Ἐξαρτώμενοι καί συνεξαρτώμενοι - μιά ἀμφίδρομη σχέση1
Εἰσαγωγικά
Τό πρόβλημα τῆς οὐσιοεξάρτησης δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ ἀποκομμένο ἀπό τήν οἰκογένεια, γιατί ἡ ἴδια ἀποτελεῖ μέρος καί συστατικό
του. Ἡ οἰκογένεια γενικότερα ἀποτελεῖ ἕνα δυναμικό σύστημα, τοῦ
ὁποίου τά μέλη ἀλληλεπιδροῦν καί τό καθένα ἐπεμβαίνει καί ἐπηρεάζει
διαρκῶς τήν πορεία τοῦ ἄλλου. Ἡ δυναμική αὐτοῦ τοῦ συστήματος
ἀλλάζει, καθώς τό κάθε μέλος διαγράφει τη δική του πορεία πρός τή
συναισθηματική ὠριμότητα.
Ὑπό αὐτό τό πρίσμα ἡ οἰκογένεια δέν εἶναι ἄμοιρη εὐθύνης, οὔτε
γιά τή δημιουργία, οὔτε γιά τή συντήρηση, οὔτε γιά τή λύση τῆς
ἐξάρτησης. Στήν ἀνάγκη ἀνάδειξης αὐτῆς τῆς δυναμικῆς μᾶς ὁδηγεῖ καί
ἡ ἔρευνα τοῦ Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. γιά τό 1999, σύμφωνα μέ τήν ὁποία τό 69,4%
τῶν ἐξαρτημένων πού προσέρχονται στά θεραπευτικά προγράμματα
διαμένουν μέ τούς γονεῖς τους.
Ποιός εἶναι ὁ ἐξαρτώμενος καί ποιοί οἱ συνεξαρτώμενοι;
Ὅταν κάποτε τό ἄτομο ξεκίνησε νά πειραματίζεται μέ τήν οὐσία
ἀναζητοῦσε τήν ἠδονή, τήν εὐτυχία, τόν παράδεισο. Δέν μποροῦσε νά
φανταστεῖ τήν ἐξέλιξη πού θά εἶχε καί θεωροῦσε ὅτι εἶχε τόν ἔλεγχο.
Σταδιακά ὅμως ἡ ἀνάγκη του γιά φυγή ἀπό τήν πραγματικότητα ἄρχισε
νά γίνεται ἀκαταμάχητη, μέχρι πού ὁδηγήθηκε στήν πλήρη ἐξάρτηση
ἀπό τήν οὐσία. Τώρα πλέον ἡ πρωταρχική του ἐπιδίωξη περιορίστηκε
στήν ἀνακούφιση ἀπό τό μαρτύριο τοῦ στερητικοῦ συνδρόμου καί ἡ ζωή
του συρρικνώθηκε, καθώς περιορίστηκε στό κυνήγι τῆς ἀναζήτησης τῆς
οὐσίας.
Ὁ ἐξαρτημένος εἶναι ἕνα ἄτομο στήν οὐσία ἀποδομημένο καί ἀλλοτριωμένο σωματικά καί ψυχικά. Τό σῶμα του νοσεῖ, καθώς δέ φροντίζει οὔτε γιά τίς βασικές ἀνάγκες του. Ἡ ἱκανότητά του γιά ἀνεξάρτητη
ἀπό τήν οὐσία σκέψη, γιά φαντασία καί δημιουργία ἔχει νεκρωθεῖ. Τό
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ψυχικό ἄλγος πού νιώθει εἶναι μεγάλο. Αἰσθάνεται ἄγχος, μοναξιά,
φόβο, ἀνασφάλεια καί μέ τήν οὐσία μπλοκάρει αὐτά τά συναισθήματά
του. Ὑπό τήν ἐπήρεια τῆς οὐσίας ἔχει τήν ψευδαίσθηση τῆς παντοδυναμίας, τῆς ἀνεξαρτησίας ἀπό τά πρόσωπα πού προσκολλᾶται, τῆς
ἀνωτερότητας καί τῆς διαφορετικότητας.
Ἀλλοίωση ἔχει ἐπέλθει καί στίς ἀξίες καί στή συμπεριφορά του. Οἱ
ἀξίες τῆς «πιάτσας» εἶναι ὁ ἔλεγχος καί ἡ κάλυψη, ἡ ψευτιά, ἡ σκληρότητα καί ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης. Ἔτσι ὁ χρήστης γίνεται ψεύτης, βίαιος,
σκληρός, χειριστικός, κλέφτης καί δέν δουλεύει, ἀλλά ζεῖ μόνος του καί
παρασιτικά. Ὅλα τά εἰδικά ἀνθρώπινα χαρακτηριστικά του νεκρώνονται
γιά ἕνα χρονικό διάστημα καί ὅλες οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις καί τά
ἐνδιαφέροντα πού προϋπήρχαν τῆς χρήσης ἔχουν ἐκτοπισθεῖ.
Συνεξαρτώμενοι εἶναι οἱ γονεῖς τοῦ ἐξαρτημένου, ἡ σύζυγος καί τ’
ἀδέλφια του. Ἀκόμα καί σέ μονογονεϊκές οἰκογένειες ἡ ἔρευνα δείχνει ὅτι
πάντα ὑπάρχει μία τριαδική σχέση πού περιλαμβάνει τό χρήστη. Ἔτσι, τό
τρίτο μέλος τῆς σχέσης αὐτῆς μπορεῖ νά ἀποτελεῖται εἴτε ἀπό τόν πρώην
σύζυγο, τό φίλο ἤ φίλη τοῦ συζύγου, εἴτε ἀπό κάποιον συγγενή. Αὐτή ἡ
σχέση πού ἀναπτύσσεται μεταξύ ἐξαρτώμενου καί συνεξαρτωμένων
φαίνεται νά εἶναι καθοριστική γιά τήν πορεία τοῦ ἐξαρτώμενου.
Ἡ δυναμική τῆς σχέσης ἐξαρτώμενου καί συνεξαρτωμένων
Θά’ ταν ἄτοπο ἐπιστημονικά νά διακηρύξει κανείς ὅτι ὑπάρχει
εἰδική ἐξαρτησιογόνα οἰκογένεια. Ἡ ἐμπλοκή ἑνός ἀτόμου στή χρήση
οὐσιῶν εἶναι μιά προσωπική ἱστορία, στήν ὁποία πολλοί παράγοντες
συνετέλεσαν. Ὠστόσο, μελέτες πού ἔγιναν σέ οἰκογένειες ἐξαρτημένων
ἔδειξαν ὅτι ὑπάρχουν κάποια στοιχεῖα πού χαρακτηρίζουν τή δυναμική
αὐτῆς τῆς σχέσης. Ἐμεῖς θά ἐπικεντρωθοῦμε στά ἐξῆς σημεῖα: στούς
ρόλους τῶν μελῶν, στήν ἐκφραστικότητα, στό ἄγχος τοῦ ἀποχωρισμοῦ
καί τή συνοχή τῆς οἰκογένειας.
α. Οἱ ρόλοι πού διαμορφώνονται ποικίλλουν.
Συνήθως ἡ μητέρα ἐμφανίζεται ὑπερπροστατευτική. Ἐλέγχει συστηματικά τά ροῦχα, τά ἀντικείμενα, τίς διαπροσωπικές σχέσεις τοῦ
παιδιοῦ της. Παρέχει πληθώρα ὑλικῶν ἀγαθῶν καί δέν ἀφήνει τό παιδί
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νά ἀντιμετωπίσει δυσκολίες, μέ ἀποτέλεσμα νά τό καθιστᾶ ἀνώριμο,
ἀνεύθυνο καί ἐξαρτημένο. Παίρνει ἀποφάσεις πού τό ἀφοροῦν, λύνει τά
προβλήματά του καί δέν τό ἀφήνει νά χειραφετηθεῖ. Ἀκόμα καί μέσα
στήν ἐξάρτηση καλύπτει συνεχῶς τόν ἐξαρτημένο καί ἀναλαμβάνει τίς
δικές του εὐθύνες ἀπέναντι στό κοινωνικό σύνολο. Οἱ γιοί εἶναι συχνά
προσκολλημένοι στή μητέρα τους, ἐνῶ οἱ κόρες βρίσκονται σέ φανερό
ἀνταγωνισμό μ’ αὐτήν.
Ὁ Schwartzman περιγράφει δύο τύπους πατεράδων χρηστῶν. Τόν
τύπο τοῦ «ἀχυράνθρώπου- σκιάχτρου», πού εἶναι αὐταρχικός καί βίαιος,
ἀλλά εὔκολα χειραγωγούμενος ἀπό τή μητέρα. Αὐτός ὁ πατέρας δέν
γίνεται ἀποδεκτός ἀπό τά παιδιά, οὔτε ἀποτελεῖ πρότυπο ταύτισης γιά τό
γιό. Τά παιδιά συμμαχοῦν μέ τή μητέρα, ἡ ὁποία ὑποσκάπτει τό κύρος
του καί τελικά κατευθύνει τά πάντα.
Ὁ δεύτερος τύπος πατέρα εἶναι ὁ ἀπόμακρος, πού τελικά εἶναι
φυσικά ἤ ψυχικά ἀπών. Μπορεῖ νά ἀγαπᾶ τά παιδιά του καί νά δουλεύει
πολύ γιά νά τούς παρέχει τά πάντα, ἀλλά καθώς δέ συμμετέχει ἐνεργά
στήν οἰκογενειακή ζωή ἀποποιεῖται σιγά σιγά τοῦ ρόλου του. Ἡ ἔλλειψη
τῆς συναισθηματικῆς συναλλαγῆς μέ τή σύντροφό του ἀφήνει πίσω του
ἕνα κενό, μέ ἀποτέλεσμα αὐτή νά προσκολλᾶται στά παιδιά καί νά
ἀναλαμβάνει τόν ἔλεγχο. Ὁ πατέρας ἀντιλαμβάνεται τή συναισθηματική ὑπερεμπλοκή μητέρας - γιοῦ καί ἀντιδρᾶ μέ ὁλοκληρωτική
ἀπεμπλοκή. Ὅσον ἀφορᾶ στίς σχέσεις πατέρα καί κόρης, συχνή εἶναι ἡ
ἐμφάνιση παθολογικῆς προσκόλλησης.
Μεγάλη σύγχυση ρόλων ὑπάρχει ὅταν ὁ ἕνας ἤ καί οἱ δύο γονεῖς
εἶναι ἐξαρτημένοι ἀπό οὐσίες. Τότε τό παιδί βιώνει τήν ἐγκατάλειψη καί
πολλές φορές καλεῖται νά ἀναλάβει τό ἴδιο τό ρόλο τοῦ γονέα γιά τό
γονιό του.
Μέσα σ’ αὐτό τό οἰκογενειακό πλαίσιο τό παιδί ἤδη ἀπό τήν ἐφηβική ἠλικία ἐμφανίζει διάφορες μορφές ἀντικοινωνικῆς συμπεριφορᾶς καί
ἐπιλέγει τό ρόλο τοῦ παραβάτη ἐμπλεκόμενο μέ τίς οὐσίες.
β. Ἡ δεύτερη παράμετρος ἀφορᾶ στήν ἐκφραστικότητα τῶν
μελῶν, δηλαδή στήν ἱκανότητα νά ἐκφράζουν ἐλεύθερα τά συναισθήματά τους καί νά ἐπικοινωνοῦν λειτουργικά. Ἡ ψυχική ζωή τοῦ παιδιοῦ
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οἰκοδομεῖται ἀρχικά ἀποκλειστικά μέσα ἀπό τήν ἀλληλεπίδραση μέ τά
πρόσωπα τῆς οἰκογένειάς του καί ἀργότερα μέ τούς «σημαντικούς
ἄλλους». Καταλαβαίνουμε, κατά συνέπεια, τή σημασία τῆς ποιότητας
τῆς συναισθηματικῆς συναλλαγῆς αὐτῆς γιά τήν ἀπόκτηση τῆς
προσωπικῆς ταυτότητας.
Σύμφωνα μέ τόν Minuchin οἱ οἰκογένειες τῶν ἐξαρτημένων αἰσθάνονται στερημένες ἀπό ἀγάπη ὑγιή, στοργή καί ἐνδιαφέρον καί αὐτή ἡ
κατάσταση συναισθηματικῆς ἀποστέρησης δημιουργεῖ στά μέλη μιά
τρομακτική αἴσθηση θυμοῦ. Ὅμως ὁ θυμός καταπιέζεται ἀπό τό φόβο ὅτι
ἄν ἐκδηλωθεῖ θά προκαλέσει μεγαλύτερη ἀπόρριψη καί ἔλλειψη ἀγάπης
καί ἄν χαθεῖ ὁ ἔλεγχος μπορεῖ νά πυροδοτηθοῦν ἐπιθετικές καί παρορμητικές πράξεις. Ὁ ἐξαρτημένος ἐκφράζει ἔμμεσα μέ τή χρήση τό θυμό
του.
Ὅσον ἀφορᾶ στή συναισθηματική συναλλαγή τῶν συζύγων, συχνά
ὑπάρχει ἕνα «ψυχικό» διαζύγιο. Οἱ γονεῖς διαμένουν μαζί, ἀλλά εἶναι
συναισθηματικά ἀπομακρυσμένοι. Μπορεῖ νά ἔχουν ἐγκαταλείψει τήν
ἀνατροφοδότηση τῆς συντροφικῆς τους σχέσης καί νά ἀδιαφοροῦν,
ἐθελοτυφλώντας μπροστά στό πρόβλημα καί παρουσιάζοντας μία
φαινομενική ἠρεμία.
Ἄλλοτε πάλι ἡ ἔλλειψη κοινῆς στάσης εἶναι ἐμφανής καί οἱ
συγκρούσεις καθημερινές, μέ ἀποτέλεσμα τά παιδιά νά ζοῦν ὑπό τό φόβο
τῆς οἰκογενειακῆς διάλυσης. Τότε ὁ ἐξαρτημένος γίνεται ὁ ἴδιος τό μεῖζον
πρόβλημα, μέ ἀποτέλεσμα οἱ γονεῖς νά συνασπισθοῦν γιά νά τό
ἀντιμετωπίσουν καί ἡ ἔνταση μεταξύ τους προσωρινά νά μετριασθεῖ. Ἡ
ἀνακάλυψη τῆς τοξικομανίας προκαλεῖ μία κρίση στήν οἰκογένεια πού
ἀνατρέπει τήν ἰσορροπία τοῦ συστήματος καί συνήθως ὁδηγεῖ στήν
ὑπερεμπλοκή τῶν γονιῶν στήν ἐξάρτηση.
Ἄλλο στοιχεῖο πού χαρακτηρίζει τήν οἰκογενειακή ἀτμόσφαιρα τοῦ
ἐξαρτημένου εἶναι τό κλῖμα «καταθλιπτικότητας», ὅπως τό ἀποκαλεῖ ὁ
Bergeret. Μέσα σ’ αὐτό τό κλῖμα ἡ χρήση οὐσιῶν ἀρχικά ἀπό τούς γονεῖς
καί ἐν συνεχείᾳ ἀπό τό παιδί λειτουργεῖ σάν μέσο «αὐτοθεραπείας»
προκειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ τό ψυχικό ἄλγος. Ἡ ἐπικοινωνία μέσα
στήν οἰκογένεια εἶναι μή λειτουργική. Ἔχει τή μορφή μομφῆς, κριτικῆς,
παραπόνου καί ἀντιπαράθεσης. Ἡ ἐπικοινωνία δέ βασίζεται στήν εὐθεία
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ἀνταπόκριση, ἀλλά σέ μεγάλο βαθμό γίνονται συμμαχίες γονιοῦ παιδιοῦ καί τρίγωνα. Κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τό πρόβλημα δέ λύνεται,
ἀλλά ὁ γονιός νιώθει μία προσωρινή ἐκτόνωση τῆς ἔντασης καί
κοντινότητα, ἡ ὁποία αὐξάνει τό βαθμό προσκόλλησής του στό παιδί.
γ. Ἡ ἔννοια τοῦ ἄγχους τοῦ ἀποχωρισμοῦ ἀφορᾶ καί στήν οἰκογένεια, ἀλλά καί στόν ἐξαρτημένο. Ἡ οἰκογένεια παρουσιάζει μία
καθήλωση στό ἀναπτυξιακό στάδιο τῆς ἐφηβείας. Ὁ ἀποχωρισμός τῶν
γονιῶν λόγῳ τῆς ἔντονης προσκόλλησης στό παιδί βιώνεται ὡς ἀπειλή
καί ἀπό τίς δύο πλευρές καί ἡ ἐνηλικίωση καθίσταται ἀδύνατη. Ἡ
ἐφηβεία εἶναι μία φάση πού ἀπαιτεῖ ἐπαναδιαπραγμάτευση τῆς
συζυγικῆς σχέσης, καθώς πλέον δέν θά περιλαμβάνει τό παιδί. Ἐπειδή
ὅμως οἱ σύζυγοι δέν ἀλληλεπιδροῦν θετικά, ἀντιδροῦν μέ πανικό, καθώς
ἡ ἀκεραιότητα τῆς τριαδικῆς τους σχέσης ἀπειλεῖται. Σ’ αὐτή τή φάση
ξεκινᾶ ἡ χρήση οὐσιῶν, πού εἶναι μία λύση στό ἐσωτερικό δίλημμα τοῦ
ἀτόμου νά αὐτονομηθεῖ ἤ νά μείνει μέσα στήν οἰκογένεια. Μέ τή χρήση
τό ἄτομο καταφέρνει «νά φεύγει μένοντας καί νά μένει φεύγοντας». Ἔτσι
ὁ ἐξαρτημένοςεἶναι σωματικά παρών, ἐνῶ εἶναι αὐτοαπορροφημένος.
Ὁ ἐξαρτημένος ἀφήνεται στή φροντίδα τῆς οἰκογένειας καί ζεῖ
παρασιτικά, μή ἀναλαμβάνοντας τήν εὐθύνη τῆς ζωῆς του. Δέ συνάπτει
κατάλληλες ἑτερόφυλες σχέσεις, ἀλλά ἀναπτύσσει μία σχεδόν σεξουαλική σχέση μέ τήν οὐσία, ἡ ὁποία τοῦ ἐπιτρέπει νά παραμένει μέσα
στούς κόλπους της οἰκογένειας. Ἀκόμα καί οἱ κοινωνικές του σχέσεις
εἶναι σχέσεις μέ «ὁμοίους του», οἱ ὁποῖοι ἐνισχύουν τήν ἐξάρτησή του ἀπό
τήν οἰκογένεια, καθώς γίνεται ὅλο καί πιό ἀβοήθητος. Ὅταν εἶναι ὑπό
τήν ἐπήρεια τῆς οὐσίας ἔχει τήν ψευδαίσθηση τῆς ἐξατομίκευσης καί
γίνεται ἐπιθετικός πρός τούς γονεῖς του διεκδικώντας αὐτονομία.
Ὑπό αὐτό τό πρίσμα τῆς ἐνδοεξάρτησης ἀπό τήν οἰκογένεια ἑρμηνεύεται καί ἡ σύναψη ἑτερόφυλης σχέσης τοῦ ἐξαρτημένου. Ὁ
ἐξαρτημένος, ἀκόμη κι ἄν παντρευτεῖ, εἶναι εὔκολο νά παλινδρομήσει
στήν πατρική ἑστία, ὅποτε ἐμφανιστεῖ πρόβλημα στό γάμο του. Ἄν
σχετίσθηκε κατά τήν περίοδο τῆς ἐξάρτησης μπορεῖ νά ἀναζητήσει
γονεϊκό ὑποκατάστατο, εἴτε πάλι νά συνάψει σχέση μέ ἄλλο ἐξαρτημένο
ἄτομο ἑδραιώνοντας τήν ἐξάρτηση.
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δ. Οἱ συνεξαρτώμενοι φαίνονται ἀσυνείδητα νά διαιωνίζουν τή
συμπεριφορά τῆς ἐξάρτησης. Ἐντύπωση μᾶς κάνει τό γεγονός ὅτι ὅταν ὁ
ἐξαρτημένος κάνει ἕνα βῆμα πρός τήν αὐτονομία ἀρχίζοντας νά
πετυχαίνει σέ ἕνα θεραπευτικό πρόγραμμα εἴτε σέ μιά ἐργασία, τότε ἡ
οἰκογένεια παρουσιάζει κρίση. Ἡ κρίση αὐτή μπορεῖ νά πάρει τή μορφή
ἐπικείμενου χωρισμοῦ τῶν γονιῶν ἤ ἔναρξη τῆς χρήσης ἀπό ἄλλον
ἀδελφό. Σ’ αὐτό τό σημεῖο ὁ ἐξαρτημένος ὑποτροπιάζει ἤ ἐπιστρέφει σέ
κάποια συμπεριφορά ἀποτυχίας καί τό ἄλλο οἰκογενειακό πρόβλημα
ἐξαφανίζεται. Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι τό πρόβλημα τῆς ἐξάρτησης
λειτουργεῖ προστατευτικά γιά τή διατήρηση τῆς ὁμοιοστατικῆς
ἰσορροπίας τοῦ οἰκογενειακοῦ συστήματος. Μέσα σέ αὐτά τά πλαίσια ἡ
ἐξάρτηση, δηλαδή, ἐξασφαλίζει τήν οἰκογενειακή συνοχή.
Η διαδικασία τῆς ἀπεξάρτησης γιά τόν ἐξαρτώμενο καί τούς
συνεξαρτωμένους
Κατά συνέπεια, δέν μποροῦμε νά μιλᾶμε γιά θεραπεία τῆς ἐξάρτησης, χωρίς νά συνυπολογίσουμε τά συνεξαρτώμενα πρόσωπα. Ἡ
ἐμπειρία δείχνει ὅτι ἕνα μεγάλο ποσοστό τῶν ἐξαρτημένων πού
ἀπεξαρτήθηκαν εἶχαν τή συμπαράσταση τῆς οἰκογένειάς τους. Ἡ
συμμετοχή τῆς οἰκογένειας φάνηκε ὅτι παίζει θετικό ρόλο καί στόν
κίνδυνο ὑποτροπῆς - διακοπῆς. Ἄλλοτε πάλι ἡ παρέμβαση πού ἔγινε στήν
οἰκογενειακή διαδικασία ἀλληλεπίδρασης βοήθησε τόν ἐξαρτημένο, ὥστε
νά κινητοποιηθεῖ καί νά ἐνταχθεῖ στό θεραπευτικό πλαίσιο.
Ἡ ἔνταξη τοῦ ἐξαρτημένου σέ θεραπευτικό πρόγραμμα προκαλεῖ
στήν οἰκογένεια τή δεύτερη κρίση, μετά τήν ἀνακάλυψη τῆς τοξικομανίας. Τότε ἡ οἰκογένεια ἔρχεται ἀντιμέτωπη μέ ὅλη τή δυσλειτουργία
της καί κινδυνεύει νά μπλοκάρει τή διαδικασία ἀπεξάρτησης. Ἄν ὅμως
συμμετέχει καί ἡ ἴδια στή θεραπευτική διαδικασία βοηθεῖται νά στραφεῖ
στήν αὐτοκριτική καί στήν ἐπαναδιαπραγμάτευση τῆς συζυγικῆς καί τῆς
ἀδελφικῆς σχέσης. Στόχοι εἶναι ἡ ἐκμάθηση ὁριοθέτησης, λειτουργικῆς
ἐπικοινωνίας, θετικῆς συναισθηματικῆς συναλλαγῆς καί ἐπίλυσης
συγκρούσεων καί προβλημάτων. Καλεῖται ἡ οἰκογένεια νά ἀποκτήσει νέο
νόημα ζωῆς πού θά ἐπιτρέπει τήν αὐτονομία τοῦ ἐξαρτημένου.
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Ὅσον ἀφορᾶ στή διαδικασία ἀπεξάρτησης τοῦ ἐξαρτημένου, ὁ ἴδιος
καλεῖται νά ἀπεξαρτηθεῖ σωματικά καί ψυχικά καί νά ἀναδομηθεῖ. Μέσα
στή θεραπεία ὠθεῖται νά καλλιεργήσει θετικούς τρόπους ἐπεξεργασίας
τῶν συναισθημάτων του καί ἀλληλεπίδρασης. Ἡ θεραπεία τοῦ «δικτύου»
ἀφορᾶ στόν ἐπαναπροσδιορισμό τῶν σχέσεων τοῦ ἐξαρτημένου μέ τήν
οἰκογένεια, τούς φίλους καί τούς «σημαντικούς ἄλλους», προκειμένου νά
ἐπανενταχθεῖ λειτουργικά στήν κοινωνία. Στόχος εἶναι νά αὐτονομηθεῖ
καί νά κοινωνικοποιηθεῖ ἐπαρκῶς.
Τελειώνοντας, θά θέλαμε νά ἀναφέρουμε τό θετικό, ἰδιαίτερα, ρόλο
πού μπορεῖ νά παίξει στήν ἀπεξάρτηση ἡ ἑλληνική οἰκογένεια, καθώς
ἔχει ἕνα δυναμικό πού, ἄν ἀφυπνιστεῖ, μπορεῖ νά ἀξιοποιηθεῖ κατάλληλα.

