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Η θεραπευτική κοινότητα απεξάρτησης 

Η θεραπευτική κοινότητα, είναι λιγότερο μια μέθοδος και περισσότερο 

μια πρόταση συνολικής αντιμετώπισης της προσωπικότητας ανθρώπων που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα τοξικοεξάρτησης, με στόχο μέσα από την ανάδειξη 

της προσωπικής ευθύνης και της αλληλοβοήθειας, να επιτευχθεί η αλλαγή 

τρόπου ζωής και συνεπακόλουθα η επίλυση του προβλήματος. Παρέχοντας έναν 

ξεχωριστό αυτοοργανωμένο χώρο, έναν εναλλακτικό οίκο που καλεί σε μια 

διαφορετική φιλοσοφία και στάση ζωής, στην οποία προτάσσεται μεταξύ 

άλλων, η κοινή δέσμευση, η υπευθυνότητα, η αυτοαποκάλυψη, η αλληλοβοήθεια 

μεταξύ ισοτίμων, η δράση, η ηθική αξιολόγηση και η φροντίδα. 

Αντιμετωπίζοντας δε τον εξαρτημένο στην ολότητα της προσωπικότητας του 

και σαν κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνο υποκείμενο, τον εντάσσει σε μια 

κουλτούρα συμμετοχικότητας, αμοιβαίας ευθύνης και σχέσεων βασισμένων 

στην εμπιστοσύνη και τον ορθό βίο, έτσι ώστε η αποχή να συνδεθεί με μια 

θετικότερη στάση ζωής που στόχο έχει την αλλαγή αξιών και αντιλήψεων και 

όχι απλά την απουσία εξάρτησης. Με έμφαση στην πρακτική γνώση και εστίαση 

στις πραγματικές σχέσεις όπως αναπτύσσονται στο «εδώ και τώρα» του 

περιβάλλοντος της κοινότητας, προκύπτει μια δομή και λειτουργία οι οποίες σε 

κάθε τους λεπτομέρεια δημιουργούν συνθήκες αλλαγής.  

Ο τρόπος προσέγγισης της θεραπευτικής κοινότητας, που κατ’ εξοχήν 

υπογραμμίζει την περιεκτικότητα των συμβολισμών της δομής της, είναι αυτός 
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που εστιάζει στο θεατρικό της στοιχείο, ως πολλαπλασιαστή των θεραπευτικών 

και διδακτικών της αποτελεσμάτων. (De Leon 2000:92) «Δραματοποιώντας» τη 

ζωή, «πυκνώνοντάς» τη μέσα από ρόλους και σύμβολα, χρησιμοποιώντας κατά 

κόρον την υπερβολή, η κοινότητα γίνεται η σκηνή όπου τα μέλη εναλλάσσουν 

ρόλους, βάσει των οποίων εκτυλίσσονται όλες οι διαδικασίες. Εργασίες και 

συναντήσεις γίνονται με συγκεκριμένο τελετουργικό ενώ κάθε στοιχείο τους 

είναι «σκηνοθετημένο» έτσι ώστε να δημιουργείται πίεση για αλλαγή. Η 

κοινότητα ως θέατρο δημιουργεί μια αφήγηση της αλλαγής στην οποία 

εντάσσονται οι αρχές και η φιλοσοφία της περί του ορθού βίου. Ο εαυτός μπορεί 

να γίνει άξιος εμπιστοσύνης μέσα από την ευθύνη που θα δείξει στην 

διεκπεραίωση του ρόλου του, ο οποίος είναι το εχέγγυο για τη συνοχή της 

ταυτότητας, σε αντίθεση με τη διάχυση της κατά την περίοδο της εξάρτησης. Η 

διεκπεραίωση του ρόλου γίνεται έστω και «σαν να». «Οι ένοικοι […] οφείλουν να 

συμπεριφέρονται ενεργητικά, σαν να είναι γεμάτοι σφρίγος και ζωντάνια, «σαν 

να» κατανοούν τις αξίες της θεραπευτικής κοινότητας, «σαν να» είναι αυτοί που 

θα ήθελαν να είναι: σιγά-σιγά αρχίζουν να σκέπτονται και να αισθάνονται 

σύμφωνα με αυτό που κάνουν» (Sugarman –Ζαφειρίδης 1990:42, βλ 

Ανδριάκαινα 2005:189). Η  αξία του «σαν να» έγκειται ακριβώς στη μεσολάβηση 

για να διασφαλιστεί η επίτευξη του διαφορετικού πράττειν, ως απαραίτητου 

παράγοντα αλλαγής της σχέσης με τα πράγματα, τους άλλους και εν τέλει με το 

ίδιο το κατοικείν. Το συνολικότερο «σαν να» της κοινότητας είναι αυτό που 

προκαλεί η κεντρικότητα της αφήγησης στη δομή της καθημερινότητας και στο 

γραπτό κείμενο της φιλοσοφίας της, γιατί μέσα από αυτό δοκιμάζεται το όραμα 

μιας διαφορετικής ταυτότητας που περνάει από την εμπειρία της εξάρτησης στην 

«καθαρή ζωή» σύμφωνα με τις αξίες τις κοινότητας, συγκρατώντας το εγχείρημα 

της. 
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Το κείμενο της «φιλοσοφίας» της κοινότητας1  

Η κεντρικότητα της αφήγησης διαφαίνεται σε δυο επίπεδα. Το επίπεδο 

της καθημερινότητας και αυτό του γραπτού κειμένου της φιλοσοφίας της 

κοινότητας. Το γραπτό κείμενο της φιλοσοφίας είναι το σύμβολο πίστης της 

θεραπείας για την κάθε κοινότητα  και η απομνημόνευση του θεωρείται δείγμα 

σύνδεσης με αυτή. Αναγιγνώσκεται συλλογικά κάθε πρωί, ώστε να ενισχύσει 

την αίσθηση της κοινότητας και να σηματοδοτήσει, μαζί με τη διαδικασία της 

κραυγής που σε πολλές περιπτώσεις έπεται, μια θετική έναρξη για την ημέρα. 

(De Leon 2000:74). Το κείμενο της φιλοσοφίας δεν είναι όμως μόνο ένα γενικό 

«πιστεύω», αλλά μια πρωτοπρόσωπη μικρή αφήγηση, που διατρέχει εν συντομία 

τις αλλαγές στην ταυτότητα του κάθε μέλους, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και 

                                                           

1Παράδειγμα: το κείμενο της φιλοσοφίας της θεραπευτικής κοινότητας ΚΕ.Θ.Ε.Α. «Διάβαση». Η 

Θ.Κ. «Διάβαση» ιδρύθηκε το 1990, απαντώντας στην ανάγκη δημιουργίας ενός θεραπευτικού 

πλαισίου ημερήσιας εντατικής αλλά εξωτερικής παρακολούθησης, που θα  απευθυνόταν σε 

νεαρούς ενήλικες με υποστηρικτικό περιβάλλον. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της θεραπευτικής 

πρότασής της  σχετίζεται με τον ανοιχτό χαρακτήρα της και την άμεση επαφή της με την πόλη, η 

οποία εκλαμβάνεται ως χώρος αλληλεπίδρασης αλλά και έκφρασης ευθύνης.  

 «Διάλεξα να είμαι στην ΔΙΑΒΑΣΗ γιατί κουράστηκα να κρύβομαι στη μοναξιά της Πόλης 

,ξένος ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους, γιατί δεν άντεχα την φυλακή που είχα φτιάξει γύρω μου, 

παίρνοντας ναρκωτικά, γιατί θέλησα ν’ αντικαταστήσω τον σίγουρο θάνατο με την ΖΩΗ. 

Στην ΔΙΑΒΑΣΗ βρήκα ό,τι ονειρευόμουν και έψαχνα απεγνωσμένα μέσα από λάθος 

δρόμους. Βρήκα ανθρώπους που με αγκάλιασαν, ενδιαφέρθηκαν πραγματικά για μένα, έμαθα τι 

σημαίνει αληθινή αγάπη, σεβασμός και ειλικρίνεια 

Εδώ έμαθα να αντιμετωπίζω τα προβλήματα και τις δυσκολίες με διαφορετικό τρόπο 

ζώντας στο ίδιο περιβάλλον που ζούσα και πριν χωρίς να αποφεύγω την πραγματικότητα. Έμαθα 

ότι αξίζει να ζω καθαρός, να δημιουργώ μαζί με άλλους ανθρώπους και να κάνω πράξη τα όνειρά 

μου. Έμαθα να ενδιαφέρομαι για το σπίτι μου, τους ανθρώπους, την γειτονιά μου, για όλα όσα  

συμβαίνουν γύρω μου και πριν δεν με άγγιζαν. Δέχτηκα πως η ασχήμια, η αποξένωση, η αδιαφορία, 

η εγκατάλειψη αυτής της Πόλης είναι και δική μου ευθύνη. Τώρα ζω την πραγματικότητα της 

Πόλης όχι σαν απλός παρατηρητής, αλλά σαν άνθρωπος που αγαπάω τη ΖΩΗ και που μπορώ με 

την προσωπική μου αλλαγή και στάση να παρέμβω στα προβλήματα της που είναι και δικά μου. 

Μπορείς να πάρεις την ΖΩΗ στα χέρια σου χωρίς αναβολές και αμφιβολίες, χωρίς να 

περιμένεις από τους άλλους να κάνουν αυτό που έχεις να κάνεις εσύ τώρα». 
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αντιλήψεις της κοινότητας περί αλλαγής. Το κείμενο αυτό αποτελεί έτσι τη βασική 

«πλοκή» της αφήγησης που παράγει η γενικότερη φιλοσοφική τοποθέτηση της 

θεραπευτικής κοινότητας συμπυκνώνοντας τις βασικές αρχές και το όραμα της, 

ορίζοντας ταυτόχρονα ως σημείο αφηγηματικής αρχής και ως υπαρξιακό 

ορόσημο, που καθορίζει το πριν και το μετά την επιλογή της προσωπικής αλλαγής. 

Η ανάγνωση του κειμένου σε ορισμένο τόπο και χρόνο, στο πλαίσιο της πρωινής 

καθημερινής συνάντησης των μελών της κοινότητας, την καθιστά «πράξη» μέσα 

στην γενικότερη πλοκή που προκύπτει από τη σταθερή δομή της κοινότητας και 

από τα ξεχωριστά πρόσωπα που τη συναποτελούν σε ιδιαίτερες κάθε φορά 

συνθήκες. Το κάθε μέλος της κοινότητας που την αναγιγνώσκει παρουσία των 

υπολοίπων μελών, απευθύνεται ταυτόχρονα στον εαυτό και σε εκείνους 

αποκαλύπτοντας τον μύθο, που προβάλλεται ως προσωπικός αλλά και ως ήδη 

επιβεβαιωμένος από προγενέστερους συμμετέχοντες. Έτσι η επιστροφή στον 

εαυτό γίνεται μέσω των ταυτόχρονων, προηγούμενων ή μεταγενέστερων άλλων 

και η προσωπική ιστορία «διυλίζεται» στην κουλτούρα της κοινότητας.  

Η ιδιαιτερότητα του κειμένου της φιλοσοφίας της κοινότητας έγκειται 

αφενός στο συλλογικό υποκείμενο συγγραφής της, που είναι ο κάθε 

συμμετέχων, σε κάθε ιστορική στιγμή της κοινότητας, αφετέρου στην 

πραγματικότητα που περιγράφει, η οποία είναι επίσης η πραγματικότητα του 

καθένα. Ο άλλος διαβάζει ως εαυτός και οι άλλοι μετέχουν της ιστορίας του, που 

γίνεται και δική τους επηρεάζοντας έτσι την αντίληψη της ταυτότητας τους, τα 

ρήγματα της οποίας, εξαιτίας των επιλογών στη ζωή στη χρήση δεν 

εξοβελίζονται, αλλά εντάσσονται στην πλοκή, μέσω της βασικής αντίληψης της 

κοινότητας, που διατυπώνεται και στην φιλοσοφία, σύμφωνα με την οποία η 

εξάρτηση ήταν ένας «λάθος» δρόμος αναζήτησης ουσιαστικών 

συναισθηματικών και υπαρξιακών αναγκών, που αντικαθίσταται από τον 

«ορθό»» τρόπο της κοινότητας.  

 

Η κεντρικότητα της σημασίας της αφήγησης που παράγει η φιλοσοφία 

βάσει της ερμηνευτικής του Paul Ricoeur 

Έχουμε υποστηρίξει (Κονιδάρη 2013) ότι  η κεντρικότητα της αφήγησης 

στη Θεραπευτική κοινότητα, όπως φαίνεται από την ιδιαίτερη πρακτική της 

καθημερινής ανάγνωσης της φιλοσοφίας της οφείλεται, σύμφωνα με τη θεωρία 
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της αφήγησης του Paul Ricoeur, στο ότι αυτή επιδρά στους καίρια για τον 

τοξικοεξαρτημένο τομείς της βίωσης του χρόνου της αίσθησης ταυτότητας και 

της δημιουργίας ηθικής υπόστασης. Έτσι μέσα από τη συμμετοχή του στην 

αφήγηση της κοινότητας το κάθε μέλος ανακαλύπτει εναλλακτικές δυνατότητες 

ύπαρξης, οι οποίες αντιτίθενται στην περατότητα του χρόνου και μεταθέτουν 

την εστίαση στην πραγμάτωση τους ώστε να επιτυγχάνεται μια αυθεντική 

αναβίωσή του. Ενσωματώνει τις αντιθέσεις της ταυτότητάς του με την 

ικανότητα της αφήγησης να συνδέει ετερογενή στοιχεία προς όφελος της 

συνεκτικότητας και δεσμευόμενος στη θεραπεία δημιουργεί έναν έμπιστο 

εαυτό. Μέσω της αφήγησης δοκιμάζει τον εαυτό του ως έντιμο και ηθικό 

πρόσωπο, ενώ γίνεται παράλληλα φορέας κρίσης και καταλογισμού. 

 

H αφηγηματική λειτουργία κατά τον Paul Ricoeur 

Σύμφωνα με τον Paul Ricoeur η ζωή εγγράφεται στο χρόνο και 

νοηματοδοτείται μόνο μέσα από μια πλοκή, που την περισυλλέγει, για να 

συγκαιράσει στο κεντρικό πρόσωπο τα αναλλοίωτα χαρακτηριστικά του και τις 

αλλαγές που του συμβαίνουν, σε σχέση με τις πράξεις του και αυτές ενός άλλου 

ανθρώπου. Η συνειδητοποίηση του εαυτού ενέχει τόσο την προσωπική 

αφήγηση, όσο και την αφήγηση του άλλου. 

Πιο συγκεκριμένα η πλοκή είναι μια ακολουθία από πράξεις 

φανταστικών ή πραγματικών χαρακτήρων, που παρουσιάζονται σε δραματικές 

καταστάσεις που αλλάζουν, ή σε αλλαγές στις οποίες αντενεργούν. Αυτές οι 

αλλαγές, αποκαλύπτοντας κρυφές απόψεις της δραματικής κατάστασης και των 

χαρακτήρων, προκαλούν μια νέα πλοκή που απαιτεί σκέψη, δράση ή και τα δυο. 

Η ανταπόκριση σε αυτή οδηγεί την ιστορία στην ολοκλήρωση της. Η πλοκή με 

την τελεολογική αρχή της καθορίζει ποιες πράξεις, που χωρίς αυτή θα ήταν 

ασύνδετες, θα συνδεθούν για να οδηγηθούν σε μια προσδοκώμενη κατάληξη, 

διατηρώντας ισχυρό το στοιχείο της αιτιότητας. (Ricoeur 1990) Ταυτόχρονα 

εισάγει σε έναν κόσμο σκοπών και στόχων, θέλησης και πράξης, που 

προκύπτουν από τη λύση της. Η αφηγηματική σύνθεση καθίσταται λοιπόν ο 

μεσολαβητής ανάμεσα στην ανάγκη συμφωνίας και στην αναγνώριση της 

έλλειψης της, δημιουργώντας την ασύμφωνη συμφωνία, την σύνθεση δηλαδή 

του ετερογενούς, η οποία προκύπτει από την από την άμιλλα ανάμεσα σε μια 
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απαίτηση συμφωνίας και αποδοχής των ασυμφωνιών, που μέχρι την 

ολοκλήρωση της αφήγησης θέτουν σε κίνδυνο την ταυτότητα της σύστασης του 

μύθου. ( Ricoeur 1984)  

H διπλή χρονικότητα της αφήγησης συνίσταται στην ικανότητα 

παρακολούθησης της πλοκής μέσω των διαδοχικών πράξεων, σκέψεων και 

συναισθημάτων προς μια κατεύθυνση που προχωράει σε ένα «κλείσιμο», το 

οποίο γίνεται και πόλος έλξης αυτής της διαδικασίας και από το οποίο αν 

κοιτάξει κανείς πίσω πρέπει να μπορεί να πει πως, πράγματι, σε αυτό θα 

κατέληγε η ιστορία, πως αυτό απαιτούσαν όλα τα επεισόδια που προηγήθηκαν. 

Η κίνηση προς τα μπρος της ιστορίας  συνδέει τα γεγονότα με έναν χρονικό 

τρόπο, ενώ την ίδια στιγμή, με την ιστορία ήδη ειδωμένη ως ένα όλον, τα 

γεγονότα άγονται προς ένα άγνωστο ακόμα συμπέρασμα, σύμφωνο όμως με την 

τελεολογική της αρχή. Αυτό έχει ως συνέπεια, όχι μόνο την ενότητα της 

ιστορίας, με το «τέλος» της να φαίνεται από μια στιγμή και μετά αναπόδραστο, 

αλλά και την ένταξη της στον κόσμο της ηθικής τάξης με τη δημιουργία μιας 

ολότητας με νόημα, που έχει προκύψει από σκόρπια γεγονότα, εμπεριέχουσας 

αρχές και αξίες, που καλούν σε αξιολόγηση.  

 

Η αφηγηματική ταυτότητα 

Με τον ίδιο τρόπο που νοηματοδοτείται η ταυτότητα ενός προσώπου 

βάσει της πλοκής μιας αφήγησης έτσι νοηματοδοτείται και η προσωπική 

εμπειρία με βάση την προσωπική αφήγησης της ζωής, για να δημιουργήσει μια 

ταυτότητα σταθερή από τη μια στο χρόνο και υποκείμενη ταυτόχρονα σε 

αλλαγές. 

Η αφηγηματική ταυτότητα, είτε ενός προσώπου, είτε μιας κοινότητας, 

είναι ο αναζητούμενος τόπος χιασμού μεταξύ ιστορίας και μυθοπλασίας 

(Ricoeur 2008:156), στον οποίο απαντάται το ερώτημα « ποιός έκανε αυτό» ή, 

«ποιός ήταν ο πράττων;» (Ricoeur 1988:246), έτσι  ώστε η ονομασία του 

πράττοντα να περικλείει την μονιμότητα της υπόστασης του στο χρόνο και τις 

αλλαγές στις οποίες υπόκειται στην πορεία του. Η λειτουργία της αφήγησης 

καθορίζει το «ποιός της πράξης» (Ricoeur 2008:86), με τέτοιο τρόπο ώστε ο 

εαυτός μέσω της πλοκής που εντάσσεται να εκλαμβάνεται ως ο ίδιος καθ όλη τη 

διάρκεια της ζωής.  Έτσι η αφηγηματική ταυτότητα αρθρώνει την προσωπική 
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μέσα στη χρονική διάσταση. Η κατανόηση του ποιός ή αλλιώς του εαυτού δεν 

είναι μια ενορατική διαδικασία αλλά μια ερμηνεία που διαμεσολαβείται από 

κείμενα και είναι η αφήγηση που μέσα από τον καθορισμό της  πλοκής 

διαμορφώνει ανάλογα και το πρόσωπο της δράσης. Η σχέση με τον εαυτό 

περνάει με αυτόν τον τρόπο μέσα από «τον πολιτισμό και την παράδοση», τις 

«ιδέες και τις πράξεις, τα έργα, τους θεσμούς και τα μνημεία που 

αντικειμενικοποιούν την έννοιά του» (Ricoeur 1980 βλ.Παγκαλος 2011:347). 

«Κατανοώ τον εαυτό μου ενώπιον του κειμένου […]σημαίνει ότι εκθέτω τον 

εαυτό μου να λάβει από αυτό έναν ευρύτερο εαυτό που μπορεί να είναι ο 

προτεινόμενος τρόπος της ύπαρξης, που αποκρίνεται με τον πιο κατάλληλο 

τρόπο στον κόσμο του κειμένου». Η ιστορία της ζωής, όπως αναλύθηκε στο 

«Χρόνος και Αφήγηση», γίνεται κατανόηση του εαυτού ως «μια ιστορική 

μυθοπλασία που διασταυρώνει το ιστοριογραφικό ύφος των βιογραφιών με το 

μυθιστορηματικό ύφος των φανταστικών αυτοβιογραφιών» (Ricoeur 

2008:156). 

Όπως η πλοκή περιλαμβάνει πάντα πάνω από ένα πρόσωπο που πράττει,  

έτσι και η αφηγηματική ταυτότητα, στηριζόμενη σε μια ιστορία που ενέχει πάνω 

από μια προσωπική αφήγηση, διαμορφώνεται μαζί και διαμέσου άλλων 

προσώπων, που έχουν τη δική τους αφήγηση. Η αλληλεπίδραση των 

υποκειμένων ως δρώντων ή πασχόντων ωθεί σε ηθική αξιολόγηση, που 

αποτελεί και αναπόσπαστο στοιχείο της αφήγησης.  

 

Η προσωπική ταυτότητα  

Η έννοια τη ταυτότητας κατά τον Ricoeur περιλαμβάνει την ταυτότητα 

ως το ταυτόν, idem, και την ταυτότητα ως εαυτότητα, ipse. «Η εαυτότητα δεν 

είναι το ταυτόν». (Ricoeur 2008:158) Η ταυτότητα ως το ταυτόν υποδηλώνει 

την ιδιότητα να παραμένεις ίδιος, παρ’ όλες τις εσωτερικές ή εξωτερικές αλλαγές 

ενώ η ταυτότητα ως εαυτότητα δηλώνει την συνδιαλλαγή με αυτές και την 

ενσωμάτωση τους. Το idem είναι μια αριθμητική ταυτότητα με ξεχωριστά 

ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ το ipse, είναι ταυτότητα που ανήκει 

αποκλειστικά στον εαυτό και όχι σε κάποιον άλλο. Τα δυο μοντέλα μονιμότητας 

στο χρόνο, το ένα ως παράδειγμα της ιδιότητας του idem να παραμένει 

αναλλοίωτο, είναι ο χαρακτήρας, και το άλλο ως παράδειγμα της ιδιότητας του 
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ipse να διατηρείται ίδιο μέσω των αλλαγών του, είναι ο τηρημένος λόγος. Ο 

χαρακτήρας εκφράζει την αλληλοκάλυψη μεταξύ idem και ipse, ο τηρημένος 

λόγος πιστοποιεί τη μη αναγωγιμότητα των δυο, εξαιτίας της απόκλισης 

ανάμεσα στη μονιμότητα του εαυτού και την μονιμότητα του ίδιου. Ο μεν 

χαρακτήρας εκφράζει την ιδιότητα να παραμένει κανείς ίδιος στο πέρασμα του 

χρόνου, ο δε τηρημένος λόγος μια ευλυγισία ή κάποιο είδος δυαδικής 

ταυτότητας με τρόπο ώστε να εντάσσεται η έννοια της αλλαγής, που δημιουργεί 

και την ταυτότητα της εαυτότητας (Ricoeur 2008). «Ο χαρακτήρας δηλώνει το 

σύνολο των καθ’ έξιν προδιαθέσεων από τις οποίες αναγνωρίζουμε ένα 

πρόσωπο» (Ricoeur 2008:164) ή αλλιώς η συνήθεια δίνει στον χαρακτήρα 

ιστορία και εν τέλει και τα γνωρίσματα του, με τρόπο που ως δεύτερη φύση οι 

εμμένουσες αλλαγές στην ταυτότητα ως εαυτότητα να αναγγέλλονται ως idem. 

«Έτσι οι προτιμήσεις, οι αποτιμήσεις, οι εκτιμήσεις σταθεροποιούνται κατά 

τέτοιο τρόπο, ώστε το πρόσωπο να αναγνωρίζεται από τις καθ’εξιν 

προδιαθέσεις του, για τις οποίες μπορούμε να πούμε ότι είναι αξιολογικές.( 

Ricoeur 2008:166) «Από την εμμένουσα σταθερότητα του χαρακτήρα όμως 

διαφοροποιείται η εμμονή της πιστότητας στον δοσμένο λόγο» (Ricoeur 

2008:168), η οποία ενέχει μια ηθική διάσταση ως ανταπόκριση σε έναν άλλο 

που την αναμένει, ανεξάρτητα από τις πιθανές μεταβολές που μπορεί να έχει 

υποστεί στο χρόνο. Απέναντι στη μονιμότητα του χαρακτήρα ο τηρημένος λόγος 

θέτει μια τροπικότητα μονιμότητας, απέναντι στη εμμένουσα σταθερότητα του 

τη διατήρηση του εαυτού στην υπόσχεση μέσα από την πιστότητα, η οποία έχει 

μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, εισάγοντας τη χρονική διάσταση και την 

αφηγηματική ιδιότητα της ταυτότητας. Ως τέτοια διατηρεί  τόσο τη μονιμότητα 

στο χρόνο, όσο και τη μεταβλητότητα που αυτός της προκαλεί. Όπως η 

ασύμφωνη συμφωνία διατηρεί την ολότητα της αφήγησης έτσι και η 

αφηγηματική ταυτότητα και η πλοκή που δημιουργεί καθιστά δυνατή την 

ενδοβολή των αλλαγών στη  μονιμότητα του εαυτού χωρίς να απειλείται η 

υπόσταση του. «Η αφηγηματική ταυτότητα παρεμβαίνει στην εννοιακή 

συγκρότηση της προσωπικής ταυτότητας κατά τον τρόπο μια ειδικής 

μεσολάβησης ανάμεσα στον πόλο του χαρακτήρα, όπου idem και ipse τείνουν να 

συμπέσουν και στον πόλο της διατήρησης του εαυτού, όπου η εαυτότητα 

αποδεσμεύεται από το ταυτόν» (Ricoeur 2008:162) 
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Η επίδραση της αφήγησης στη θεραπεία της εξάρτησης ως προς την 

ταυτότητα 

Ο εξαρτημένος, έχοντας θέσει τον εαυτό του στην «κατάσταση του 

υποφέροντος έχει προσδώσει στο πάσχειν την «ακέραιη παθητική του 

διάσταση». Με την απομείωση της ικανότητας του πράττειν, που γίνεται 

αισθητή ως απομείωση της ικανότητας για ύπαρξη, ξεκινά το αμιγές βασίλειο 

της οδύνης, όπου οι μορφές απαξίωσης του εαυτού και απέχθειας για τον άλλο 

άνθρωπο ξεπερνούν τον φυσικό πόνο. Συγκαλυμμένες μορφές του υποφέρειν 

είναι η ανικανότητα αφήγησης, η άρνηση της αφήγησης, η επιμονή του 

ανεκδιήγητου, φαινόμενα που σαφώς ξεπερνούν την περιπέτεια, την οποία η 

στρατηγική της σύστασης του μύθου μπορεί πάντοτε να οικειοποιηθεί προς 

όφελος του νοήματος» (Ricoeur 2008:415). Ακόμα λοιπόν και αν συμμετέχει 

στην αφήγηση που παράγει η κουλτούρα της χρήσης, με την οποία έρχεται 

αντιμέτωπος προσερχόμενος στην αφήγηση της θεραπευτικής κοινότητας, όσο 

περισσότερο έχει πλησιάσει αυτήν την απόλυτη κατάσταση οδύνης, τόσο 

λιγότερο είναι ικανός να παράξει μια συνεκτική ιστορία εν είδει αφηγηματικής 

ταυτότητας. Στο βαθμό δε που είναι ικανός γι αυτό, αυτή είναι πολλαπλώς 

κατακερματισμένη 

Η κεντρικότητα του ρόλου της αφήγησης στη θεραπευτική κοινότητα, 

όπως φαίνεται στην καθημερινή ανάγνωση του κειμένου της φιλοσοφίας, 

οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι η αίσθηση της ταυτότητας του εξαρτημένου 

είναι καίρια διαταραγμένη. Η αφήγηση της φιλοσοφίας της κοινότητας, με την 

δυνατότητα κάθε αφήγησης να συνδέει ετερογενή στοιχεία προς όφελος της 

συνεκτικότητας, παρέχει μια αφηγηματική ταυτότητα στο μέλος, η οποία 

ενσωματώνει τις αντιθέσεις, που διαφορετικά θα απειλούσαν τόσο την 

υπόσταση του, όσο και την προσπάθεια αλλαγής. Ταυτόχρονα «χρησιμεύει ως 

καθοδηγητική ιδέα για μια επέκταση της πρακτικής σφαίρας […]με πράξεις που 

ανασχηματίζονται από τις αφηγηματικές μυθοπλασίες, τις τόσο πλούσιες σε 

προϊδεάσεις εθικού χαρακτήρα» (Ricoeur 2008:226), ώστε ο συμμετέχων στην 

κοινότητα εντασσόμενος στην αφήγηση της, να ανακαλύπτει νέους τρόπους 

δράσης. «Είναι η ταυτότητα της ιστορίας που διαμορφώνει την ταυτότητα του 

προσώπου» (Ricoeur 2008:198), γι αυτό και κάθε μέλος της κοινότητας 
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εισάγεται στην αφήγηση της ως ρόλος. Προτάσσεται η συμμετοχή στην 

αφήγηση και στην πράξη ώστε ενδυόμενος έναν ρόλο ο συμμετέχων, να 

καταλαβαίνει ότι μπορεί να τον παίξει και ότι μπορεί να είναι διαφορετικός από 

αυτό πού νόμιζε, έστω και «σαν να». Μόνο όταν αυτή η διαδικασία έχει 

δημιουργήσει μια επαρκή ταύτιση, μπορεί να πάρει μια απόσταση - αυτή που 

του επιτρέπει η διάρκεια της αποχής από τη χρήση της ουσίας και από τις 

πρακτικές του τρόπου ζωής κατά την εξάρτηση - για να προσεγγίσει και τα 

σταθερά γνωρίσματα της ταυτότητας του δημιουργώντας τελικά και την 

ταυτότητα ως εαυτότητα.  

Η οικειοποίηση της αφήγησης της κοινότητας επιδρά στο ipse και 

αναδεικνύει τη δυνατότητα αλλαγής, διατηρώντας τη συνεκτικότητα της 

συνολικής αφήγησης της ζωής εξαιτίας της κεντρικότητας της προσωπικής 

επιλογής, ως σημείο έναρξης μιας συνειδητής αμφισβήτησης της μονιμότητας 

του idem. Η ταυτότητα του μέλους στην κοινότητα εξαρτάται από τη δέσμευση 

στην επιλογή ένταξης στην αφήγηση της κοινότητας. Κάποιος είναι μέλος, είναι 

«καθαρός» όσο το επιλέγει. Η αφηγηματική ταυτότητα που δημιουργεί η 

κοινότητα έρχεται να σταθμίσει «τα αναλλοίωτα γνωρίσματα τα οποία η 

ταυτότητα οφείλει στην αγκύρωση της ιστορίας μιας ζωής σε έναν χαρακτήρα 

και τα γνωρίσματα που τείνουν να αποσυνδέσουν την ταυτότητα του εαυτού 

από το ταυτόν του χαρακτήρα» (Ricoeur 2008:167). Το ταυτόν, που κατά τη 

ζωή στη χρήση εκδήλωνε την πολλότητα και την υπόθεση του αμετάβλητου της 

κατάστασης, επανατοποθετείται μαζί με την εαυτότητα και την απόφαση 

αλλαγής που εκδηλώνεται μέσα από την πράξη, ώστε να δημιουργηθεί μια 

αφηγηματική ταυτότητα που, ως τέτοια, μπορεί να εντάξει τις αντιθέσεις. Ως 

προς την ικανότητα της τήρησης του λόγου, «η υπόσχεση μιας πράξης απέναντι 

σε κάποιον άλλο άνθρωπο, διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στον εθικό 

καθορισμό του (Ricoeur 2008:66). Η τήρηση της δέσμευσης απέναντι στη 

θεραπεία - τη φροντίδα του εαυτού, του οίκου και του άλλου - στην κοινότητα, 

δηλώνει τη διατήρηση του προσδιορισμού της ταυτότητάς ως μέλος. Αυτή η 

ιδιότητα προσδίδει ανώτερο ηθικό χαρακτήρα, κατ' αντίθεση με την περίπτωση 

διακοπής από τη θεραπεία, που θα σηματοδοτούσε μια έκπτωση προς την 

ανικανότητα τήρησης της δέσμευσης, όπως θα συνέβαινε και στη διάρκεια της 

εξάρτησης. Η ικανότητα ανάληψης μιας δέσμευσης, παρόλες τις αλλαγές ή 
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δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν, αντιτίθεται στην παθητικότητα του 

αναλλοίωτου της ταυτότητας του χαρακτήρα, πάνω στην οποία είχε 

οικοδομηθεί η ψευδαίσθηση ότι ο «εξαρτημένος» εαυτός δεν μπορεί να αλλάξει. 

Έτσι, η δέσμευση στην τήρηση της υπόσχεσης συγκροτεί την ταυτότητα και 

εισάγει τον άλλο σε μια σχέση που ο καθένας μπορεί να υπολογίσει στη 

διατήρηση του εαυτού και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η κίνηση στη 

θεραπευτική κοινότητα ξεκινά από το μη έμπιστο αμετάβλητο idem κατά τη 

διάρκεια της εξάρτησης, για να φτάσει στο έμπιστο μεταβλητό ipse.  

 

Οι προσωπικές αφηγήσεις ζωής – η αυτοβιογραφία 

Εντασσόμενοι οι συμμετέχοντες στην αφήγηση της θεραπευτικής 

κοινότητας επαναδημιουργούν τις προσωπικές τους αφηγήσεις ζωής, που 

καλούνται να καταγράψουν στην αυτοβιογραφία τους. Η συγγραφή της 

αυτοβιογραφίας, μετά από ένα εύλογο διάστημα συμμετοχής στην θεραπευτική 

κοινότητα, αποτελεί συνήθη πρακτική στο πλαίσιο των γραπτών αναθέσεων. Η 

«φιλοσοφία» δίνει τον τόνο της δυνατότητας μιας συνεκτικής ιστορίας και ο 

συμμετέχων προσωποποιεί την κίνηση που προκύπτει από αυτή. 

Πιο αναλυτικά, η πρωταρχική ένταξη στη «φιλοσοφία» της κοινότητας 

αποτελεί μέσο άρσης του ανεκδιήγητου και της ελλειμματικής ή ασταθούς 

ταυτότητας, με τη συνεπακόλουθη έλλειψη νοήματος που επιφέρει. Η εμπειρία 

της κοινότητας εξισορροπεί την ένταση της κουλτούρας της εξάρτησης για να 

δημιουργηθεί η νέα αφηγηματική ταυτότητα των μελών, στον τόπο χιασμού του 

μύθου της χρήσης, της κοινότητας και της ατομικής ιστορίας. Έχοντας 

δημιουργήσει μέσω της ένταξης στην αφήγηση της φιλοσοφίας μια πρώτη 

ενότητα αφήγησης ανάμεσα στην εμπειρία της ζωής κατά τη διάρκεια της 

εξάρτησης και της «καθαρής» ζωής, μπορεί να δημιουργήσει και την προσωπική 

του ιστορία, προσεγγίζοντας τόσο τα σταθερά γνωρίσματα της ταυτότητας του, 

που εκφράζονται από το idem, όσο και τα μεταβλητά του ipse, δημιουργώντας 

μια συνεκτική αφηγηματική ταυτότητα που δεν απειλείται από χάσματα. 

Αντιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο ότι μπορεί να είναι διαφορετικός, 

«καθαρός» και ταυτόχρονα ίδιος, έτσι ώστε ούτε οι παλαιότερες εμπειρίες αλλά 

ούτε και η θεραπεία να είναι απειλητικές της υπόστασης, αλλά να εντάσσονται 

στην δημιουργία της προσωπικής ιστορίας. Η δε εστίαση στο ipse, που εισάγει 
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άλλωστε την αφηγηματική ιδιότητα της ταυτότητας με χρονική διάσταση που 

περικλείει τις αλλαγές και ανήκει αποκλειστικά στον εαυτό, ενισχύει την 

αυτενέργεια και την ευθύνη περεταίρω αλλαγών και ένταξης στο όραμα της 

καθαρής ζωής, που προβάλλεται ήδη από τη φιλοσοφία ως κατακτήσιμο βάσει 

των επιλογών. Όπως τίθεται περισσότερο κλινικά: «Η θεραπευτική λειτουργία 

της αφήγησης [σημ. στην αυτοβιογραφία] έγκειται στην αναδρομική δράση του 

παρόντος πάνω στο παρελθόν, η κατασκευή δηλαδή ενός νέου παρελθόντος από 

τη σκοπιά του παρόντος, με τρόπο που να ομαλοποιεί τις ασυνέχειες, τις 

αντιφάσεις, τα χάσματα και τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην ιστορία των 

ατόμων. Η παραγωγή μιας συνεκτικής αφήγησης ζωής λειτουργεί κατευναστικά 

στο άγχος και την ανασφάλεια των ατόμων που βιώνουν δραματικές αλλαγές 

στη βιογραφία τους. Τους επιτρέπει να συστήσουν αναγκαίες, λογικές σχέσεις, 

σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος, μεταξύ διάσπαρτων και φαινομενικά 

άσχετων γεγονότων του βιωμένου παρελθόντος τους και να κατασκευάσουν μια 

ιστορία με νόημα – την ιστορία τους. Με αυτό τον τρόπο, είναι σε θέση να 

κατανοήσουν το παρελθόν τους και να καταστήσουν τη γνώση της ιστορίας 

τους το κίνητρο εξέλιξης και μετασχηματισμού του εαυτού τους» 

(Λυκουδης,2009:70).  

 

Οι γραπτές αναθέσεις ως δημιουργική διαδικασία 

Αν η συγγραφή της αυτοβιογραφίας μπορεί σύμφωνα με τα παραπάνω 

να αποτελεί κλινικό εργαλείο, τότε και η συμβολή της δημιουργικής γραφής, ως 

εμπλουτισμός και εμβάθυνση των γραπτών αναθέσεων μπορεί να δημιουργήσει 

τις συνθήκες εντατικοποίησης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων της 

κοινότητας μέσα από την εισαγωγή του συμβολικού και ενός διαλόγου με τον 

εαυτό και τους άλλους στο επίπεδο που ορίζεται από αυτό. 

Κατά σειρά, η γραπτή φιλοσοφία, η αυτοβιογραφία και οι στοχευμένες 

αναθέσεις λειτουργούν ως ο πόλος του «άλλου» με τον οποίον συνδιαλέγεται ο 

εκάστοτε ομιλητής, σε μια διαδραστική σχέση που αποκαλύπτει τον εαυτό, 

σύμφωνα με την αντίληψη του εαυτού ως αποτέλεσμα της πλαισίωσης της 

συνείδησης απέναντι πάντα σε κάποιον άλλο (Mead 1934). Είτε οι προηγούμενοι 

συμμετέχοντες, είτε η προσωπική αφήγηση, όπως αποκαλύπτεται στο χρόνο, 

είτε ο κάθε άλλος στην ιστορία της ζωής, δημιουργούν και μια διαφορετική 
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συνομιλία, με διακύβευμα τη δημιουργία εν τέλει μιας εναλλακτικής αφήγησης 

και ταυτότητας. Πολύ περισσότερο από έναν διάλογο όμως, η συνειδητοποίηση 

του εαυτού σύμφωνα με τον Ricoeur, όπως αναφέραμε, ενέχει την αφήγηση του 

άλλου. Έτσι η επαναδημιουργία του άλλου μέσω της στοχευμένης αφήγησης για 

αυτό το σκοπό, ενισχύει και εμπλουτίζει την αφηγηματική ταυτότητα. Αυτόν 

τον στόχο μπορεί να υπηρετήσουν οι ασκήσεις γραφής που εστιάζουν στην 

οπτική σημαντικών άλλων στην αυτοβιογραφία, ανατρέποντας τη συνολική 

κυρίαρχη αφήγηση προς όφελος των αλλαγών. 

Η προσχώρηση στην φιλοσοφία της κοινότητας έρχεται πρώτη να 

διαταράξει την ισορροπία που θέλει να επιλέγονται για να ενταχθούν στην 

αφήγηση ζωής μόνο τα γεγονότα που επιβεβαιώνουν την κυριαρχία του 

αμετάβλητου idem. Η δημιουργία της αφηγηματικής ταυτότητας και του ipse 

στο οποίο εστιάζει και το οποίο δύναται να διέρχεται διαφορετικών και 

αντικρουόμενων αφηγήσεων, που λειτουργούν ως εναλλακτικές της κυρίαρχης 

αφήγησης, επιτρέπει την προσέγγιση της εαυτότητας χωρίς την απειλή 

χασμάτων και ασυμφωνιών. Η μετάβαση από την κυρίαρχη αφήγηση στην 

εναλλακτική – και άρα από την κυρίαρχη ταυτότητα στην εναλλακτική 

ταυτότητα – είναι μια επίπονη διαδικασία που απειλείται διαρκώς από 

παλινδρομήσεις. Η συγκρότηση της νέας αφήγησης, αμέσως μετά την ένταξη 

στο συλλογικό που ορίζει η «φιλοσοφία», ενισχύεται από τη συγγραφή της 

αυτοβιογραφίας και άλλων γραπτών αναθέσεων που «πυκνώνουν», κατά την 

ορολογία της αφηγηματικής προσέγγισης στην ψυχολογία, (Freedman & Combs 

1996) την εναλλακτική αφήγηση, ώστε να αποκτήσει τόσο βάθος και εύρος που 

να μπορεί να λειτουργήσει εξισορροπιστικά προς την εμπειρία της ζωής κατά 

την εξάρτηση και να την υπερβεί.  

Οι ασκήσεις γραφής που έχουν στόχο την ανάδειξη της αφήγησης του 

άλλου, της διαφορετικής πλευράς και ύφους, μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

«πύκνωμα» που εδραιώνει την εναλλακτική αφήγηση, προκαλώντας 

μεγαλύτερη κατανόηση του εαυτού μέσω των «άλλων» της ιστορίας, γεγονός 

που επιδρά, σύμφωνα με τον Ricoeur, στην ουσία της συγκρότησης της 

εαυτότητας. Η συγγραφή εκτός από την αυτοβιογραφία από τη σκοπιά του 

ίδιου του συμμετέχοντα, μπορεί να γραφεί και πάλι από τη σκοπιά ενός 

σημαντικού άλλου, ή με το ύφος ενός άλλου, ή να περιγραφεί ο άλλος ως 
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πρόσωπο δράματος ή κωμωδίας, σε πολλαπλές φόρμες και να αναδειχτούν 

παράλληλες αφηγήσεις ενδυναμώνοντας την αφηγηματική ταυτότητα. Αυτή η 

διαδικασία, εντασσόμενη σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης για να διατηρεί 

έναν παιγνιώδη και δημιουργικό χαρακτήρα, άρει ακόμα περισσότερο τις άμυνες 

απέναντι στις εναλλακτικές αφηγήσεις και άρα στην ενδοβολή της νέας 

αφηγηματικής ταυτότητας. Η ομαδική επεξεργασία μετατρέπει την 

αυτοπαρατήρηση σε εξωτερίκευση και σύνδεση, εισάγοντας έναν διαφορετικό 

τρόπο επικοινωνίας στη βάση του συμβολικού, που συμβάλει ώστε να 

ενσωματωθούν στην προσωπική αφήγηση με τρόπο μη απειλητικό τα 

συμφραζόμενα που προκύπτουν από την αφήγηση άλλων προσώπων, που τους 

προσδίδονται διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η δυνατότητα αφήγησης άλλων, 

ακόμα και αν αυτός ο άλλος είναι το ίδιο το μέλος σε άλλο ρόλο ή ηλικία, είναι 

απεριόριστες και εξαρτώνται μόνο από τη φαντασία του θεραπευτή και της 

ομάδας. Η συνειδητοποίηση της ικανότητας δημιουργίας όλο και περισσότερων 

αφηγήσεων, το σταδιακό «πύκνωμα» της συνολικής εναλλακτικής αφήγησης 

ζωής αποκαλύπτει όλο και περισσότερες πλευρές της αφηγηματικής 

ταυτότητας μέσω του άλλου που δεν αντιμετωπίζεται πια εργαλειακά ή 

συγκρουσιακά, όπως καθόριζε η κουλτούρα της χρήσης, άλλα ως ξεχωριστό και 

αναντικατάστατο πρόσωπο, που μοιράζεται τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά με 

τον ίδιο.  

 

Περίληψη 

Η σύνδεση της θεωρίας της αφήγησης του Paul Ricoeur με την πρακτική 

και τους στόχους της θεραπευτικής κοινότητας απεξάρτησης έγκειται στην 

κεντρικότητα της αφήγησης σε αυτή, που διαφαίνεται κυρίως μέσα από την 

καθημερινή ανάγνωση του κειμένου της «φιλοσοφίας» της. Η θεραπεία της 

εξάρτησης στην κοινότητα, δημιουργώντας μια ισχυρή εναλλακτική αφήγηση, 

επιδρά στους έντονα διαταραγμένους τομείς της υπόστασης τους εξαρτημένου, 

που αφορούν τη βίωση του χρόνου, την αίσθηση της ταυτότητας και την 

έκπτωση της ηθικής. Όσο αφορά στην ταυτότητα, με την ικανότητα της 

αφήγησης, σύμφωνα με τη φαινομενολογική ερμηνευτική  του Paul Ricoeur, να 

συνδέει ετερογενή στοιχεία προς όφελος της συνεκτικότητας, ενσωματώνονται  

οι αντιθέσεις και τα χάσματα που είχαν προκληθεί κατά τη διάρκεια της 
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εξάρτησης, αλλά και από την επιλογή της θεραπείας. Η διαδικασία μετάβασης 

από την παλαιά κυρίαρχη αφήγηση, του εαυτού - ή την εν πολλοίς άρνηση της -  

στην εναλλακτική, από το αμετάβλητο idem, στη δυνατότητα αλλαγής που 

φέρει η αφηγηματική ταυτότητα του ipse, είναι εμφανής σε κάθε 

χαρακτηριστικό της κοινότητας που δημιουργεί μια κατακλυσμιαία εμπειρία, 

ικανή να εξισορροπήσει όλες τις προηγούμενες και να τις υπερβεί. Τόσο το 

κείμενο της φιλοσοφίας, όσο και η αυτοβιογραφία και οι υπόλοιπες γραπτές 

αναθέσεις ενισχύουν και συμβολοποιούν την εναλλακτική ταυτότητα που 

προκύπτει από τη μετάβαση. Η δημιουργική γραφή στα πλαίσια ομαδικών 

ασκήσεων, ως παιγνιώδης τρόπος εμπλουτισμού της πρακτικής των γραπτών 

αφηγήσεων, μέσα από την εισαγωγή όλο και περισσότερων οπτικών, ενισχύει 

την εναλλακτική αφήγηση και άρα τη νέα ταυτότητα, εντατικοποιώντας τα 

θεραπευτικά αποτελέσματα της κοινότητας. 
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