάζω ένα
βιβλίο. Και ο Τάσος το ίδιο, τώρα βέβαια δεν έχει χρόνο, αλλά έπαιρνε και διάβαζε πολλά
εξωσχολικά βιβλία.
Σ-Πότε αυτό;
Ε-Αυτό τώρα στην Κοινότητα.
Σ-Μάλιστα. Εγώ σας ρώτησα αυτά που ήθελα, δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να
προσθέσετε κάτι που δεν ρώτησα ή θεωρείτε εσείς πως είναι σημαντικό;
Ε-Όχι, νομίζω πως τα είπαμε όλα.
Σ-Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
Ε-Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.

286

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

287

288

