
 

                                                                                  

1
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ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ(ΑΑ) 

Του Φοίβου Ζαφειρίδη  
Τετράδια Ψυχιατρικής τ. 73, 2001  

Εισαγωγή  
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αντιµετώπιση του προβλήµατος της 

εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και το αλκοόλ αποτελεί ένα από τα πλέον 

δυσεπίλυτα θεραπευτικά προβλήµατα. Η ανεπάρκεια των µέχρι σήµερα 

γνωστών θεραπευτικών προσεγγίσεων γίνεται ακόµα πιο εµφανής όταν 

στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης είναι: α) η πλήρης αποχή  από τη 

χρήση οιωνδήποτε νόµιµων ή παράνοµων ψυχοτρόπων ουσιών, β) η 

επαγγελµατική αποκατάσταση και γ) η αποχή από εγκληµατικές πράξεις. Στα 

τρία παραπάνω κριτήρια επιτυχούς έκβασης της θεραπευτικής προσπάθειας 

ελάχιστα είναι τα θεραπευτικά προγράµµατα, σε παγκόσµιο επίπεδο, που 

επέτυχαν να υπερβούν το 20% σε ποσοστό επιτυχίας, σύµφωνα µε µια από 

τις πιο έγκυρες αναδροµικές έρευνες που διεξήχθη στις Η.Π.Α. 

(Simpson,1986).  

Η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύει µια σαφέστατη 

υπεροχή  -όσον αφορά στην αποτελεσµατικότητα- εκείνων των θεραπευτικών 

προτάσεων που  υιοθετούν και προσπαθούν να εφαρµόζουν τις βασικές 

αρχές και τις τεχνικές της αυτοβοήθειας, έναντι αυτών που βασίζονται 

αποκλειστικά σε παραδοσιακές θεραπευτικές προσεγγίσεις. Η διαπίστωση 

αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι όλο και περισσότερες θεραπευτικές 

προσεγγίσεις στηρίζονται πλέον αποκλειστικά στη φιλοσοφία των 12 βηµάτων 

των Ανωνύµων  Αλκοολικών και Ναρκοµανών (Α.Α. και Ν.Α.) (Wallace, 1996, 

Nowinski, 1996) 

Τα 12 βήµατα των Ανωνύµων Αλκοολικών και Ναρκοµανών έχουν 

εισαχθεί σε επίσηµες θεραπευτικές δοµές σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Φιλανδία, 

το Μεξικό, η Ελβετία, η Σουηδία και Ισλανδία (Makela et al., 1996) ενώ πολλοί 
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είναι αυτοί που εκθειάζουν τα άριστα αποτελέσµατα που προκύπτουν από το 

συνδυασµό παρακολούθησης οµάδων Ανωνύµων Ναρκοµανών και 

κατάλληλα σχεδιασµένων επαγγελµατικών θεραπευτικών προγραµµάτων 

(Miller, 1995). Χαρακτηριστικό της αυξανόµενης εκτίµησης που χαίρουν από 

την επιστηµονική κοινότητα και τις επίσηµες αρχές οι οµάδες των Ν.Α. είναι 

και το γεγονός ότι σε ορισµένες χώρες όπως οι Η.Π.Α. η συµµετοχή σε τέτοιες 

οµάδες προτείνεται από τις δικαστικές αρχές ως προϋπόθεση αναστολής 

επιβληθεισών ποινών (Makela et al., 1996).  

Από το 1963 και µετά, η ανάπτυξη επαγγελµατικών1  θεραπευτικών 

προγραµµάτων που δανείστηκαν πολλά στοιχεία της λειτουργίας τους από τις 

γνήσιες οµάδες αυτοβοήθειας του τύπου Synanon, Ανώνυµων Ναρκοµανών, 

Ανώνυµων Αλκοολικών, βοήθησε στην άνοδο της αποτελεσµατικότητας των 

επαγγελµατικών προγραµµάτων (Ζαφειρίδης 1999 & 1990). Παρόλα αυτά  οι 

αναπτυχθείσες επαγγελµατικές θεραπευτικές προτάσεις κατάφεραν 

περιστασιακά µόνο να προσεγγίσουν θεραπευτικές επιτυχίες της τάξης άνω 

του 50%  και υπολείπονται σε σταθερότητα αποτελεσµάτων των γνησίων 

προτάσεων αυτοβοήθειας, του τύπου των Ν.Α. και Α.Α. (Chapel, 1997, Miller, 

1997).   

Κατά συνέπεια δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι κλασικές επαγγελµατικές 

προσεγγίσεις που βασίζονται σε έµψυχο δυναµικό επαγγελµατιών και 

παραεπαγγελµατιών ψυχικής υγείας αποτελούν ένα δύσκολο και αβέβαιο 

εγχείρηµα. Από την άλλη µεριά η παραδοχή ότι οι Οµάδες Αυτοβοήθειας 

αποτελούν το απόλυτο θεραπευτικό όπλο δεν επιλύει το πρόβληµα, 

δεδοµένου ότι η ένταξη στις οµάδες αυτές προϋποθέτει την  ύπαρξη θετικού 

κινήτρου, που σηµαντικό ποσοστό των εξαρτηµένων από σκληρές ναρκωτικές 

ουσίες και το αλκοόλ  δεν διαθέτει. 

Ιστορικά – ∆ηµογραφικά στοιχεία 
Οι δυο πιο γνωστές οµάδες αυτοβοήθειας σε παγκόσµιο επίπεδο είναι 

όπως έχει ήδη αναφερθεί οι Α.Α. και Ν.Α. Η οµάδα των Α.Α. στην οποία 

βασίστηκαν και όλες οι άλλες οµάδες των 12 βηµάτων έχει ως αφετηρία της το 

1935. Τη χρονιά εκείνη οι δύο ιδρυτές των Α.Α. (ο Bill W. και ο Dr. Bob) µε 

                                     
1 Χρησιµοποιώ τον όρο «επαγγελµατικά» για προγράµµατα που βασίζουν την λειτουργία τους σε 
έµµισθο προσωπικό µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας. Σε αντίθεση µε  τις Οµάδες Αυτοβοήθειας που 
βασίζονται στον εθελοντισµό. 
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σοβαρά προβλήµατα κατάχρησης αλκοόλ, εγκαινίασαν µια σειρά από 

συναντήσεις, ωθούµενοι από την ανάγκη ενός ανθρώπου να µιλήσει µε 

κάποιο άλλο άνθρωπο που αντιµετωπίζει παρόµοιο πρόβληµα. Μερικές 

εβδοµάδες µετά τη πρώτη συνάντηση, ο Dr. Bob  (ο ένας εκ των δύο ιδρυτών) 

ήπιε το τελευταίο του ποτό. Η ηµεροµηνία αυτή (10 Ιουνίου του 1935) 

θεωρείται και η ηµεροµηνία ίδρυσης των Ανωνύµων Αλκοολικών. Και οι δύο 

ιδρυτές είχαν εµπειρία από το κίνηµα της οµάδας της Οξφόρδης, ένα 

ευαγγελικό προτεσταντικό κίνηµα πνευµατικής ανανέωσης και διεύρυνσης της 

αυτογνωσίας.                                                                                                                                 

               Κατά τη διάρκεια των εποµένων µηνών ο Bill W. συναντήθηκε µε τον 

Dr. Bob στο Akron και ανέπτυξαν µαζί τις βασικές ιδέες και το πρόγραµµα των 

Α.Α., προσαρµόζοντας τις αρχές και τις πρακτικές των οµάδων της Οξφόρδης 

στο συγκεκριµένο πρόβληµα του ελέγχου του ποτού. Το καινούργιο 

πρόγραµµα βασίζονταν στην οµαδικότητα, στην αλληλοβοήθεια, στην 

αλληλεγγύη   και τη συµµετοχή σε κάποιου είδους πνευµατική δραστηριότητα, 

η οποία στις αρχές σήµαινε την παρακολούθηση των συναντήσεων της 

τοπικής οµάδας της Οξφόρδης. Όλες οι δραστηριότητες θεωρούνταν κρίσιµες 

για τη διατήρηση της νηφαλιότητας των συµµετεχόντων (Makela et al. 1996).   

Οι Ν.Α. που σήµερα είναι η δεύτερη πιο γνωστή οµάδα αυτοβοήθειας 

σε θέµατα εξάρτησης οργανώνονται και αυτοί σε τοπικό επίπεδο ως 

αυτοδιοικούµενες, αυτοδιαχειριζόµενες οµάδες που πιστεύουν σε ένα κοινό 

σύστηµα αρχών και λειτουργιών, προσαρµοσµένων στα 12 βήµατα και τις 12 

παραδόσεις των Ανωνύµων Αλκοολικών (Α.Α.). Η πρώτη συνάντηση των 

Ν.Α.  έλαβε χώρα το 1947 στο Lexington του Kentucky, ως κοµµάτι ενός 

οµοσπονδιακού νοσοκοµειακού προγράµµατος δηµόσιας υγείας. Μια 

ανεξάρτητη, βασισµένη στην κοινότητα οµάδα, που δηµιουργήθηκε το 1953 

στο Λος Άντζελες,  χρησιµοποιώντας την εµπειρία του Lexington, έγινε η 

αφετηρία για το σηµερινό κίνηµα των Ν.Α. 

Η µεγάλη εξάπλωση αυτών των οµάδων αυτοβοήθειας είναι 

αντικείµενο έρευνας πολλών επιστηµόνων. Το 1998 σε περισσότερες από 

120 χώρες λειτουργούσαν σε εβδοµαδιαία βάση πάνω από 97.000 οµάδες 

Α.Α. (Membership Survey, 1998).  Αντίστοιχα το 1995 λειτουργούσαν 20.000 

οµάδες Ν.Α. σε εβδοµαδιαία βάση σε 70 χώρες στον κόσµο. (Facts about 

Narcotics Anonymous, 1995). 
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Οι οµάδες των Α.Α. και Ν.Α. ξεκίνησαν από τις Η.Π.Α. και  σχεδόν 

αµέσως αναπτύχθηκαν στις άλλες αγγλόφωνες κοινωνίες µε προτεσταντική 

παράδοση. Αλλά σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα εξαπλώθηκαν και σε µη 

αγγλόφωνες και µη προτεσταντικές κοινωνίες, όπως οι χώρες της ανατολικής 

Ευρώπης. Στις αναπτυσσόµενες χώρες οι πρώτες οµάδες Α.Α. 

δηµιουργήθηκαν από τους εκπατρισµένους αγγλόφωνους. Αλλά σε πολλές 

κοινωνίες η βάση των οµάδων απαρτίζεται τώρα πλέον από γηγενείς. Το πιο 

χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Μεξικό, στο οποίο ο αριθµός των µελών 

των οµάδων ΑΑ  και ΝΑ είναι ο µεγαλύτερος  ανάµεσα στις µη αγγλόφωνες 

χώρες (Makela et al, 1996).  

           Στους πίνακες (1) και (2), που ακολουθούν, φαίνεται η διασπορά των 

µελών ανάλογα µε το φύλο και την ηλικία στις οµάδες Α.Α. και Ν.Α. 

Περιεκτικές έρευνες της συµµετοχής στις οµάδες των Α.Α. και Ν.Α. δε γίνονται 

λόγω της έµφασης που η φιλοσοφία αυτών των οµάδων δίνει στην ανωνυµία. 

Παρόλα αυτά γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα δειγµατοληπτικές έρευνες 

της συµµετοχής στις οµάδες καθώς και της αποτελεσµατικότητάς τους. Ο 

σκοπός αυτών των ερευνών είναι να είναι συνεχώς ενηµερωµένα τα µέλη των 

οµάδων, για τη φυσιογνωµία των οµάδων τα χαρακτηριστικά των 

συµµετεχόντων και για να παρέχεται ενηµέρωση για τις οµάδες των 

ανωνύµων στην επαγγελµατική κοινότητα και στο γενικό πληθυσµό. Η 

ενηµέρωση του γενικού πληθυσµού υπηρετεί και τον σκοπό των Α.Α. και 

N.A.που είναι η µεταφορά του µηνύµατος σε όσους ακόµη υποφέρουν από 

τον αλκοολισµό ή τα ναρκωτικά. (Α.Α. 1998 Membership Survey).  

ΠΙΝΑΚΑΣ  (1) – ∆ιασπορά των µελών των οµάδων ανάλογα µε το 

φύλο 

ΟΜΑ∆ΕΣ  Α.Α. ΟΜΑ∆ΕΣ  Ν.Α. 

ΑΝ∆ΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

66% 34% 64% 36% 

Πίνακας (1) – (Random Survey A.A., 1998 – δείγµα 6800 ατόµων), 

(Random Survey N.A., 1988 – δείγµα 5000 ατόµων).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ (2) – ∆ιασπορά των µελών των οµάδων ανάλογα µε την 

ηλικία 

ΟΜΑ∆ΕΣ  Α.Α.  ΟΜΑ∆ΕΣ Ν.Α. 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

Κάτω των 21 2% Κάτω των 20 11% 

21 – 30  9% 20 – 30 37% 

31 – 40 28% 30 - 45 48% 

41 – 50  30% Πάνω από 45 4% 

51 – 60  18%   

61 – 70  9%   

Πάνω από 70 4%   

Πίνακας (2) – Random Survey A.A., 1998 – δείγµα 6800 ατόµων 

(Membership Survey, 1998),  Random Survey N.A., 1988 – δείγµα 5000 

ατόµων (Facts about N.A.). 

Το κοινωνικοοικονοµικό υπόβαθρο των συµµετεχόντων στις οµάδες 

ποικίλει από χώρα σε χώρα. Τα περισσότερα εθνικά κινήµατα ιδρύονται από 

µέλη µιας κοινωνικής οµάδας. Όσο όµως οι οµάδες αναπτύσσονται και 

γίνονται πιο αποτελεσµατικές, τόσο η βάση των συµµετεχόντων διευρύνεται 

και περιλαµβάνει άτοµα από όλες τις κοινωνικοοικονοµικές τάξεις. Όλα επίσης 

τα θρησκευτικά δόγµατα και πολιτιστικά υπόβαθρα αντανακλούνται στα µέλη 

των οµάδων. Γενικότερα οι οµάδες αντανακλούν την οµοιογένεια ή την 

ανοµοιογένεια  του πολιτισµού στον οποίο αναπτύσσονται.   

Βασικές αρχές  
Κύριος στόχος των Α.Α. και N.A. είναι να επικοινωνήσουν µε 

εξαρτηµένους στην κοινότητα που ίσως µπορούν να τους βοηθήσουν να 

µάθουν να ζουν µια ζωή χωρίς ουσίες, να αναρρώσουν από τις επιπτώσεις 

της εξάρτησης και να εγκαθιδρύσουν σταθερή και δηµιουργική ζωή. Το 

κεντρικό σηµείο των οµάδων αυτών είναι µια σειρά από προσωπικές 

δραστηριότητες γνωστές ως τα 12 Βήµατα. Τα βήµατα αυτά περιλαµβάνουν 

την παραδοχή του προβλήµατος, την αναζήτηση βοήθειας, την αυτοεκτίµηση, 

την εµπιστευτική αυτοαποκάλυψη, το να επανορθώνεις, όπου έχεις κάνει 

λάθος και το να δουλεύεις µε άλλους ανθρώπους που θέλουν να 

αναρρώσουν. Μεγάλη έµφαση δίνουν οι ανώνυµοι σε αυτό που αποκαλούν 
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«πνευµατική αφύπνιση» τονίζοντας την πρακτική της αξία και όχι κάποια 

φιλοσοφική ή µεταφυσική της υπόσταση. Οι οµάδες των ανωνύµων δεν είναι 

θρησκευτικά προγράµµατα. Τα µέλη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν την 

προσωπική τους κατανόηση, θρησκευτική ή όχι, αυτής της «πνευµατικής 

αφύπνισης».  

Η προσέγγιση των Α.Α. και N.A. είναι µη επαγγελµατική και βασίζεται 

στην αυτοβοήθεια. Η πρωταρχική θεραπευτική αξία των οµάδων αυτών 

βασίζεται ακριβώς στο γεγονός ότι εξαρτηµένοι βοηθούν άλλους 

εξαρτηµένους. Η θεραπευτική σηµασία της αυτοβοήθειας είναι άλλωστε 

αποδεδειγµένη στον τοµέα της θεραπείας των εξαρτήσεων και όχι µόνο 

(Ζαφειρίδης 1998, Kooyman 1993, Yablonsky 1989 & 1969). Στις συναντήσεις 

των οµάδων κάθε µέλος µοιράζεται τις προσωπικές του εµπειρίες µε άλλους 

αναζητώντας βοήθεια όχι από κάποιους ειδικούς αλλά από ανθρώπους που 

έχουν βιώσει παρόµοιες καταστάσεις και βρήκαν τη λύση.  

  Οι οµάδες των N.A. είναι ανοικτές σε οποιονδήποτε ανεξάρτητα από 

θρήσκευµα, κοινωνικοοικονοµική θέση, φύλο, εθνικότητα και µόνη 

προϋπόθεση είναι η επιθυµία κάποιου να διακόψει τη χρήση.  Ένας άλλος 

παράγοντας που θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως είναι ότι οι οµάδες αυτές 

δεν αποκλείουν µέλη που έχουν κάποια επιπλέον προβλήµατα εκτός από 

αυτό της εξάρτησης µε χαρακτηριστικότερο το παράδειγµα των ανθρώπων µε 

διπλή διάγνωση, οι οποίοι δύσκολα γίνονται δεκτοί σε κάποιο θεραπευτικό 

πρόγραµµα. Ελάχιστα άλλωστε είναι τα προγράµµατα ειδικά σε χώρες σαν 

την Ελλάδα που δέχονται ανθρώπους µε τέτοιου είδους προβλήµατα.    

 

Μια από τις βασικές αρχές των οµάδων είναι αυτή της ανωνυµίας. Η 

ανωνυµία δηµιουργεί ένα κλίµα ασφάλειας, εµπιστοσύνης και ισότητας µέσα 

στις οµάδες και όπως έχει αποδειχτεί είναι ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες διατήρησης και διεύρυνσης του κινήµατος των ανωνύµων. 

Επίσης η ανωνυµία εξασφαλίζει και το γεγονός ότι κανενός η περίπτωση ή η 

προσωπικότητα δεν θα θεωρηθεί πιο σηµαντική από το µήνυµα της 

ανάρρωσης που µοιράζονται τα µέλη των οµάδων.  

 Πολύ σηµαντική είναι η άποψη των ανωνύµων για τη θεραπεία της 

εξάρτησης. Θεωρούν πολύ απλουστευτική την άποψη ότι θεραπεία είναι το 

σταµάτηµα της χρήσης. Αυτό που µέσα από τα βασικά τους κείµενα φαίνεται 
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ότι θεωρούν ως θεραπεία, είναι η αλλαγή στον τρόπο ζωής και υιοθέτηση 

νέου τρόπου ζωής που ενσωµατώνει ηθικές και πνευµατικές αξίες, όπως  

εντιµότητα, αγάπη, αυτογνωσία. Σύµφωνα βέβαια µε την εµπειρία τους η 

απόλυτη και συνεχής αποχή σε συνδυασµό µε την συσχέτιση και ταύτιση µε 

άλλους µέσα στις οµάδες τους, είναι ο καλύτερος τρόπος για την ωρίµανση. Η 

υποτροπή, επίσης σύµφωνα µε τη φιλοσοφία των ανωνύµων, µοιάζει πολλές 

φορές να είναι απαραίτητο στοιχείο της συνολικής τους διαδικασίας, στην 

πορεία της ανάρρωσής τους από την εξάρτηση. Όσοι έχουν κάνει υποτροπή 

δεν θεωρούνται επονείδιστοι, αλλά ενθαρρύνονται να συνέλθουν, να 

διδαχτούν από την εµπειρία τους και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους.  

Τρόπος λειτουργίας 
 Όπως έχει ήδη αναφερθεί η συνάντηση της κάθε οµάδας είναι ο 

βασικός  πυρήνας του κινήµατος των ανωνύµων. Υπάρχει ποικιλία 

εβδοµαδιαίων συναντήσεων. Αυτές διακρίνονται σε κλειστές και ανοιχτές 

συναντήσεις στο κοινό, σε συναντήσεις οµιλιών και συζητήσεων, συναντήσεις 

αφιερωµένες στη µελέτη των βηµάτων, παραδόσεων και του Μεγάλου 

Βιβλίου. Αυτές οι συναντήσεις κρατούν σε επαφή καθηµερινά τα µέλη των 

οµάδων και τους βοηθούν και στην ανάπτυξη των προσωπικών τους 

σχέσεων.  

Η συνάντηση και οι αλληλεπιδράσεις που δηµιουργούνται γύρω από 

αυτή, καθιστούν τους ανώνυµους ένα κοινωνικό δίκτυο, ένα σύστηµα 

αλληλεπίδρασης µε ξεκάθαρους και έντιµους όρους που λειτουργεί 

θεραπευτικά από µόνο του. Πιο συγκεκριµένα το µοίρασµα κοινών εµπειριών 

που συµβαίνει στις συναντήσεις µέσα σε κλίµα εµπιστοσύνης, ασφάλειας και 

ισοτιµίας, διαµορφώνει άριστες συνθήκες για τη δηµιουργία ειλικρινών και 

έντιµων ανθρώπινων σχέσεων, για την υιοθέτηση ενός πιο δηµιουργικού και 

ανθρώπινου τρόπου ζωής. Αν µάλιστα αναλογιστεί κανείς ότι οι οµάδες αυτές 

προσφέρουν µικροκοινωνικούς  χώρους για την καλλιέργεια  ανθρωπιστικών 

αξιών και αυτογνωσίας,  σε κοινωνίες που κυριαρχούνται από αλλοτρίωση, 

µοναξιά και ατοµοκεντρικότητα, τότε η αξία τους και η σηµαντικότητα τους 

γίνονται ακόµη  πιο εµφανείς ιδιαίτερα στο επίπεδο της πρόληψης των 

ψυχοκοινωνικών προβληµάτων (Ζαφειρίδης 1998).   

 Πολύ σηµαντική είναι η υποδοχή του νεοεισερχόµενου σε µια οµάδα 

ανωνύµων. Η εµπειρία µάλιστα του νεοεισερχόµενου είναι σύµφωνα µε 
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κάποιους ερευνητές πολύ πιο θετική από την αντίστοιχη σε οργανωµένες 

Υπηρεσίες και   συστήµατα Υγείας (Chapel, 1997). Ο νεοεισερχόµενος είναι το 

πιο σηµαντικό πρόσωπο µέσα σε µία οµάδα. Υπάρχει µια ανεκτική αποδοχή 

που αντικατοπτρίζει το γνωµικό των ανωνύµων: «Οποτεδήποτε κάποιος, 

οπουδήποτε απλώσει το χέρι για βοήθεια, θέλω το χέρι των Α.Α. να είναι εκεί. 

Γι’ αυτό, είµαι υπεύθυνος».     

Ένας άλλος πολύ σηµαντικός παράγοντας της ανάρρωσης στις οµάδες 

των ανωνύµων είναι ο ρόλος του χορηγού ή σπόνσορα. Ο χορηγός είναι ένα 

παλιό µέλος των οµάδων που αναλαµβάνει να βοηθήσει το νεοεισερχόµενο 

να δουλέψει τα βήµατα και να αναπτύξει ένα πρόγραµµα θεραπείας που θα 

κάνει τη νηφαλιότητα όχι µόνο ανεκτή αλλά και επικερδή. Όπως µάλιστα η 

έρευνα έχει δείξει η σχέση µε κάποιον σπόνσορα µειώνει τις πιθανότητες 

υποτροπής (Sheeren, 1988). Από τη σχέση όµως αυτή δεν βοηθούνται µόνο 

οι χορηγούµενοι, αλλά και οι ίδιοι οι χορηγοί, αφού σύµφωνα µε την έρευνα 

του  Cross (1990) σε ένα δεκαετές follow up, το 91% όσων είχαν γίνει 

σπόνσορες είχαν διατηρήσει τη νηφαλιότητα τους. Άλλωστε η θεραπευτική 

αξία της αλληλεγγύης, της αφοσίωσης και της προσφοράς στον συνάνθρωπο 

έχουν συζητηθεί και από τους θεωρητικούς της ανθρωπιστικής / υπαρξιακής 

ψυχολογίας (Frankl, 1979), αλλά διαπιστώθηκαν επίσης και σε πολλά 

θεραπευτικά προγράµµατα στα οποία η αυτοβοήθεια ήταν ο βασικός άξονας 

της δράσης τους (Ζαφειρίδης, 1998). 

 

 Οµάδες Αυτοβοήθειας και επαγγελµατικές προσεγγίσεις 
Τα όσα ήδη αναφέρθηκαν,  είναι κάποια από τα στοιχεία που 

καθιστούν τις οµάδες αυτοβοήθείας αποτελεσµατικές. Πολλά µάλιστα από 

αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν και τα πλεονεκτήµατα των οµάδων 

αυτοβοήθειας έναντι των επαγγελµατικών προτάσεων. Στον πίνακα (4) γίνεται 

µια προσπάθεια συγκριτικής καταγραφής των πλεονεκτηµάτων και των 

µειονεκτηµάτων των οµάδων αυτοβοήθειας και των µοντέλων επαγγελµατικής 

προσέγγισης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ (4) – Συγκριτική καταγραφή πλεονεκτηµάτων µειονεκτηµάτων των 
δύο µοντέλων  

ΟΜΑ∆ΕΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
1.Μηδαµινό οικονοµικό κόστος. 
2.∆ιαχρονικά σταθερό αποτέλεσµα.   
3.Ανάπτυξη συνειδητών στάσεων ζωής.  
4.Αυτοδιαχείριση-Αυτοδιοίκηση -
Αυτοχρηµατοδότηση 
5.Θεραπεία των αιτιολογικών 
παραγόντων που οδηγούν στην 
εξάρτηση. 
6.Ταυτόχρονη προληπτική λειτουργία.   
7.Προαγωγή της προσωπικής ανάπτυξης 
και κατ’ επέκταση της κοινωνικής 
ανάπτυξης. 
8.Ενσωµατωµένη λειτουργία πρόληψης 
των υποτροπών.  
9.Προαγωγή της ιδέας της 
αυτοοργάνωσης και της αυτοδιαχείρισης 
στην αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών 
προβληµάτων.  
10.Ενέργοποίηση και ανάληψη 
προσωπικής ευθύνης. 
11.Καλλιέργεια των ανθρωπιστικών 
αξιών. 
12.Αντιµετώπιση διπλών διαγνώσεων 

1.Ευκολία στην πρόσβαση. 
2.Αποδοχή της πρότασης ακόµα και από 
χρήστες χαµηλού κινήτρου. 
3.∆ιασφάλιση από τυχόν εκτροπές λόγω 
της εποπτείας της πολιτείας. 
4.Οργανωµένη αντιµετώπιση του 
στερητικού συνδρόµου.   

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
1.∆εν προσελκύουν εύκολα χρήστες που 
βρίσκονται στα αρχικά στάδια της 
χρήσης. 
2.Πιθανότητες ανάπτυξης ιδεολογίας 
«γκέτο» σε κάποιες οµάδες. 
3.Ανυπαρξία υποδοµής επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης (ισχύει για ορισµένες 
οµάδες). 
4.Μη οργανωµένη αντιµετώπιση 
σωµατικού στερητικού συνδρόµου. 
5.Κυµαινόµενη αξιοπιστία από οµάδα σε 
οµάδα.  
 

 

1.Τεράστιο κόστος λειτουργίας. 
2.Ιδρυµατισµός προσωπικού και 
θεραπευοµένων. 
3.Ανάπτυξη συντεχνιακής νοοτροπίας 
του προσωπικού. 
4.Σύνδροµο κόπωσης του προσωπικού 
(Burn out). 
5.Θεραπευτική αγωγή που στις 
περισσότερες περιπτώσεις απευθύνεται 
στο σύµπτωµα . 
6.Απουσία ταύτισης µε το αντικείµενο.  
7.Αναπαραγωγή των κυρίαρχων 
ιδεολογικών στάσεων ζωής. 
9.Συχνή εµφάνιση φαινοµένων 
κατάχρησης θεραπευτικής εξουσίας. 
10.Ανάπτυξη παθητικότητας από την 
πλευρά των θεραπευοµένων. 
11.Αδυναµια αντιµετώπισης των διπλών 
διαγνώσεων που αποτελούν  το 30% των 
περιπτώσεων.  
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Επίλογος 
Η συνεχής εξάπλωση των οµάδων αυτοβοήθειας είναι από µόνη της ένας 

έµµεσος αλλά πολύ σηµαντικός δείκτης της αποτελεσµατικότητας τους αφού 

πρόκειται για µη κερδοσκοπικές και αυτοχρηµατοδοτούµενες οµάδες πολιτών 

µε ένα κοινό πρόβληµα και όχι για επαγγελµατικού τύπου υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας, των οποίων η εξάπλωση θα µπορούσε να συσχετιστεί µε άλλους 

παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια η αυξανόµενη ενασχόληση των ερευνητών 

µε την εξάπλωση όσο και µε την αποτελεσµατικότητα των οµάδων 

αυτοβοήθειας επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι οµάδες αυτές παίζουν και θα 

παίξουν στο µέλλον ακόµη πιο σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση των 

ψυχοκοινωνικών προβληµάτων (Makela et al, 1996, Wallace, 1996). Το 

χαρακτηριστικό της ενεργοποίησης των πολιτών στην αντιµετώπιση των 

προβληµάτων τους, που είναι συστατικό στοιχείο των οµάδων αυτών, αλλά 

και ένα από τα βασικά ζητούµενα στην αντιµετώπιση των ψυχοκοινωνικών 

προβληµάτων, καθιστά τις οµάδες αυτοβοήθειας ως µια από τις πιο 

ενδεδειγµένες λύσεις.  

            Καθώς λοιπόν από την διεθνή εµπειρία,  καθηµερινά αποδεικνύεται, 

ότι η κατακόρυφη αύξηση της ατοµικής ψυχοπαθολογίας και κατ’ επέκταση 

των  ψυχοκοινωνικών προβληµάτων δεν µπορεί να αναχαιτισθεί από τις 

στρατιές «ειδικών» και την πληθώρα «εξειδικευµένων» οργανισµών, που 

δηµιουργούν οι κυρίαρχες συγκεντρωτικές / διαχειριστικές πολιτικές υγείας, 

µήπως θα έπρεπε να δοθεί περισσότερο προσοχή στις οµάδες αυτοβοήθειας; 

Μήπως µε άλλα λόγια µας περίσσεψαν  απρόσωποι «ειδικοί» και απρόσωποι 

«εξειδικευµένοι» οργανισµοί, ενώ µας λείπουν οι συναντήσεις προσώπων, 

σαν κι αυτές που κάθε βράδυ γίνονται από τους ΑΑ και ΝΑ; 
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