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Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική έρευνα εξετάζει στρατηγικές που χρησιμοποιούνται

για  τη  μείωση  της  βλάβης  σε  πληθυσμούς  χρηστών  ψυχοδραστικών  ουσιών  και

εργαζομένων στο σεξ στον αθηναϊκό χώρο την τρέχουσα δεκαετία.  Η μείωση της

βλάβης αποτελεί φάσμα πολιτικών που αποσκοπεί στον περιορισμό των αρνητικών

συνεπειών  μιας  δυνητικά  επικίνδυνης  ανθρώπινης  συμπεριφοράς,  χωρίς  να

προϋποθέτει  την  διακοπή  της  ίδιας  της  συμπεριφοράς,  με  χαρακτηριστικά

παραδείγματα εφαρμογής στην χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και στην σεξουαλική

δραστηριότητα. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρατίθενται βιβλιογραφικά στοιχεία

σχετικά  με  τα  πεδία  διερεύνησης  και  ακολουθεί  επεξήγηση  των  επιμέρους

χρησιμοποιούμενων  στρατηγικών.  Όσον  αφορά  το  αμιγώς  ερευνητικό  σκέλος,

διεξήχθη ποιοτική έρευνα βάσει ημιδομημένων συνεντεύξεων σε εννέα εργαζόμενους

και εργαζόμενες τριών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες μείωσης της βλάβης στην

Αθήνα.  Αφού  έχει  προηγηθεί  ανάλυση  του  περιεχομένου  των  συνεντεύξεων

παρουσιάζονται διεξοδικά τα αποτελέσματα της έρευνας καθώς και ζητήματα προς

περαιτέρω συζήτηση ή διερεύνηση και περιορισμοί.

Λέξεις – κλειδιά  :  Μείωση της Βλάβης, Εργασία στο Δρόμο, Ψυχοδραστικές

Ουσίες, Εργασία στο Σεξ, Ναρκωτικά, Πορνεία 
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1.1 Μείωση της Βλάβης

1.1.1 Η έννοια της μείωσης της βλάβης 

Ο  όρος  μείωση  της  βλάβης  αναφέρεται  σε  ένα  σύνολο  στρατηγικών  που

ακολουθούνται με σκοπό τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών που απορρέουν

από επισφαλείς ανθρώπινες συμπεριφορές. Ενώ χαρακτηριστικότερα παραδείγματα

τέτοιων συμπεριφορών είναι η χρήση ψυχοδραστικών νόμιμων ή παράνομων ουσιών

και η σεξουαλική δραστηριότητα, η μείωση της βλάβης δύναται να εφαρμοστεί και σε

οποιοδήποτε άλλο  φαινόμενο ενέχει κίνδυνο για την ανθρώπινη ψυχοκοινωνική και

σωματική  ευεξία,  όπως  η  διατροφή  και  η  ενασχόληση  με  τα  τυχερά  παιχνίδια.

Χαρακτηριστικό  γνώρισμα  που  την  διακρίνει  από  τις  συμβατικές  προσεγγίσεις

αντιμετώπισης ανάλογων ζητημάτων, είναι η απόρριψη του κριτηρίου της πλήρους

αποχής από την εκάστοτε συμπεριφορά για την μείωση των προκαλουμένων βλαβών.

Οι βλάβες εντοπίζονται  σε πληθώρα πεδίων,  με αυτά της  σωματικής και  ψυχικής

υγείας να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  των εμπλεκόμενων φορέων,

ενώ  δεν  θα  πρέπει  να  παραβλέπεται  και  η  κοινωνική,  οικονομική  και  πολιτική

διάσταση των αναφερόμενων πολυσύνθετων φαινομένων. 

Οι  πολιτικές μείωσης της  βλάβης στηρίζονται  πάνω σε μια σειρά αξιακών

πυλώνων.  Πρόκειται  αρχικά  για  μια  στάση  που  χαρακτηρίζεται  από  έντονο

πραγματισμό. Αναγνωρίζεται το ουτοπικό της πλήρους εξάλειψης συμπεριφορών που

παρατηρούνται σταθερά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία χωρίς να την απαξιώνει ή να

αμφισβητεί την αποτελεσματικότητά της, αλλά αντί αυτής προτείνει τη λήψη μέτρων

που θα  περιορίσουν  τις  αρνητικές  τους  συνέπειες,  στηριζόμενη  πάνω  στην  μέχρι

σήμερα  αποτυχία  προσπαθειών  για  ολική  αποχή  από  τις  εν  λόγω  συμπεριφορές.

Αποφεύγοντας  μια  απόλυτη  τοποθέτηση,  δεν  απορρίπτει  και  πιθανά  ευνοϊκά

αποτελέσματα  που  υπό  συγκεκριμένες,  ελεγχόμενες  συνθήκες  ενδέχεται  να

παρατηρηθούν από τυπικά επικίνδυνες συμπεριφορές όπως η χρήση ουσιών και η

εργασία στο σεξ. 

Άλλος εξίσου σημαντικός  αξιακός  πυλώνας  των στρατηγικών μείωσης  της

βλάβης είναι ο ανθρωπισμός. Οι στρατηγικές διακρίνονται από σεβασμό προς την

επιλογή του ατόμου και την αποφυγή ηθικολογικών κηρυγμάτων και κριτικής. Δεν

καταδικάζει  τη  συμπεριφορά  των  ομάδων  στις  οποίες  στοχεύει,  χωρίς  αυτό  να
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σημαίνει πως την επικροτεί ή παροτρύνει προς συνέχισή της. Αναγνωρίζει μεν την

παραδοχή της επικίνδυνης συμπεριφοράς ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή

των υπηρεσιών  χωρίς όμως να την θέτει στο κέντρο της παρέμβασης. Γίνεται επίσης

προσπάθεια για κινητοποίηση των μελών της εκάστοτε ομάδας και ανάληψη ευθύνης

από  τα  ίδια  μέσω  αλληλοϋποστήριξης  και  αλληλοβοήθειας,  ως  μορφή

αντικατάστασης  των  πατερναλιστικών  παρεμβάσεων  που  προέρχονται  ως  επί  το

πλείστον από ελεγκτικές και διωκτικές αρχές.  Ως αποτέλεσμα, ενισχύεται η αξία της

ατομικής βούλησης και αυτοδιάθεσης έναντι της ετεροκατευθυντικής μεσολάβησης.

(Inciardi, 2000)

Πέρα από τους αξιακούς πυλώνες των  πολιτικών μείωσης της βλάβης, χρήζει

ιδιαίτερης σημασίας να γίνει αναφορά και στις περισσότερο πρακτικές παραμέτρους

που λαμβάνονται υπόψη. Τέτοιες είναι η εστίαση στην ίδια τη βλάβη και όχι στη

συμπεριφορά που την προκαλεί, η εύρεση ισορροπίας μεταξύ κόστους και  οφέλους,

καθώς και η ιεράρχηση των στόχων. Ο σχεδιασμός των στρατηγικών γίνεται μέσω

πολυπαραγοντικής θεώρησης των φαινομένων επικίνδυνης συμπεριφοράς,  η οποία

απαιτεί την διεπιστημονική τους προσέγγιση και τον συνεχή, συστηματικό έλεγχο και

αξιολόγηση των ολοένα και συχνότερα αναδυόμενων στοιχείων που προκύπτουν από

την ανασκόπηση των ήδη εφαρμοσμένων πρακτικών. Εκτός της βέλτιστης δυνατής

εφαρμογής μιας παρέμβασης, κρίνεται απαραίτητη και η λεπτομερής καταγραφή που

θα διασφαλίσει την απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της ερευνητικά.

Συνοψίζοντας, παρατίθεται ένας μεστός νοήματος ορισμός για την μείωση της

βλάβης με  το  παράδειγμα της  χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών,  από τους  Heather,

Wodak, Nadelmann & O’ Hare το 1993:

“Η  μείωση  της  βλάβης  είναι  η  προσπάθεια  βελτίωσης  των  ανεπιθύμητων

υγειονομικών, κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της χρήσης ψυχοδραστικών

ουσιών χωρίς να απαιτείται αναγκαστικά κάποια μείωση στην κατανάλωση αυτών

των ουσιών.”

1.1.2 Ιστορική εξέλιξη της μείωσης της βλάβης

1.1.2.1 Πρωταρχικές μορφές εργασίας εκτός δομών.

Παρά το ότι ψήγματα αναφορών που συνάδουν με την φιλοσοφία της μείωσης

της  βλάβης,  συναντάμε  από  τον  4ο  αιώνα  π.Χ.  στη  φράση  “Ωφελέειν  και  μη
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βλάπτειν” του Ιπποκράτη, ο ίδιος ο όρος με την μορφή και το περιεχόμενο που τον

χρησιμοποιούμε  σήμερα  δεν  έκανε  επίσημα  την  εμφάνισή  του  παρά  το  1981  σε

δημοσίευση του Υπουργείου Υγείας και Περιβαλλοντικής Προστασίας της  Μεγάλης

Βρετανίας.

Οι  πρακτικές  της  μείωσης  της  βλάβης  αναπτύχθηκαν  παράλληλα  με  την

εργασία εκτός δομών (outreach work) η οποία σήμερα με τη μορφή της εργασίας στο

δρόμο (street work) θεωρείται επιμέρους εργαλείο της και όχι ξεχωριστή πολιτική. Η

σχέση μεταξύ των δύο είναι αλληλοεξαρτώμενη και για αυτό η ιστορική εξέλιξη της

μείωσης  της  βλάβης  δεν  μπορεί  να  εξεταστεί  ανεξάρτητα  από  την  ιστορία  της

εργασίας στο δρόμο, με την οποία ουσιαστικά συνδιαμορφώθηκαν.

Ως εργασία εκτός δομών ορίζεται η πρακτική της προσέγγισης μιας ομάδας-

στόχου στο φυσικό της περιβάλλον, εκτός της έδρας της υπηρεσίας-δομής. Πρόκειται

για : “μια κοινοτικά προσανατολισμένη δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα με σκοπό

τη δημιουργία σχέσης με άτομα ή ομάδες από συγκεκριμένους πληθυσμούς-στόχους,

οι οποίοι δεν προσεγγίζονται αποτελεσματικά από τις υπάρχουσες υπηρεσίες ή μέσα

από παραδοσιακά κανάλια εκπαίδευσης για θέματα υγείας”. (Hartnoll, 1990)

Πρώτο  καταγεγραμμένο  δείγμα  εργασίας  εκτός  δομής  συναντάμε  στις

Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής  στα  τέλη  του  19ου  αιώνα.  Οι  οργανώσεις  που

εφάρμοσαν την πρακτική αυτή ήταν κυρίως οι κοινωνικές υπηρεσίες και ο Στρατός

Σωτηρίας,  προτεσταντική  φιλανθρωπική  οργάνωση  που  ιδρύθηκε  το  1865  στη

Μεγάλη Βρετανία. Ανάμεσα στις ομάδες στόχους του Στρατού Σωτηρίας ήταν άτομα

εξαρτημένα  από  το  αλκοόλ  και  την  μορφίνη,  εργαζόμενες  στο  σεξ  και

μεταναστευτικοί  πληθυσμοί.  Το  έργο  τόσο  των  προτεσταντών  όσο  και  των

κοινωνικών λειτουργών στο δρόμο ήταν να ανακουφιστούν από τις κακουχίες τους οι

προαναφερθέντες πληθυσμοί και οι ομάδες απόρων.

Κατά την  διάρκεια  του  Β’ Παγκοσμίου  Πολέμου,  οι  ομάδες  εργασίας  στο

δρόμο διευρύνουν τη λίστα των πληθυσμών-στόχων. Ως επί το πλείστον νέοι άνδρες,

που  χαρακτηρίζονται  ως  κοινωνικά  παρεκκλίνοντες   με  την  συμμετοχή  τους  σε

συμμορίες  θεωρούνται  σημαντικό  “κοινωνικό”  πρόβλημα  το  οποίο  καλούνται  να

επιλύσουν οι  τομείς  της  κοινωνικής  εργασίας  και  των εφαρμοσμένων κοινωνικών

επιστημών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πως το επιθυμητό αντικείμενο αλλαγής δεν ήταν

το κοινωνικό και το οικονομικό υπόβαθρο των νέων, αλλά αντίθετα οι παρεμβάσεις
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προσανατολίστηκαν  στην  διόρθωση  της  ατομικής  τους  συμπεριφοράς.  Με  τη

συμβολή  του  ήδη  ανεπτυγμένου  επιπέδου  των  κοινωνικών  επιστημών,  υπήρξε

βαθμιαία εξέλιξη στην αποτελεσματικότητα της εργασίας εκτός δομών.  (Hazecamp,

1976)

Στη  Μεγάλη  Βρετανία,  οι  παραβατικοί  νέοι  αποτέλεσαν  αντικείμενο

ενδιαφέροντος  για πρώτη φορά μεταπολεμικά. Το κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο

διακρινόταν την εποχή αυτή από έντονο κλίμα ανασυγκρότησης. Κατά την δεκαετία

του  1950,  η  εργατική  κυρίως  τάξη  της  πρώτης  γενιάς  του  πολέμου  αναπτύσσει

χαρακτηριστικά κουλτούρας και τρόπου ζωής αρκετά αντικρουόμενα με αυτά των

προηγούμενων γενεών.  Αυτό έχει  ως  αποτέλεσμα την πρόκληση ανησυχίας  στους

σχεδιαστές  της  κοινωνικής  πολιτικής,  καθώς  το  αυξανόμενο  χάσμα  μεταξύ

παραδοσιακών  υπηρεσιών  για  νέους  και  των  ίδιων  θεωρήθηκε  δυνητική  πηγή

κοινωνικής αστάθειας. Η αμφισβήτηση παραδοσιακών αξιών στάθηκε η αφορμή να

αρχίσουν  εξορμήσεις  κοινωνικών  υπηρεσιών  σε  “ακοινώνητους”  και  “μη

προσαρμοσμένους”  νέους  για  να  αποκτήσουν  επίγνωση  των  κοινωνικών  τους

προβλημάτων και να εισαχθούν σε παραδοσιακές δομές που απευθύνονται σε νέους.

Στην περίπτωση αυτή γίνεται σαφής η αντίθεση με την αρχική έννοια της μείωσης

της  βλάβης,  εφόσον  κατά  την  δεκαετία  του  1960  στην  Μεγάλη  Βρετανία,

προπαγανδιζόταν,  μέσω της  εργασίας  εκτός  δομών,  η  πλήρης αποχή από τις  νέες

συνήθειες των ομάδων-στόχων, συνεπώς και της  χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών.

(Spencer,1950)(Morse,1965)

Στη Γαλλία η εργασία στο δρόμο ξεκινά επίσης μεταπολεμικά, στο πλαίσιο

εξειδικευμένων  προγραμμάτων  πρόληψης  και  προστασίας  για  ανήλικα  παιδιά.

Ενδιαφέρουσα  διαφοροποίηση  στην  περίπτωση  της  Γαλλίας  είναι  πως  τα

προγράμματα αυτά ξεκίνησαν από ιδιωτικές πρωτοβουλίες και δεν αναγνωρίστηκαν

επίσημα μέχρι το 1963, όταν και έγινε επίσημο ψήφισμα που διευκόλυνε την κρατική

χρηματοδότηση  ανάλογων  εγχειρημάτων.  Εκτός  από  την  χρηματοδότηση,  το

ψήφισμα  ευνόησε  στο  να  ανοίξει  ο  διάλογος  για  μια  περισσότερο  οργανωμένη

μέθοδο  κοινωνικής  εργασίας  και  τον  λεπτομερέστερο  προσδιορισμό  των  πεδίων

δράσης της. Στόχος ήταν να έρθουν οι κοινωνικές υπηρεσίες σε επαφή με τους νέους

στο  οικείο  τους  περιβάλλον,  χωρίς  να  χρειαστεί  η  προσφυγή  σε  δικαστικά  ή
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διοικητικά όργανα. Απαραβίαστος όρος ήταν ο σεβασμός στην ανωνυμία των ατόμων

(Monier,1982).

Ταυτόχρονα,  ανάλογο  ενδιαφέρον  παρατηρείται  και  στην  Δυτική  τότε

Γερμανία  και  την  Ολλανδία.  Περί  τα  μέσα  της  δεκαετίας  του  1960,  με  ζωτικής

σημασίας  καταλύτη  το  κίνημα  των  Hippies,  η  ανάγκη  επαφής  των  κοινωνικών

θεσμών με πληθυσμούς νέων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών εξαπλώνεται

και στο Βέλγιο,τη Νορβηγία και ευρύτερα στη Δυτική Ευρώπη.

Καθώς  το  φαινόμενο  της  χρήσης  επεκτείνεται,  παύει  αυτόματα  να  αφορά

αποκλειστικά  τα  κατώτερα  κοινωνικά  στρώματα.  Πρόκειται  για  την  εποχή  που

αρχίζει να καταγράφεται πειραματισμός με την κάνναβη και τα ψευδαισθησιογόνα

όπως  το  LSD  (διαιθυλαμίδιο  λυσεργικού  οξέως)  από  πλήθος  φοιτητών  και

διανοουμένων.  Πρόκειται  για  :“...τον  καιρό  των  νεανικών  και  φοιτητικών

διαδηλώσεων,  της  αμφισβήτησης  της  κατεστημένης  κοινωνικής  τάξης  και  της

αναζήτησης νέων αξιών μιας υποκουλτούρας” (Grundt, 1989). Τα νέα άτομα  γίνονται

αντιληπτά  από  την  ευρύτερη  κοινωνία  είτε  ως  συμβατικά  (mainstream) είτε  ως

δυσαρεστημένα (disaffected),  με αποτέλεσμα τα τελευταία να θεωρούνται αυτόματα

στόχος των δράσεων εργασίας εκτός δομών με συνεχείς προσπάθειες των κοινωνικών

λειτουργών να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Χωρίς η χρήση ουσιών να αποτελεί νέο

φαινόμενο,  έρχεται  στο  προσκήνιο  εντονότερα  λόγω  της  διαταξικής  της  πλέον

εμβέλειας (Korf,1995). Έτσι μέσω της εργασίας στο δρόμο δημιουργείται έδαφος από

την δεκαετία του 1960 για εστίαση σε νέα άτομα που κάνουν χρήση, εξέλιξη η οποία

έδωσε στην εργασία στο δρόμο χαρακτήρα αρκετά όμοιο με αυτόν που τη συναντάμε

σήμερα.  Όσον  αφορά  την  ενδοφλέβια  χρήση  ουσιών,  σύμφωνα  με  στοιχεία  που

αφορούν  ειδικά  την  Ολλανδία,  υπήρχαν  ως  το  1970  μόλις  250  καταγεγραμμένοι

ενδοφλέβιοι χρήστες οπίου ή αμφεταμινών. (Stevenson, 1994)

1.1.2.2 Η συμβολή της εξάπλωσης της χρήσης ηρωίνης.

Πρώτος παράγοντας που πυροδότησε τη ραγδαία εξέλιξη της εργασίας στο

δρόμο  και  οδήγησε  στην  ανάδυση  της  μείωσης  της  βλάβης,  είναι  η  επιδημική

εξάπλωση της χρήσης ηρωίνης στην Ευρώπη μετά το 1972. Η αντικατάσταση των

προηγουμένως χρησιμοποιούμενων ψυχεδελικών ουσιών από την ηρωίνη αποδίδεται

στην  διάχυτη  κοινωνική  απογοήτευση  όσων  οραματίστηκαν  απελευθερωτικές

πολιτικές αλλαγές την δεκαετία του 1960. Χαρακτηριστικά στην Ολλανδία το 1974
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υπήρχαν 5.000 καταγεγραμμένοι ενδοφλέβιοι χρήστες ηρωίνης, ενώ ως το 1980, ο

αριθμός  των  χρηστών  υπολογιζόταν  στους  30.000.  Οι  χρήστες  ψυχοδραστικών

ουσιών  έχουν  πλέον  να  αντικρούσουν  επιπρόσθετες  δυσκολίες.  Η  κυρίαρχη

αντιμετώπισή την εποχή αυτή είναι η εγκληματοποίησή τους και η επιβεβλημένη,

εξαναγκαστική  αποχή,  ως  εφαρμογή  ενός  αυστηρού  ιατροκεντρικού  μοντέλου

“θεραπείας”. Περισσότερο προοδευτικές στρατηγικές ακολουθούνται στην Ολλανδία

και την Μεγάλη Βρετανία. Στις χώρες αυτές η σταδιακή συνειδητοποίηση πως ένα

μικρό  μόνο  μέρος  των  χρηστών  έρχεται  σε  επαφή  με  τις  υπάρχουσες  υπηρεσίες

φροντίδας  επιφέρει  τον  σχεδιασμό  προγραμμάτων  δουλειάς  στο  δρόμο  για  να

εντοπιστεί  μεγαλύτερο  μέρος  χρηστών  και  να  τις\τους  κινητοποιήσει.

(G.A.Marlatt,1989)

Οι  “εναλλακτικοί”  επαγγελματίες  στο  Άμστερνταμ  ασκούν  έντονη  κριτική

στις  συμβατικές  υπηρεσίες  λόγω  απαιτητικών  κριτηρίων  εισαγωγής  στα

προγράμματα, των λιστών αναμονής, των άκαμπτων διαγνωστικών κριτηρίων, της μη

ρεαλιστικής προσέγγισης που ζητούσε από τα εξαρτημένα άτομα άμεσα πλήρη αποχή

και  μιας  διάχυτης  κάθετης  ιεραρχίας  μη  φιλικής  προς  τις  ωφελούμενες  και  τους

ωφελούμενους.  Έτσι  η  ίδια  η  νεολαία  αρχίζει  να  συγκροτεί  και  να  οργανώνει

εφεδρικές  μορφές  υποστήριξης  πριν  ασχοληθούν  οι  ομάδες  επαγγελματιών  και

σχεδιαστών κοινωνικής πολιτικής. Διευκολυντική θεσμική αλλαγή σημειώθηκε στο

Βέλγιο  το  1975  με  τον  νόμο  περί  ελέγχου  κατάχρησης  ουσιών  και  παροχής

φροντίδας, ο οποίος διεύρυνε τον εθελοντικό δυναμικό με αποτέλεσμα να υιοθετηθεί

η  φροντίδα  των  χρηστών  ως  βασική  του  δραστηριότητα.  Σταδιακά  καθώς  το

φαινόμενο  της  εμπλοκής  νέων  ατόμων  παίρνει  μεγαλύτερη  έκταση,  οι  θεσμοί

πληροφορούνται  όλο  και  συχνότερα  για  την  κατάσταση  της  ουσιοεξαρτημένης

εργατικής τάξης και των ελλιπών κοινωνικών υπηρεσιών. Η δημόσια υγεία αποκτά

προοδευτικά έδαφος στην πολιτική ατζέντα και ενθαρύνονται μη συμβατικοί τρόποι

δράσης.
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Ενέσιμη χρήση ηρωίνης στην Ολλανδία το 1984.

1.1.2.3 Η συμβολή της εμφάνισης του AIDS.

Ο  δεύτερος  καταλυτικός  παράγοντας  που  επέδρασε  στη  διαμόρφωση  της

μείωσης  της  βλάβης  ως   το  φάσμα  πρακτικών  που  γνωρίζουμε  σήμερα,  είναι  η

πανδημική εξάπλωση του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας  (AIDS)

τη δεκαετία του 1980. Η πρώτη κλινική καταγραφή του συνδρόμου του ιού του HIV

σημειώθηκε στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής  το 1981,  ενώ μέχρι  το τέλος  του

έτους ο αριθμός των ασθενών ανέρχεται στους 321, και ως το τέλος της δεκαετίας

στους  100.000  μόνο  στις  ΗΠΑ.  Οι  πρώτοι  καταγεγραμμένοι  ασθενείς  ήταν

ομοφυλόφιλοι άνδρες και χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, γεγονός που έστρεψε

την προσοχή στη δημόσια υγεία με αποτέλεσμα να αναδυθεί η ανάγκη για επαφή των

φορέων με μεγαλύτερο μέρος του κρυμμένου πληθυσμού των τοξικοεξαρτημένων.

Παρά  την  ποικιλομορφία  στις  σκοπιμότητες,  τα  κίνητρα  και  τη  συχνότητα  των

δράσεων, πολλές χώρες ωθήθηκαν στην ταχεία ανάπτυξη στρατηγικών προσέγγισης

χρηστών στους δρόμους.
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Σε  χώρες  όπως  η  Ολλανδία  και  η  Μεγάλη  Βρετανία  εφαρμόστηκαν  ήδη

γνωστές και χρησιμοποιούμενες στρατηγικές, ενώ σε άλλες χώρες ο σχεδιασμός της

μείωσης  της  βλάβης  ξεκίνησε  από  μηδενική  βάση.  Όπου  τηρήθηκε  περισσότερο

πραγματιστκη\ρεαλιστική στάση, η καθιέρωση των πρακτικών φάνηκε ευκολότερη,

εν αντιθέσει με κράτη όπως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Βέλγιο

όπου σε ζητήματα δημόσιας υγείας η φιλοσοφία παρέμενε κατά βάση ιατροκεντρική

(Moerkerk  & Aggleton  1990).  Μέσος  βαθμός  δυσκολίας  εναρμόνισης  με  τις  νέες

πρακτικές  παρατηρήθηκε  σε  χώρες  με  εντονότερη  πολιτική  προσέγγιση,  όπως  η

Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και η Γερμανία. Οι ιδεολογικές τάσεις που δείχνουν να

επηρέασαν  τον  πυρήνα  του  σχεδιασμού  τακτικών  μείωσης  της  βλάβης  κατά  τη

δεκαετία του 1980 είναι ένας συνδυασμός της βορειοαμερικανικής κοινωνιολογίας με

τον  βρετανικό  εμπειρισμό  και  την  προσέγγιση  του  γερμανικού  κράτους  για  την

δημόσια υγεία. (Stimson,1994)

Πανό για το AIDS στο Manhattan, Ιούνιος 1983.

1.1.2.4 Το ολλανδικό μοντέλο.

Μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες στη μείωση της βλάβης υπήρξε

το  έντονα  πραγματιστικό  ολλανδικό  μοντέλο.  Τον  Ιανουάριο  1981,  μετά  από
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κυβερνητική πρόταση για εξαναγκαστική αποτοξίνωση των εξαρτημένων, συστάθηκε

στο Ρότερνταμ το πρώτο “Junkiebond” με τη μορφή ομάδας διεκδίκησης ομοτίμων, η

πλειοψηφία των οποίων ήταν εξοικειωμένη με ακτιβιστικές πολιτικές διαδικασίες. Οι

πρώτες  τους  δράσεις  αφορούσαν  την  κινητοποίηση  εκατοντάδων  χρηστών  να

διαμαρτυρηθούν για τις πολιτικές που αφορούσαν τα ναρκωτικά, και έφτασαν μέχρι

την  εκτός  νόμου  αυτοδιαχειριζόμενη  διακίνηση  συριγγών  για  να  αποφευχθεί  ή

μετάδοση  της  ηπατίτιδας.  Οι  πιέσεις  τους  απέδωσαν,  καθώς  υπό  την  αιγίδα  του

Υπουργείου Υγείας δημιουργήθηκε το  Dutch National Federation of Junkiebonden

που  ως  το  1985  περιελάμβανε  35  ομάδες  σε  28  πόλεις.  Οι  αστυνομικές  αρχές

επικέντρωσαν τις επιχειρήσεις τους στη διακίνηση και την εμπορία ουσιών και όχι

στους  ίδιους  τους  χρήστες.  Το  1984  ξεκινάει  το  πρώτο  παγκοσμίως  πρόγραμμα

ανταλλαγής  συριγγών  και  ως  το  1987  έχει  φτάσει  σε  κλίμακα  που  ο

αυτοδιαχειριζόμενος εφοδιασμός των χρηστών κρίθηκε πλέον περιττός και διεκόπη,

ενώ ως το τέλος της δεκαετίας λειτουργούν συνολικά 60 προγράμματα σε όλη τη

χώρα.  Το 1986 ξεκίνησε αυτοοργανωμένα η έκδοση και  η  διανομή ενημερωτικού

φυλλαδίου για την πρόληψη από τον HIV, χωρίς καμία συμμετοχή από τις αρχές και

τις υπάρχουσες δομές. Στο σημείο αυτό σημειώνεται πως την ίδια εποχή κάνουν την

εμφάνισή  τους  και  τα  πρώτα  “open  door”  τύπου  Κέντρα  Υγείας  για  άτομα  που

εργάζονται στο σεξ. Η άμεση και αποτελεσματική δραστηριοποίηση των χρηστών σε

συνδυασμό με την σχετικά εύκολη συνεργασία των θεσμών, είναι υπεύθυνες για το

ότι  το  σύνδρομο  επίκτητης  ανοσολογικής  ανεπάρκειας  δεν  έφτασε  ποτέ  στην

Ολλανδία τον επιπολασμό που παρατηρήθηκε στον υπόλοιπο κόσμο. “Η ολλανδική

πολιτική της κανονικοποίησης φαίνεται να έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο στο οποίο

το εξαρτημένο άτομο μοιάζει περισσότερο με άνεργο ολλανδό  πολίτη  παρά με τέρας

που απειλεί την κοινωνία.” (Engelsman,1989)(G.A.Marlatt,1998)
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Αρχείο από Rotterdam Junkie Union.
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1.1.2.5 Μοντέλο Mersey (Μεγάλη Βρετανία).

Αντίστοιχου  βεληνεκούς  με  το  ολλανδικό  μοντέλο,  υπήρξε  και  αυτό  της

Μεγάλης Βρετανίας που έμεινε γνωστό ως  Mersey model  μιας και η εντατικότερη

δραστηριοποίηση σχετικά με τη μείωση της βλάβης στη Βρετανία παρατηρήθηκε στο

Λίβερπουλ. Χαρακτηρισμένο τόσο ως ιατροκεντρικό όσο και ως πολιτικό, το μοντέλο

Mersey  πήρε  ταχεία  ώθηση  από  την  ραγδαία  μετάδοση  του  ιού  της  ανθρώπινης

ανοσοανεπάρκειας.  Καθοριστικό  ρόλο  στη  διαμόρφωση  της  φιλοσοφίας  των

στρατηγικών έπαιξε  το  συμβούλιο  του  Rolleston.  Παρότι  έλαβε χώρα το  1924,  η

επιρροή  που  άσκησε  ιδεολογικά  ήταν  εμφανής  και  κατά  την  δεκαετία  του  1980.

Επρόκειτο για μη κυβερνητικό συμβούλιο για την εξάρτηση από ηρωίνη και μορφίνη

υπό την προεδρία του Humphry Rolleston στο οποίο προτάθηκε και αποφασίστηκε η

ρηξικέλευθος συνταγογράφηση οπιοειδών στους εξαρτημένους. Έτσι η πρακτική της

συνταγογράφησης  επανήλθε  στο  προσκήνιο  σε  συνδυασμό  με  την  ανταλλαγή

συριγγών  το  1986.  Παράλληλα  έγινε  προσπάθεια  προσέγγισης  γυναικών  που

εργάζονταν στο σεξ μετά την συνειδητοποίηση της ευαλωτότητάς τους στον  HIV.

Προσκλήθηκαν να συγκεντρωθούν και να συζητήσουν για την πρόληψη του  AIDS,

ωστόσο δεν υπήρξε ανταπόκριση με αποτέλεσμα να χρειαστεί εκ νέου απεύθυνση.

Μέχρι το 1987, δημιουργήθηκε κλίμα συνεργασίας με τις υπηρεσίες που εργάζονταν

εκτός δομών, σχέση που έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της χρήσης ενδοφλέβιας

ηρωίνης και crack από τις εργαζόμενες στο σεξ.

Καταλυτική επίδραση στην εφαρμογή και ομαλή λειτουργία του βρετανικού

μοντέλου  είχε  η  συνεργασία  των  αρχών.  Κατά  την  πρώτη  σύλληψη  ενός  ή  μιας

χρήστη,  θα  παραπεμπόταν  στις  αρμόδιες  δομές  και  αφού  έδινε  στοιχεία  και

καταγραφόταν στις υπηρεσίες θα είχε δικαίωμα να φέρει ποσότητα της ουσίας στην

οποία ήταν εξαρτημένος\ εξαρτημένη. Μέσα σε αυτό το κλίμα έγινε εφικτό να  μην

παρατηρηθεί  επιδημία  του  HIV  ούτε  στο  Mersey.  To  1990  πραγματοποιείται  το

πρώτο Διεθνές Συμβούλιο Μείωσης της Βλάβης από το Merseyside Health Authority

στο οποίο παρουσιάστηκαν στοιχεία για ασφαλέστερη χρήση και σεξ, γεννώντας την

Παγκόσμια Οργάνωση για τη Μείωση της Βλάβης. Το 1991, εφαρμόστηκαν ανάλογες

πρακτικές και για τη χρήση ανερχόμενων ψυχοδραστικών ουσιών  όπως το  ecstasy

(XTC),  με  την  δημοσίευση του  φυλλαδίου  “Chill  Out”.  Το ίδιο  έτος  εκδόθηκε  ο

οδηγός “Tricks of the Trade” που απευθυνόταν σε εργαζόμενες στο σεξ και παρείχε
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πληροφορίες  για  ασφαλέστερες  πρακτικές  σεξ  και  χρήσης,  τη  διαχείριση

συμπτωμάτων στέρησης, την αντιμετώπιση βίας καθώς και για υπηρεσίες κατάλληλες

για  άτομα  που  εργάζονταν  στο  σεξ  και  έκαναν  χρήση  ψυχοδραστικών  ουσιών

ταυτόχρονα. (Asthon & Seymour, 2010) (Ditmore, 2013)

1.1.2.6 Η μείωση της βλάβης στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσα  από  άποψη  καινοτομίας  υπήρξε  η  περίπτωση  της

Ελβετίας.  Εκτός  από  τους  χώρους  εποπτευόμενης  χρήσης,  το  1987  το  πάρκο

Platzspitz  στην  Ζυρίχη  μετατράπηκε  σε  χώρο  ελεύθερης  χρήσης,  στον  οποίο

απαγορευόταν η είσοδος αστυνομικών και κατ’ επέκταση και οι συλλήψεις. Δινόταν

επίσης  στους  χρήστες  αποστειρωμένο  ενέσιμο  υλικό.  Λόγω  αυξημένης

εγκληματικότητας που παρατηρήθηκε, το πάρκο διέκοψε την λειτουργία του το 1992.

Από το 1995 ξεκίνησε η συνταγογράφηση ηρωίνης,  πρωτοπορία η οποία  είχε ως

αποτέλεσμα  την  καθολική  εξαφάνιση  της  ουσίας  από  την  μαύρη  αγοράς.  Στην

Φρανκφούρτη της Γερμανίας, άρχισαν να εμφανίζονται κινητές μονάδες ενημέρωσης

και πρόληψης με παρεχόμενες υπηρεσίες όπως η συμβουλευτική και η ανταλλαγή

συριγγών που πλέον μπορούσε να γίνει και στα φαρμακεία. Δημιουργήθηκαν επίσης

Κέντρα Υγείας και χώροι νυκτερινής παραμονής για άστεγους χρήστες ενδοφλέβιων

ναρκωτικών.  Μεγαλύτερη  δυσκολία  εναρμόνισης  με  τα  προοδευτικά  μοντέλα  της

μείωσης της βλάβης έδειξαν χώρες όπως η Σουηδία και η Γαλλία. (G.A.Marlatt,1998)
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Χρήστες στο πάρκο Platzpitz της Ζυρίχης, Ιούνιος 1990.

Τοπική οργάνωση προσφέρει γεύμα και ρόφημα σε χρήστες του πάρκου Platzpitz,

Φεβρουάριος 1989.
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1.1.2.7 Η μείωση της βλάβης στη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία.

Παρότι  τα  προγράμματα  υποκατάστασης  οπιοειδών  με  μεθαδόνη

λειτουργούσαν  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  Αμερικής  από  την  δεκαετία  του  1960,

πρόγραμμα ανταλλαγής συριγγών εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1986. Προηγουμένως,

η κατοχή συριγγών ήταν παράνομη και η αγορά επιτρεπόταν μόνο με την επίδειξη

συνταγής.  Στον  Καναδά  η  συνταγογράφηση  μεθαδόνης  γινόταν  από  το  1950,

περισσότερο  από  την  πρόθεση  για  μείωση  της  εγκληματικότητας  παρά  από

ενδιαφέρον για την ψυχοσωματική υγεία των χρηστών. Το 1987 αναθεωρούνται και

επεκτείνονται οι πρακτικές μείωσης της βλάβης και το 1994 στεγάζεται το 5ο Διεθνές

Συνέδριο για τη Μείωση της Βλάβης στο Τορόντο. Δίνεται έμφαση στην πρόληψη και

την ενημέρωση τον πολιτών στο πλαίσιο Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας, ενώ

προστίθεται  στην  θεματική  και  η  κατάχρηση  αλκοόλ.  Η  καναδική  προσέγγιση

χαρακτηρίστηκε από έντονο ανθρωπισμό, απουσία κριτικής καθώς και πραγματισμό

σε συνδυασμό με μια ισχυρά επιστημονική προσέγγιση του ζητήματος της δημόσιας

υγείας. Ήταν η προσέγγιση του Καναδά που επηρέασε τις πρακτικές της Αυστραλίας

και διέκοψε την αποτρεπτική, ηθικοπλαστική ενημέρωση που ασκούσε ως τότε. Το

1992 έλαβε χώρα το 3ο Διεθνές Συνέδριο Μείωσης της Βλάβης στην Μελβούρνη.

(Inciardi A.J, Harrison D. L,2000)

1.1.3 Η μείωση της βλάβης στην Ελλάδα

Στον  ελλαδικό  χώρο,  η  πρώτη  υπηρεσία  μείωσης  της  βλάβης  υπήρξε  το

ΚΕΘΕΑ  Εξέλιξις  το  1995.  Το  Κέντρο  Θεραπείας  Εξαρτημένων  ατόμων

δημιουργήθηκε άτυπα το 1983, μετά από πρωτοβουλία που κατέθεσε ο ψυχίατρος

Φοίβος Ζαφειρίδης στον τότε Υπουργό Υγείας Γεώργιο Γεννηματά. Σε αντίθεση με

τις συνηθισμένες πρακτικές αντιμετώπισης των χρηστών, που ήταν ο εγκλεισμός είτε

σε ψυχιατρείο είτε σε φυλακές , δημιουργήθηκε χώρος σωματικής αποτοξίνωσης που

στεγάστηκε προσωρινά στο Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Πεντέλης. Τον Νοέμβριο

του ίδιου έτους μπαίνει σε λειτουργία η πρώτη θεραπευτική κοινότητα, η Ιθάκη, στη

Σίδνο  της  Θεσσαλονίκης.  Το  1987  συστήνεται  επίσημα  το  Κέντρο  Θεραπείας

Εξαρτημένων  Ατόμων  ως  αυτοδιοικούμενο,  αυτοδιαχειριζόμενο  Νομικό  Πρόσωπο

Ιδιωτικού  Δικαίου.  Το  1995  εφαρμόζεται  για  πρώτη  φορά  πρόγραμμα  άμεσης
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πρόσβασης και  μείωσης της  βλάβης που περιλαμβάνει  τόσο δράσεις  προσέγγισης

χρηστών στο δρόμο (street-work) όσο και τη λειτουργία ειδικών χώρων διημέρευσης.

Μέσα από προσέγγιση στο δρόμο, δύο κέντρα άμεσης πρόσβασης (Εξέλιξις  & Off

Club) και μονάδες σωματικής και ψυχικής υγείας, το ΚΕΘΕΑ προσφέρει σήμερα στα

εξαρτημένα  άτομα  που  βρίσκονται  εκτός  θεραπευτικών  προγραμμάτων

ιατρονοσηλευτική  φροντίδα,  ανταλλαγή  συριγγών  και  διανομή  προφυλακτικών,

διασύνδεση  με  άλλα  προγράμματα  και  υπηρεσίες,  ψυχολογική  υποστήριξη  και

χώρους αποφόρτισης από την πιάτσα. Εκτός από το ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις που λειτουργεί

στα  πλαίσια  της  μείωσης  της  βλάβης,  το  ΚΕΘΕΑ διαθέτει  περισσότερες  από  90

μονάδες  σε  όλη  την  Ελλάδα  που  καλύπτουν  ανάγκες  από  την  πρόληψη  έως  την

εσωτερικής παραμονής θεραπεία απεξάρτησης (κοινότητες).

Κινητή μονάδα του ΚΕΘΕΑ.

Το 1993 ιδρύεται με το νόμο 2161/1993 και ξεκινά την λειτουργία του το

1995 ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών, ως αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο

Ιδιωτικού  Δικαίου  υπό  την  εποπτεία  του  Υπουργείου  Υγείας  και  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης.  Το  1997  δημιουργεί  το  Κέντρο  Βοήθειας  το  όποιο  στη  συνέχεια

μετονομάστηκε σε Μονάδα Άμεσης Βοήθειας και Υποστήριξης.  Οι υπηρεσίες του

ΟΚΑΝΑ  περιλαμβάνουν  επίσης  δράσεις  εργασίας  στο  δρόμο,  ψυχοκοινωνική

υποστήριξη και αποφόρτιση από την πιάτσα στον Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων

Ατόμων, δημιουργική απασχόληση, ιατρονοσηλευτική περίθαλψη και υποδοχή στην
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μονάδα άμεσης  πρόσβασης,(π.χ.  παροχή συριγγών και  προφυλακτικών),  αλλά και

υποκατάσταση οπιοειδών με μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη ( Subutex/ Suboxone ) σε 57

μονάδες φαρμακευτικής αντιμετώπισης της εξάρτησης ανά τη χώρα. Στον ΟΚΑΝΑ

λειτουργούν επίσης εξειδικευμένα προγράμματα εκτός της μείωσης της βλάβης, όπως

η Μονάδα Εφήβων “Ατραπός” και το πρόγραμμα οικογενειακής θεραπείας “Αθηνά”

σε συνεργασία με το Αιγινήτειο Νοσοκομείο κ.α.

Μονάδα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ σε νοσοκομείο.

Η Μονάδα Απεξάρτησης του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής “ΔΑΦΝΙ”

18  Άνω,  παρά  το  ότι  δεν  παρέχει  υπηρεσίες  μείωσης  της  βλάβης,  έχει  συμβάλει

ραγδαία στη διαμόρφωση τόσο του πεδίου της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων όσο

και  του  ευρύτερου  ψυχιατρικού  κατεστημένου.  Η  πρώτη  εισαγωγή  εξαρτημένου

ατόμου στο Δαφνί έγινε το 1926. Μετά από ενέργειες του ψυχιάτρου Ραπίδη ξεκίνησε

το 1961 η λειτουργία της κλινικής τοξικομανών και αλκοολικών η οποία το 1972

εγκαταστάθηκε στον πρώτο όροφο του περιπτέρου 18 του Ψ.Ν.Α. Κομβικό σημείο

της ιστορίας όχι μόνο του 18 Άνω αλλά και της ψυχιατρικής εν γένει στη χώρα, ήταν

η  πρωτοβουλία  της  ομάδας  των  θεραπευτών  το  1987,  ηγουμένης  της  ψυχιάτρου

Κατερίνας  Μάτσα,  να  πάψουν  να  δέχονται  περιστατικά  κατόπιν  εισαγγελικής
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παραγγελίας. Η ρηξικέλευθη κίνηση της μονάδας θεωρείται ότι επηρέασε ανεξίτηλα

την  αντιμετώπιση  των  ψυχικά  πασχόντων  και  των  εξαρτημένων,  οικοδομώντας

προοδευτικά μια λιγότερο πατερναλιστική και κατασταλτική φιλοσοφία απέναντι στις

συγκεκριμένες  ομάδες.  Το  1995  έγινε  διαχωρισμός  σε  δύο  ανεξάρτητες  Μονάδες

Αλκοολικών  και  Τοξικομανών.  Σήμερα  στο  18  Άνω  λειτουργούν  συνολικά  33

Τμήματα και Προγράμματα.

Όσον  αφορά  το  κομμάτι  της  μείωσης  της  βλάβης  σε  πληθυσμούς

εργαζομένων στο σεξ, οι παρεμβάσεις στην Ελλάδα είναι πολύ λιγότερες σε αριθμό

και συχνότητα και πολύ πιο πρόσφατες. Το Red Umbrella Athens αποτελεί από τον

Μάρτιο του 2016 πρωτοβάθμιο φορέα πρόληψης και ενδυνάμωσης εργαζομένων στο

σεξ και δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος “Θετική

Φωνή’, του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος “Προμηθέας” και των κέντρων πρόληψης

και εξέτασης “Checkpoint”. Υπόβαθρο της λειτουργίας του είναι το μοντέλο RAPID

του  Johns Hopkins,  οι αρχές της μείωσης βλάβης, το  assertive community outreach

(street-work),  και η φιλοσοφία του case management  υπό ψυχαναλυτικό πρίσμα. Το

RUA  λειτουργεί  υπό  την  επιστημονική  επιμέλεια  του  Τμήματος  Ψυχολογίας  του

Εθνικού  και  Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  παρέχει  υπηρεσίες

διανομής προφυλακτικών και τεστ εγκυμοσύνης, συμβουλευτικής για ασφαλέστερες

σεξουαλικές πρακτικές  και για μείωση της βλάβης, εξέταση για  HIV, HBV, HCV,

αισθητική  περιποίηση,  παροχή  ρουχισμού,  καλλιτεχνικές  δραστηριότητες,  χώρο

αποφόρτισης από την πιάτσα, κοινωνική/νομική υπηρεσία, ψυχολογική υποστήριξη

και διασύνδεση με άλλες δομές.
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Το Red Umbrella Athens την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας που

υφίστανται τα άτομα που εργάζονται στο σεξ.



27

1.2 Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών

1.2.1 Ορισμός Ψυχοδραστικών Ουσιών

Ως ψυχοδραστική εννοείται κάθε χημική ουσία η οποία μετά την κατανάλωσή

της επιδρά στην λειτουργία του εγκεφάλου επιφέροντας αλλαγές στην αντίληψη, τις

γνωστικές διεργασίες, τη διάθεση και το συναίσθημα, στο επίπεδο συνειδητότητας

και τη συμπεριφορά. Οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται τόσο για θεραπευτικούς όσο

και  για  ψυχαγωγικούς  λόγους.  Μπορεί  να  είναι  συνθετικές  (π.χ.  αμφεταμίνη),

ημισυνθετικές (π.χ. ηρωίνη) ή και φυσικής προέλευσης (π.χ. κάνναβη). Αποτελούνται

από νόμιμες (συνταγογραφούμενα φάρμακα) και παράνομες, των οποίων η παραγωγή

και η διακίνηση γίνεται παράτυπα και μη ελεγχόμενα. Αναφέρονται συχνά και ως

ψυχοτρόπες, εξαρτησιογόνες ή ναρκωτικές ουσίες. Επειδή όμως η χρήση τους δεν

συνεπάγεται  σε  όλες  τις  περιπτώσεις  την  εγκατάσταση  εξάρτησης  και  ο  όρος

“ναρκωτικά” δεν συμπεριλαμβάνει παρά  μόνο ουσίες με κατασταλτικές ιδιότητες,

θεωρείται περισσότερο δόκιμη η χρήση του όρου “ψυχοδραστικές ουσίες” για την

ακριβέστερη περιγραφή τους.

Στην  παρούσα  διπλωματική  εξετάζονται  οι  στρατηγικές  μείωσης  της

προκαλούμενης  από  τη  χρήση  συγκεκριμένων  ουσιών  βλάβης,  σε  συγκεκριμένες

ομάδες  χρηστών  υψηλής  επικινδυνότητας,  σε  συγκεκριμένο  τόπο  και  χρόνο.  Σε

πιάτσες του κέντρου της Αθήνας την δεκαετία 2009-2019 έχει παρατηρηθεί χρήση

κυρίως  :  ηρωίνης  και  άλλων  οπιοειδών,  βενζοδιαζεπινών,  κοκαίνης/  άλλων

διεγερτικών (σίσα) και κανναβινοειδών. Η χρήση μιας από τις παραπάνω ουσίες δεν

αποκλείει την χρήση και άλλων ουσιών είτε πρόκειται για τις προαναφερθείσες είτε

για επιπρόσθετες, όπως το MDMA  και το LSD που καταναλώνονται  συχνότερα σε

συνθήκες  party  και  μουσικών  φεστιβάλ  παρά  στα  στις  πιάτσες-στόχους  των

παρεμβάσεων street-work.

1.2.2 Τρόποι Χορήγησης Ψυχοδραστικών Ουσιών

Οι πιο διαδεδομένοι τρόποι λήψης ψυχοδραστικών ουσιών είναι η κατάποση,

η απορρόφηση μέσω των βλεννογόνων υμένων, η εισπνοή και η ένεση. Η κάθε οδός

χορήγησης  επιφέρει  διαφορετική  ταχύτητα  και  ένταση  στο  ψυχοδραστικό

αποτέλεσμα. Πέρα από την ποιότητα της επίδρασης της ουσίας, ο τρόπος χορήγησης
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σχετίζεται σημαντικά με την επικινδυνότητα της χρήσης, όσον αφορά τις μολύνσεις

και την υπεροδοσολογία.

1.2.2.1 Εντερική χορήγηση και χορήγηση από βλεννογόνους.

Ασφαλέστερος  τρόπος  χρήσης  θεωρείται  η  κατάποση.  Αφού  μια  ουσία

(συνήθως σε μορφή δισκίων) εισέλθει στον γαστροπεπτικό σωλήνα, απορροφάται και

επιδρά στον οργανισμό (εντερική χορήγηση).  Τα δισκία ωστόσο ενδέχεται  και  να

συνθλιφτούν σε σκόνη για να εισροφηθούν από την μύτη (σνιφάρισμα) επιφέροντας

αμεσότερο αποτέλεσμα, όπως συμβαίνει τυπικά με την κοκαΐνη και την ηρωίνη. Οι

ουσίες απορροφώνται από το βλεννογόνο της μύτης και περνώντας σχετικά γρήγορα

τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό φέρουν την επήρειά τους.  Αντίστοιχα ενδέχεται  να

αξιοποιηθούν  και  βλεννογόνοι  υμένες  του  στόματος  και  του  πρωκτού.  Για  να

εισροφηθεί  μια  ουσία  από  την  μύτη,  χρησιμοποιούνται  τυλιγμένα  σε  κύλινδρο

χαρτονομίσματα ή κομμένα πλαστικά καλαμάκια (γιούφια),  τα οποία ενδέχεται να

τραυματίσουν το εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας. Σε αυτή την περίπτωση, αν το

άτομο που κάνει χρήση είναι οροθετικό σε HIV ή HCV, ενδέχεται να μεταδώσει τον

ιό  σε  κάποιο  άλλο  άτομο  που  θα  χρησιμοποιήσει  το  ίδιο  σύνεργο,  μέσω  της

μικροποσότητας αίματος που φέρει στην άκρη του.

1.2.2.2 Εισπνοή.

Οι οδοί χορήγησης που έχουν συνδεθεί με τα υψηλότερα ποσοστά εξάρτησης

είναι η εισπνοή και η ένεση. Με την εισπνοή (είτε μετά από καύση πχ σίσα είτε με

αναθυμίαση  πχ  νιτρώδη),  η  ουσία  μεταφέρεται  στους  πνεύμονες  και  μέσω  των

κυψελίδων εισέρχεται  στην  κυκλοφορία  του αίματος,  διαπερνώντας  ταχύτατα τον

αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Για την εισπνοή χρησιμοποιούνται μέσα όπως σακούλες,

υφάσματα, αλουμινόχαρτο, αυτοσχέδια μπουκάλια (βλ.παρακάτω), γυάλινες πίπες. Σε

περίπτωση που τα χείλη του/της χρήστη είναι τραυματισμένα, είναι και πάλι πιθανή η

μεταφορά κάποιας ιογενούς μόλυνσης. 

1.2.2.3 Παρεντερική χορήγηση.

Ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ένταση επίδρασης σε συνδυασμό με υψηλή

μεταδοτικότητα, παρατηρείται στην ενέσιμη χρήση (“βάρεμα”). Μια ουσία (συνήθως

ηρωίνη  και  κοκαΐνη)  αφού  επεξεργαστεί  θερμικά  για  να  υγροποιηθεί,  ενίεται  σε

διάλυμα είτε ενδοφλέβια, είτε υποδόρια (στη στοιβάδα λίπους), είτε ενδομυϊκά. Στη

συντριπτική  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων,  η  ενέσιμη  αυτοχορήγηση  γίνεται
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ενδοφλέβια,  λόγω της μικρότερης απαιτούμενης ποσότητας δραστικής ουσίας,  της

ταχύτητας και της έντασης του αποτελέσματος. Η μετάδοση ιών μπορεί να γίνει με

κοινή χρήση τόσο της σύριγγας αλλά και των υπόλοιπων συνέργων, όπως τα τάσια

(cookers)  καθώς μικροποσότητα αίματος εντοπίζεται και σε αυτά. Ένα περιστατικό

υπερδοσολογίας (overdose) ή αλλεργικής αντίδρασης κρίνεται εξαιρετικά επείγον αν

η χορήγηση της ουσίας ήταν ενδοφλέβια, λόγω ακριβώς της αμεσότητας επίδρασής

της.  Η  μακροχρόνια  ενδοφλέβια  χρήση  οδηγεί  σε  συρρίκνωση  και  βύθιση  των

φλεβών βαθύτερα στο δέρμα (“καμένες” φλέβες). (Pinel, 2011)

1.2.3 Κύριες Ψυχοδραστικές Ουσίες Χρήσης

1.2.3.1 Κατασταλτικά κεντρικού νευρικού συστήματος.

1.2.3.1.1 Οπιοειδή.

Ως οπιοειδή περιγράφονται όλες οι ουσίες, είτε φυσικές είτε ημισυνθετικές

είτε  αμιγώς  συνθετικές,  που  προσδένονται  στους  υποδοχείς  ενδορφινών  του

εγκεφάλου.  Με  τον  όρο  οπιούχα,  γίνεται  αναφορά  στα  αλκαλοειδή  στοιχεία  :

μορφίνη, κωδεΐνη και θηβαΐνη που βρίσκονται φυσικά στο φυτό της μήκωνος της

υπνοφόρου (Papaver somniferum). Από το σύνολο των οπιοειδών, στους δρόμους της

Αθήνας γίνεται κυρίως χρήση ηρωίνης, “τάι” και φαρμακευτικών σκευασμάτων  που

περιέχουν οπιοειδή.

Η ηρωίνη (διαμορφίνη/διακετυλομορφίνη) είναι μια ημισυνθετική οπιοειδής

ουσία  της  τάξης  της  μορφινοειδών  που  επιφέρει  την  τυπική  των  οπιοειδών

αναλγητική,  χαλαρωτική  και  ευφοριογόνο  δράση.  Η  επίδραση  της  ενέσιμης

χορήγησής  της  περιγράφεται  ως  “κύμα  έντονης  κοιλιακής  και  παροξυντικής

ευχαρίστησης  που  εξελίσσεται  σε  μια  γαλήνια  κατάσταση  νωθρής  ευφορίας”.

Συνετέθη για πρώτη φορά από τον  C.R. Alder Wright  το  1874.  Είναι ανενεργή εώς

ότου  μεταβολιστεί  σε  μορφίνη.  Κυκλοφορεί  στην  συντριπτική  πλειοψηφία  των

περιπτώσεων νοθευμένη, σε μορφή σκόνης και μικρών βράχων που μπορεί να είναι

στεγνοί ή κολλώδεις, και ποικίλουν σε χρώμα από λευκό, καφετί ή σχεδόν μαύρο

(black  tar).  Λαμβάνεται  είτε  μέσω των  βλεννογόνων  της  μύτης  (σνιφάρισμα)  και

σπανιότερα  του  πρωκτού,  είτε  εισπνεόμενη  μετά  από  καύση  συνήθως  σε

αλουμινόχαρτο (τσούλα/ τσουλήθρα) είτε ενέσιμα (βάρεμα).
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Το/ η “τάι” αποτελεί μια από τις ουσίες που αναδύθηκαν στην Ελλάδα μετά

την περίοδο της οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε το 2008. Μαζί με το “σίσα”(βλ.

παρακάτω) αποτελούν τα “ναρκωτικά της κρίσης” όπως ονομάστηκαν. Πρόκειται για

συγγενική της ηρωίνης οπιοειδή ουσία, με πολύ χαμηλότερο κόστος και περισσότερες

επικίνδυνες  προσμίξεις.  Από  τα  κατασχεμένα  δείγματα  που  έχουν  αναλυθεί  στο

Χημείο του Κράτους προέκυψε ότι περιλαμβάνει χαμηλή συγκέντρωση ηρωίνης και

ένα επιπλέον οπιοειδές, την δεξτρομεθορφάνη. Η δεξτρομεθορφάνη εκτός από την

τυπική  επίδραση  των  οπιοειδών  προκαλεί  και  αποσυνδετικά  συμπτώματα

(αποπροσωποποίηση, αποπραγματοποίηση) και κυκλοφορούσε στην ελληνική αγορά

με το όνομα Vaposyrup σαν αντιβηχικό σκεύασμα. Κατά καιρούς υποστηρίχθηκε πως

σε δείγματα τάι έχουν βρεθεί επιπλέον : φαιντανύλη (επικίνδυνο οπιοειδές 80 φορές

ισχυρότερο  της  μορφίνης),  δεσομορφίνη  (διαδεδομένη  ως  Krokodil  στη  Ρωσία),

κωδεΐνη  και  ίχνη  λοραζεπάμης  (βενζοδιαζεπίνη  που  κυκλοφορεί  με  την  εμπορική

ονομασία  Tavor).  Λόγω της  κολλώδους μορφής του που συχνά παρομοιάζεται  με

πλαστελίνη, συνήθως ενίεται αφού διαλυθεί υπό θερμότητα.
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Σύριγγα του 1ml και τάσι για ενέσιμη χρήση.

Εισπνοή αναθυμιάσεων από καύση ηρωίνης σε αλουμινόχαρτο (τσούλα, τσουλήθρα).
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Η περισσότερο καθαρή μορφή οπιοειδών που κυκλοφορεί στις πιάτσες των

χρηστών, είναι σε φαρμακευτικά σκευάσματα. Η κατανάλωση αντιβηχικών σιροπιών

που περιέχουν οπιοειδή η οποία διαδόθηκε τη δεκαετία του 1990 με τα σκευάσματα

Peracon,  Dovavexil,  Jactuss  και άλλα έχει  σχεδόν εξαλειφθεί αφού καταργήθηκαν

(σήμερα  κυκλοφορεί  μόνο  το  Sival-B  ως  ισάξιο).  Αντί  αυτών  παρατηρείται

συχνότερα η κατανάλωση αναλγητικών δισκίων κωδεΐνης (Lonarid N,Lonalgal)  και

τραμαδόλης (Tramal, Zaldiar).  Για την πρόσβαση στα προαναφερθέντα σκευάσματα

απαιτείται ιατρική συνταγή και οι θεραπευτικές δόσεις  είναι πολύ μικρότερες από

αυτές που λαμβάνουν τα τοξικοεξαρτημένα άτομα. Παράτυπα επίσης διακινούνται

δισκία  βουπρενορφίνης  (Suboxone)  από  λήπτες  υπηρεσιών  θεραπείας  με

υποκατάσταση.  Η  βουπρενορφίνη  ωστόσο  χρησιμοποιείται  περισσότερο  για

προσπάθεια διακοπής της χρήσης κάποιου άλλου οπιοειδούς παρά για ψυχαγωγικούς

λόγους, μιας και δεν έχει ευφορική επίδραση.

Τα οπιοειδή στο σύνολό τους αποτελούν μια από τις συχνότερες κατηγορίες

ουσιών κατάχρησης  με  πολλαπλές  επιπτώσεις  τόσο στην σωματική  όσο και  στην

ψυχική  υγεία.  Σε  επίπεδο  φυσιολογίας  προκαλούν  καταστολή  στην  αναπνοή,  την

πείνα,  το  βήχα,  αφυδάτωση,  δυσκοιλιότητα,  δυσουρία,  μύση,  κνησμό,  ναυτία,

μειωμένη  λίμπιντο  και  χαμηλή  αρτηριακή  πίεση.  Μετά  από  χρόνια  κατάχρηση

παρατηρείται  χαρακτηριστική  απώλεια  βάρους  και  παθολογική  παραμέληση  του

εαυτού.  Εκτός  από  την  ψυχική  εξάρτηση,  με  τα  οπιοειδή  εγκαθίσταται  ταχύτατα

φαρμακευτική  αντοχή  και  φυσική  εξάρτηση,  προκαλώντας  οδυνηρά  συμπτώματα

στέρησης  σε  μια  πιθανή  προσπάθεια  διακοπής.  Ο  κίνδυνος  υπερδοσολογίας  και

θανάτου είναι συχνότερος από κάθε άλλο τύπο ουσίας.

1.2.3.1.2 Βενζοδιαζεπίνες.

Άλλη  κατηγορία  ψυχοδραστικών  ουσιών  με  κατασταλτικές  του  κεντρικού

νευρικού  συστήματος  ιδιότητες  είναι  οι  βενζοδιαζεπίνες.  Λειτουργούν  αγωνιστικά

των υποδοχέων γαμμα-αμινο-βουτυρικού (GABA) οξέως του εγκεφάλου. Η δράση

τους  κυμαίνεται  ανάλογα  με  την  ισχύ  και  τον  χρόνο  ημιζωής  της  κάθε

βενζοδιαζεπίνης  από  αγχολυτική  και  μυοχαλαρωτική  έως  υπναγωγική  και

αναισθητική.  Στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν για τους ίδιους θεραπευτικούς   και

ψυχαγωγικούς  σκοπούς  τα  βαρβιτουρικά,  όμως  λόγω περισσότερων  παρενεργειών

σήμερα έχουν αντικατασταθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τις βενζοδιαζεπίνες (στην
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Ελλάδα  σήμερα  κυκλοφορεί  μόλις  ένα  βαρβιτουρικό  -η  φαινοβαρβιτάλη  ως

Gardenal).

Σε  αύξουσα  κατά  ισχύ  σειρά,  κάποιες  από  τις  πιο  διαδεδομένες

βενζοδιαζεπίνες  που  συνταγογραφούνται  ως  αγχολυτικά  είναι  η  αλπραζολάμη

(Xanax)  και  η  βρωμαζεπάμη (Lexotanil),  ο  οποίες  όμως  λόγω του  αρκετά  ήπιου

ψυχοδραστικού τους αποτελέσματος δεν αποτελούν ουσίες προτίμησης για τους/τις

χρήστες. Μεγαλύτερης δραστικότητας και διάρκειας είναι η διαζεπάμη (Stedon) και η

λοραζεπάμη (Tavor).  Η κλοναζεπάμη (Rivotril),  η χλωροδιαζεποξείδη (Oasil)  και η

ζολπιδέμη (Stilnox) παρά το ότι αποτελούν ισχυρές ουσίες συναντώνται σπανιότερα.

Οι  ουσίες  αυτές  ωστόσο  λαμβάνονται  με  ιατρική  οδηγία  και  από  τον  γενικό

πληθυσμό για θεραπεία διαταραχών άγχους, ύπνου και επιληψία.

Η  βενζοδιαζεπίνη  που  καταναλώνεται  για  δεύτερη  δεκαετία  με  αμείωτη

συχνότητα από πληθυσμούς εξαρτημένων ατόμων στις πιάτσες της Αθήνας είναι η

φθοριο/φλουνιτραζεπάμη.  Κυκλοφορεί  ως  Hipnosedon  (ύπνος)  των 1mg   και

Vulbegal (μπούμπλε) των 2mg (παλιότερα Ilman). Η φθοριονιτραζεπάμη προορίζεται

θεραπευτικά για διαταραχές του ύπνου, επομένως η χρήση της σε συνθήκες δρόμου

επιφέρει σοβαρή έκπτωση της λειτουργικότητας. Οι χρήστες αναφέρουν επικίνδυνη

άρση  αναστολών,  πλήρη  απώλεια  ελέγχου  και  μνήμης,  σωματική  αστάθεια  και

ναρκοληπτικά συμπτώματα. Οι βενζοδιαζεπίνες προκαλούν και ψυχική και σωματική

εξάρτηση. Η διακοπή τους επιφέρει στερητικό σύνδρομο μεγαλύτερης έντασης και

διάρκειας από τα οπιοειδή, σε βαθμό που ενδέχεται να κριθεί απειλητικό για τη ζωή.
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Φαρμακευτικά σκευάσματα φθοριονιτραζεοάμης.

Οι  βενζοδιαζεπίνες  τείνουν  να  χρησιμοποιούνται  και  σαν  άτυπη

υποκατάσταση της ηρωίνης αν δεν υπάρχει οικονομική άνεση για την εξασφάλισή

της. Σε συνθήκες στέρησης και των βενζοδιαζεπινών, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο

να  καταναλώνονται  ουσίες  ηπιότερης  δραστικότητας  σε  πολλαπλάσια  της

θεραπευτικής τους δόση, όπως η πρεγκαμπαλίνη (gabapentinoid με παρόμοια δράση

που κυλοφορεί ως Lyrica). Σπανιότερα χρησιμοποιούνται αντιψυχωσικοί παράγοντες

(ρισπεριδόνη/Risperdal,ολανζαπίνη/Zyprexa,κουετιαπίνη/Seroquel)  καθώς επιφέρουν

μεν καταστολή αλλά χωρίς ευφορικό αποτέλεσμα.  Άλλες κατασταλτικές ουσίες που

μπορεί  να  χρησιμοποιούνται  ενισχυτικά  ή  ως  υποκατάστατα των  βενζοδιαζεπινών

είναι  οι  εισπνεόμενες  όπως  οι  βενζίνη  (τζίνα)  και  η  κόλλα  των  οποίων  χρήση

παρατηρείται περισσότερο σε εφηβικές ηλικίες. Από το σύνολο των κατασταλτικών

ουσιών δε θα μπορούσε να λείπει το αλκοόλ. Σύμφωνα με έρευνα του Α.Δουζένη το

2018, υπολογίζεται ότι ποσοστό 10% του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας (όχι του

πληθυσμού των χρηστών), πληροί τις διαγνωστικές προϋποθέσεις για εξάρτηση από

αλκοόλ. (Μαρσέλος, 2005)
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1.2.3.2 Διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Ως  διεγερτικές,  ορίζονται  οι  ψυχοδραστικές  ουσίες  που  επιδρούν  στη

λειτουργία του νευρικού συστήματος ενισχύοντας τα επίπεδα εγρήγορσης, ερεθισμού

και  κινητικότητας.  Ο  κύριος  τρόπος  δράσης  των  διεγερτικών  ουσιών  είναι  είτε

αυξάνοντας την απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών της ντοπαμίνης, σεροτονίνης

και  νορεπινεφρίνης  στις  συνάψεις  όπως  η  αμφεταμίνη,  είτε  αναστέλλοντας  την

επαναπρόσληψή  τους  από  τον  προσυναπτικό  νευρώνα  όπως  η  κοκαΐνη.  Στην

πλειοψηφία  τους  κυκλοφορούν  παράνομα,  ενώ  υπάρχουν  και  ελεγχόμενες  (πχ

αμφεταμίνη, μεθυλφαινιδάτη) για την θεραπευτική αντιμετώπιση διαταραχών όπως  η

Ελλειματική Προσοχή και Υπερκινητικότητα ή η ναρκοληψία. Στις πιάτσες χρηστών

ψυχοδραστικών ουσιών της Αθήνας, συναντάται κυρίως η κοκαίνη και μια μορφή

κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, το sisa.

1.2.3.2.1 Κοκαΐνη.

Η  κοκαΐνη  (βενζοϋλομεθυλεκγονίνη)  είναι  ένα  κρυσταλλικό  τροπανιοειδές

αλκαλοειδές  που  εξάγεται  από  τα  φύλλα  του  φυτού  Ερυθρόξυλο  κόκα

(erythroxylaceae)  στη Λατινική Αμερική, κυρίως τη Βολιβία, την Κολομβία και το

Περού.  Οι  χρήστες  αναφέρουν – όπως και  με  την  πλειοψηφία  των διεγερτικών -

γενικευμένο αίσθημα ευφορίας, ενέργειας, αύξηση της αυτοπεποίθησης, ενίσχυση της

προσοχής,  επιτάχυνση  της  σκέψης,  μεγαλύτερη  κοινωνικότητα,  όξυνση  των

συναισθημάτων,  σύντηξη  του  χρόνου,  εξάλειψη   αισθημάτων  πείνας/νύστας  και

σεξουαλική διέγερση. Εκτός της εξάρτησης, η πολυήμερη χρήση της κοκαΐνης έχει

συνδεθεί  με  ψυχωσικόμορφη  συμπτωματολογία  (κοκαΐνική  ψύχωση),  ενώ  σε

μακροχρόνια χρήση ενδέχεται να εμφανιστούν καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Κυκλοφορεί  σε  μορφή  μικρών  βράχων  που  διαλύονται  εύκολα  σε  σκόνη,

λευκού  χρώματος.  Τυπικά  χωρίζεται  σε  λεία  επιφάνεια  σε  λεπτές  γραμμές  και

αναρροφάται  από  τη  μύτη  με  πλαστικά  καλαμάκια  ή  κυλινδρικά  σχηματισμένα

χαρτονομίσματα.  Η  διάρκειά  της  δράσης  της  είναι  σύντομη  και  προκαλεί

καταναγκαστικά  επαναλαμβανόμενη  λήψη  μέχρι  να  εξαντληθεί  η  διαθέσιμη

ποσότητα.  Σε  αυτή  την  υδροχλωρική  της  μορφή  μπορεί  επίσης  να  ενεθεί.  Η

υδροχλωρική κοκαΐνη δεν φτάνει το μέγιστο δυνατό ψυχοδραστικό της αποτέλεσμα

αν εισπνευστεί  σε  καύση με  θερμοκρασίες  κοινών  αναπτήρων βουτανίου.  Για  να

καπνιστεί θα πρέπει να υποστεί ειδική επεξεργασία, κατά την οποία θερμαίνεται σε
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νερό με κάποια χημική βάση (συνήθως με μαγειρική σόδα ή αμμωνία). Το τελικό

προϊόν  τοποθετείται  για  να  καεί  είτε  σε ειδικό  πιπάκι  είτε  σε  αυτοσχέδιο  σκεύος

μπουκαλιού με οπές, σωλήνα εισρόφησης και διάτρητη κορυφή από αλουμινόχαρτο.

Η κοκαΐνη σε αυτή την εξαγνισμένη της μορφή ονομάζεται ανάλογα με την ακριβή

διαδικασία  παρασκευής  της  crack  ή  freebase  (φρίμπα).  Σε  ενέσιμη  και  καπνιστή

μορφή, προκαλεί ιδιαίτερα έντονη ψυχική εξάρτηση. Η κοκαΐνη που κυκλοφορεί στις

πιάτσες της Αθήνας υπολογίζεται πως είναι εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας. 

 Υδροχλωρική κοκαΐνη

χωρισμένη σε γραμμές για

να “σνιφαριστεί” από τη

μύτη με το εικονιζόμενο

καλαμάκι (γιούφι).

Αυτοσχέδια κατασκευή από μπουκάλι για

κάπνισμα ελεύθερης βάσης κοκαΐνης

(φρίμπα).
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1.2.3.2.2 Σίσα.

Χαρακτηρισμένο ως “η κόκα των φτωχών”, το σίσα αποτελεί σήμερα μια από

τις  πιο  συχνές  ουσίες  κατάχρησης  στον  δρόμο.  Πρόκειται  για  μια  απομίμηση

κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης που παρασκευάζεται αυτοσχέδια από οικιακά υλικά

(αναφέρεται χρήση θειικού οξέως από μπαταρία αυτοκινήτου ως καλύτη) και έκανε

όπως το τάι την εμφάνισή της κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης στην οποία

μπήκε  η  Ελλάδα  από  το  2008.  Πέρα  από  τα  χαρακτηριστικά  αποτελέσματα  των

διεγερτικών ουσιών που επιφέρει, σε μεγαλύτερες δόσεις η μεθαμφεταμίνη μπορεί να

προκαλέσει  αποδιοργάνωση,  σύγχυση,  παρανοϊκό  ιδεασμό,  πανικό  και

ψευδαισθήσεις.  Χαρακτηριστικό  της  γνώρισμα  είναι  η  πολυήμερη  διάρκεια  της

επίδρασης.  Κυκλοφορεί  σε  μικρά  υπόλευκα  η  διαφανή  κομματάκια  κρυστάλλων.

Σπάνια εισροφάται από τη μύτη ή ενίεται. Ο κύριος τρόπος χρήσης στις Αθηναϊκές

πιάτσες είναι το κάπνισμα σε πιπάκι. Οδηγεί ταχύτατα σε πολλαπλάσια της ηρωίνης

έκπτωση της ψυχοσωματικής υγείας των χρηστών. Φθορά της στοματικής κοιλότητας

και  αποσάθρωση  των  δοντιών  (meth  mouth),  ανεξέλεγκτα  έλκη  στο  δέρμα  και

πυροδότηση  ψυχωσικών  επεισοδίων  λόγω  παρατεταμένων  υψηλών  επιπέδων

ντοπαμίνης [(μεθ)αμφεταμινική ψύχωση] είναι χαρακτηριστικά με την χρήση σίσα.

Πιπάκι για κάπνισμα σίσα.



38

1.2.3.3 Κανναβινοειδή.

Τα  κανναβινοειδή  αποτελούν  ξεχωριστή  από  τις  τρεις  κύριες

(κατασταλτικά,διεγερτικά,ψευδαισθησιογόνα)  κατηγορία  ουσιών,  παρά  την

ταξινόμηση  τους  στο  παρελθόν  ως  “κατασταλτικά  ψυχεδελικά”.  Αφορούν  κάθε

χημικό  στοιχείο,  φυσικό  ή  συνθετικό,  που  προσδένεται  στους  υποδοχείς

κανναβινοειδών των κυττάρων του οργανισμού. Σύμφωνα με βιολογική ανάλυση των

λυμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής, το 2014 έκανε χρήση κανναβινοειδών το 10.9%

του πληθυσμού. Παρά το ότι μεγάλο μέρος των χρηστών υψηλής επικινδυνότητας

κάνει συστηματική χρήση κανναβινοειδών, αυτά σπάνια αποτελούν τον στόχο της

παρέμβασης  μείωσης  της  βλάβης,  επομένως  περιγράφονται  κυρίως  χάρην  μιας

ολοκληρωμένης παρουσίασης του φάσματος των δημοφιλών στις πιάτσες της Αθήνας

ψυχοδραστικών ουσιών.

Στις σχετικές πρωτεΐνες – υποδοχείς προσδένονται τα ενδοκανναβινοειδή που

βρίσκονται  φυσικά  στον  οργανισμό,  τα  φυτοκανναβινοειδή  και  τα  συνθετικά

κανναβινοειδή.  Η  Δ9-τετραϋδροκανναβινόλη  (THC)  αποτελεί  το  ισχυρότερο

ψυχοδραστικό  φυτοκανναβινοειδές  με  πολυποίκιλη  ανάλογα  με  το  υποκείμενο

επίδραση.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  ως  επιδράσεις  συμπτώματα  από  χαλάρωση,

κινητική αταξία,  ενίσχυση της όρεξης, συναισθηματική όξυνση, συνθετική σκέψη,

αλλοίωση  της  αίσθησης  της  βαρύτητας,  επιβράδυνση  του  χρόνου,  έως  άγχος  και

παρανοϊκός ιδεασμός. Η κανναβιδιόλη (CBD) έχει μη αισθητή από το ίδιο το άτομο

αγχολυτική και αντιψυχωσική δράση.

Η χρήση των κανναβινοειδών γίνεται κατά κύριο λόγο με εισπνοή του καπνού

του προϊόντος, αν και μπορούν να καταναλωθούν και μέσω βρώσης αφού υποστούν

θερμική επεξεργασία σε λιπαρή βάση. Οι κύριοι τρόποι λήψης ενός κανναβινοειδούς

είναι  το  κάπνισμα  του  σε  τσιγάρο  με  καπνό  (joint),  το  κάπνισμα  τσιγάρου

περιέχοντος μόνο κάνναβη (blunt)  καθώς και η χρήση ειδικού εξοπλισμού όπως τα

bongs  και  οι  πίπες.  Μελέτες  από  το  1999  μέχρι  σήμερα  επιβεβαιώνουν  την

μεγαλύτερη πιθανότητα πυροδότηση ψύχωσης σε ήδη ευάλωτο υπόστρωμα μετά από

μακρόχρονη έκθεση στην THC. Σε επίπεδο παθολογίας, εξαιρετικά σπάνια η χρόνια

χρήση μπορεί  να  επιβαρύνει  το καρδιαγγειακό και  το  αναπνευστικό σύστημα.  Εν
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αντιθέσει  με  τα  φυτοκανναβινοειδή  που προκαλούν  από μηδενικές/αμελητέες  έως

ήπιες σωματικές βλάβες, με τα συνθετικά κανναβινοειδή όπως το  spice  και το  K2

έχουν σχετιστεί περιπτώσεις αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και 16 περιπτώσεις

νεφρικών  επιπλοκών.  Διακρίνονται  σε  πεντυλινδόλες,  ναφθοϋλινδόλες  και  την

κατηγορία 5F. 

1.2.3.4 Άλλες ουσίες χρήσης.

Όπως  διευκρινίστηκε  εξαρχής  οι  κύριες  ψυχοδραστικές  ουσίες  που

χρησιμοποιούνται  με  τη  μεγαλύτερη  συχνότητα  στις  πιάτσες  της  Αθήνας,  δεν

αποτελούν τις  μοναδικές.  Το συνηθέστερο φαινόμενο είναι  να  γίνεται  παράλληλη

χρήση  ουσιών,  είτε  των  παραπάνω  είτε  επιπρόσθετων.  Εκτός  της  ταυτόχρονης

χρήσης  αλκοόλ,  σε  συνθήκες  αδυναμίας  εξεύρεσης  της  ουσίας  προτίμησης,  δεν

σπανίζει  για  παράδειγμα  να  καταναλώνονται  μεγάλες  ποσότητες  αντιισταμινικών

φαρμάκων  (Xozal,  Atarax)  ή  φαρμάκων  που  αυξημένης  της  δόσης  προκαλούν

παραλήρημα,  όπως  το  Buscopan  (βουτυλο-σκοπολαμίνη).  Κατά  παρόμοιο  τρόπο

χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν το αντιχολινεργικό  Artane,  το οποίο φαίνεται  να

έχει αντικαταστήσει μετά την απόσυρσή του η βιπεριδίνη (Akineton).  Σε συνθήκες

εκτός πιάτσας, οι χρήστες ενδέχεται επίσης να προσφύγουν σε χρήση διαφορετικών

ουσιών  π.χ.  MDMA.  Η  προτίμηση  και  η  συστηματική  χρήση  μιας  ουσίας  δεν

αποκλείει την ευκαιριακή η πειραματική χρήση κάποιας άλλης.

1.2.4 Διαταραχές που Σχετίζονται με τη Χρήση Ψυχοδραστικών Ουσιών

1.2.4.1 Τοξίκωση.

Η χρήση μιας ψυχοδραστικής ουσίας σε περίπτωση υψηλής για το υποκείμενο

ποσότητας ή χαμηλής στην ουσία αντοχής του, ενδέχεται να προκαλέσει τοξίκωση.

Ως  τοξίκωση  ορίζεται  ένας  τύπος  σχετιζόμενης  με  ουσία  διαταραχής,  με

δυσπροσαρμοστικό ή  επιβλαβές  αλλά αναστρέψιμο αποτέλεσμα  που  οφείλεται  σε

πρόσφατη χρήση ουσίας. Ανάλογα της ουσίας είναι και τα συμπτώματα της ουσίας (η

κοκαϊνική τοξίκωση περιλαμβάνει ταχυκαρδία ενώ σε τοξίκωση από βενζοδιαζεπίνες

παρατηρείται πτώση της αρτηριακής πίεσης).
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1.2.4.2 Ανοχή και Υπερδοσολογία.

Ως  φαρμακευτική  ανοχή  περιγράφεται  η  κατάσταση  στην  οποία  το

υποκείμενο που κάνει χρήση, χρειάζεται ολοένα αυξανόμενη ποσότητα της ουσίας

χρήσης  για  να  επιτύχει  το  επιθυμητό  ψυχοδραστικό  αποτέλεσμα.  Οφείλεται  σε

συνεχή χρήση και είναι αναστρέψιμη. Μαζί με την κυμαινόμενη περιεκτικότητα των

παράνομων  ουσιών,  αποτελούν  τις  δύο  πιο  συχνές  αιτίες  υπερδοσολογίας.  Σε

περίπτωση που ένα άτομο κάνει χρήση και τη διακόψει προσωρινά, ενδέχεται όταν

επανέλθει  να  εκτιμήσει  λανθασμένα  ότι  χρειάζεται  ποσότητα  ίση  με  αυτήν  την

τελευταίας χρήσης. Καθώς όμως έχουν μειωθεί τα επίπεδα ανοχής με την αποχή, ο

οργανισμός πλήττεται έως και θανάσιμα.

1.2.4.3 Εξάρτηση και Στέρηση.

Ως στέρηση ή απόσυρση προσδιορίζεται το σύνολο των συμπτωμάτων που

κάνουν την εμφάνισή τους μετά από διακοπή η μείωση της λαμβανόμενης ποσότητας

ψυχοδραστικής ουσίας. Προϋπόθεση για την εμφάνιση στερητικού συνδρόμου είναι η

εγκατεστημένη εξάρτηση είτε είναι ψυχολογική είτε φυσική, είτε και ταυτόχρονη. Η

εξάρτηση και η κατάχρηση όμως αποτελούν όρους που εγκαταλείφθηκαν από  τις πιο

πρόσφατες  εκδόσεις  των  ψυχιατρικών  εγχειριδίων  DSM-V  και  ICD-11,  και

συμπεριλήφθηκαν στο σύνολο των σχετιζόμενων με ουσίες διαταραχές. Η εξάρτηση

αποτελεί  ένα  πολυπαραγοντικό  φαινόμενο  που  δεν  καλύπτεται  επαρκώς  από

ψυχιατρικούς μόνο όρους. Κατά ένα πολύσημο και συμπεριληπτικό ορισμό του,  η

εξάρτηση είναι το αποτέλεσμα της συνάντησης μιας συγκεκριμένης ουσίας, με μια

συγκεκριμένη  ευάλωτη  προσωπικότητα  σε  μια  συγκεκριμένη  κοινωνικοπολιτική

στιγμή. (Olievenstein,1973)

Ανάλογα  με  τον  τύπο  εξάρτησης  είναι  και  τα  συμπτώματα  της  στέρησης/

απόσυρσης.  Σε  ουσίες  που  δεν  προκαλούν  σωματική  εξάρτηση  όπως  τα

κανναβινοειδή και η κοκαΐνη, η στέρηση περιλαμβάνει κυρίως ψυχικές εκδηλώσεις,

όπως  ευερεθιστότητα,  άγχος,  αϋπνία  και  παρανοϊκό  ιδεασμό.  Με  ουσίες  που

προκαλούν φυσική εξάρτηση όπως τα οπιοειδή, οι  βενζοδιαζεπίνες και  το αλκοόλ

(κατά  σειρά  αύξουσας  έντασης  συμπτωματολογίας),  παρατηρούνται  εκτός  από

ψυχικές εκδηλώσεις, και σημεία διατάραξης της φυσιολογίας συνήθως αντίθετα με

τις  αρχικές  επιδράσεις  της  ουσίας.  Ανάλογα  με  την  ένταση  και  τη  διάρκεια  της

προϋπάρχουσας εξάρτησης, αυξάνεται και η κρισιμότητα του στερητικού συνδρόμου.
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Το σύνδρομο απόσυρσης των οπιοειδών παρομοιάζεται σε επίπεδο παθολογίας με

κοινή γρίπη τυπικής διάρκειας εώς 7 ημερών, ενώ το στερητικό σύνδρομο του αλκοόλ

κρίνεται  δυνητικά  απειλητικό  για  την  ζωή,  κυρίως  στην  φάση  του  τρομώδους

παραληρήματος (Delirium tremens) και χρήζει νοσηλείας. (Kaplan & Sadock, 2015)

1.2.5  Τρέχουσα  Εικόνα  για  Χρήστες  Ψυχοδραστικών  Ουσιών  Υψηλής

Επικινδυνότητας

1.2.5.1 Στατιστικά στοιχεία.

Για το 2017, οι χρήστες οπιοειδών υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα, οι χρήστες

εκείνοι δηλαδή που ενδέχεται να αιτηθούν θεραπεία για την χρήση τους σε κάποιο

πρόγραμμα, υπολογίζονται βάσει της μεθόδου multiple records/capture-recapture που

εφήρμοσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά σε

14.462. 

Κατά  τον  Δείκτη  Αίτησης  Θεραπείας  του  ΕΚΤΕΠΝ  για  το  2017,  από  το

σύνολο  4.283  ατόμων  πρόθυμων  να  ενταχθούν  σε  πρόγραμμα,  το  73,6%

απευθύνθηκε σε “στεγνό” και το 23,7% σε πρόγραμμα υποκατάστασης. Το 60,2%

είχε κάνει στο παρελθόν ξανά προσπάθεια, ποσοστό μικρότερο κατά 9% σε σχέση με

το  2008.  Από  το  71% που  έκανε  πολλαπλή  χρήση,  το  78% λάμβανε  ηρωίνη  σε

συνδυασμό  με  κοκαΐνη  ή  κάποιο  άλλο  διεγερτικό,  το  66,5%  ηρωίνη  με

βενζοδιαζεπίνες  και  το 53,3% ηρωίνη με κάνναβη. Η κύρια ουσία χρήσης ήταν :

οπιοειδή στο 60,9%, κάνναβη στο 26,9% και κοκαΐνη ή άλλα διεγερτικά στο 9,3%

του συνόλου.

Η μέση ηλικία έναρξης της χρήσης ήταν για την κάνναβη τα 16,8 έτη ενώ για

τις  υπόλοιπες  ουσίες  τα  20,4.  Το 50,5% έκανε  καθημερίνη  χρήση.  Η κύρια  οδός

χρήσης  της  ηρωίνης  ήταν  η  εισρόφηση  από  τη  μύτη  κατά  41,1%,  η  εισπνοή  με

κάπνισμα  κατά  33,3%  και  ενέσιμα  κατά  18,5%.  Από  το  σύνολο  των  αιτούντων

θεραπεία,  το 55,75 είχε κάνει  έστω μία φορά ενέσιμη χρήση στη ζωή του και  το

20,5% τουλάχιστον μια φορά τις τελευταίες 30 ημέρες.

Όσον αφορά τα κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία, προκύπτει ότι το 84,6%

των αιτούντων ήταν άντρες (για τις χρήστες υψηλής επικινδυνότητας υπολογίζεται

ότι σε σύνολο 14.462, μόλις οι 1.648 είναι γυναίκες). Η ηλικία τους ήταν κατά μέσο

όρο 34,3 έτη και ήταν κατά 88,6% Έλληνες. Σταθερή στέγη είχε το 85,5% (το 50,5%
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συζούσε με γονείς) και είχε ολοκληρώσει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 47,7%.

Το 56,4% ήταν άνεργοι.

Από την έρευνα-παρέμβαση “Αριστοτέλης” που έγινε σε δείγμα 800 χρηστών

ενδοφλέβιων ουσιών το 2018,  προέκυψε το 26,5% έκανε  καθημερινή  ενδοφλέβια

χρήση. Η κύρια ουσία χρήσης ήταν κατά 53,3% ηρωίνη και κατά 27,8% κοκαΐνη. Το

65,4% είχε κάνει κοινή χρήση σύριγγας τους τελευταίους 12 μήνες. Σύμφωνα με τον

Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), το 2018 σημειώθηκαν 687

νέα  κρούσματα  HIV,  εκ  των  οποίων  το  15,4%  (106  στα  687)  αφορούσαν

ενδοφλέβιους  χρήστες.  Τον  ίο  της  ηπατίτιδας  C  φάνηκε  να  φέρει  το  78,9% των

ενδοφλέβιων χρηστών. Συλλοίμωξη  HIVκαι HCV  είχε το 15.6%. Σχετικά με τους

θανάτους,  τα πιο πρόσφατα στοιχεία είναι  του 2016, από τα οποία προκύπτει  ότι

επιβεβαιώθηκαν 200 σχετικοί  με  ουσίες  θάνατοι,  οι  182 (91%) από τους  οποίους

οφείλονταν σε οπιοειδή και οι 18 σε ηρεμιστικά δισκία. Παραπάνω από το 80% ήταν

άνεργοι Έλληνες άνδρες άνω των 30 ετών.

1.2.5.2 Σημεία συνάθροισης χρηστών στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Τα  σημεία  συνάθροισης  χρηστών  ψυχοδραστικών  ουσιών  στο  κέντρο  της

Αθήνας  μεταφέρονται  συχνά  και  άτακτα  ανάλογα  με  τις  τρέχουσες  αστυνομικές

επιχειρήσεις. Οι πυρηνικές πιάτσες διαμορφώνονται διαχρονικά από την κύρια ουσία

χρήσης.  Στο πάρκο επί της οδού Μασσαλίας έξω από τη Νομική Σχολή Αθηνών,

συγκεντρώνονται την τελευταία δεκαετία χρήστες κυρίως τάι και ηρωίνης. Οι ουσίες

αυτές  συναντώνται  επίσης  στον  πεζόδρομο  της  οδού  Ιάσωνος,  όπου  έγιναν  και

επιθετικές  προσπάθειες  απομάκρυνσης των χρηστών από εργαζόμενους  σε οίκους

ανοχής και κατοίκους. Στο Πεδίον του Άρεως  και συγκεκριμένα στον χώρο μετά την

κεντρική είσοδο της οδού Μαυρομματαίων γινόταν χρήση σίσα. Μετά από βίαιες,

μαζικές αστυνομικές εκδιώξεις  το 2018 η πιάτσα διασπάστηκε και ένα τμήμα της

μεταφέρθηκε απέναντι στην οδό Αντωνιάδου, στην νότια πλευρά του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιάτσα του Πεδίου του Άρεως είχε

ανασυσταθεί μετά την βίαιη διάλυση της πιάτσας της οδού Τοσίτσα στη νότια πλευρά

του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου το 2012. Ένα δεύτερο κομμάτι της πιάτσας

του  Πεδίου  του  Άρεως  εγκολπώθηκε  στην  ήδη  υπάρχουσα  πιάτσα  της  πλατείας

Βάθης  και  στις  γύρω  οδούς  Χαλκοκονδύλη  και  Καποδιστρίου.  Η  χρήση

βενζοδιαζεπινών παρατηρείται σε όλα τα προαναφερθέντα σημεία.
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                                                1.3 Εργασία στο Σεξ

1.3.1 Ορισμός Εργασίας στο Σεξ

Ως εργασία στο σεξ  εννοείται  η  επαγγελματική ενασχόληση στο ευρύτερο

πλαίσιο  της  βιομηχανίας  του  σεξ.  Σε  αυτήν  μπορεί  να  συμπεριλαμβάνονται  είτε

άτομα  που  προσφέρουν  άμεσες  σεξουαλικές  παροχές  είτε  έμμεσες,  όπως  η

πορνογραφία.  Ο όρος  εισήχθη  το  1978  από  την  ακτιβίστρια  Carol  Leigh  σε  μια

προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του περιεχομένου του, ώστε να γίνει  σαφές πως

περιγράφει  επαγγελματική  και  όχι  κοινωνική  ιδιότητα  ή  χαρακτηριστικό  της

προσωπικότητας του υποκειμένου.

Η Carol Leigh κρατώντας

πλακάτα υπέρ της αποποινικοποίησης

της εργασίας στο σεξ.

 Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την

εργασία στο σεξ είναι να παρέχονται οι

υπηρεσίες  εκούσια.  Σε  κάθε  άλλη

περίπτωση,  πρόκειται  για

σωματεμπορία  (human  trafficking)

όπως ορίζεται από το Πρωτόκολλο των

Ηνωμένων  Εθνών  του  2000,  ως

έκνομη δηλαδή διακίνηση και εμπορία

ανθρώπων  με  σκοπό  την  σεξουαλική

και  οικονομική  τους  εκμετάλλευση.

Όπως  τονίζει  το  Κέντρο  Γυναικείων

Μελετών  και  Ερευνών  υπάρχει

διάχυτη δυσκολία καταγραφής του φαινομένου της σωματεμπορίας και της εργασίας

στο  σεξ  λόγω  συνεχούς  αμφισβήτησης  της  νομιμότητας  της  δεύτερης.

(Παπαγιαννοπούλου,2007)

Οι  δύο  όροι  συχνά  χρησιμοποιούνται  ως  ταυτόσημοι  εγκαθιδρύοντας  και

διαιωνίζοντας στερεότυπα θυμάτων για τις γυναίκες κατά κύριο λόγο που εργάζονται

στο  σεξ,  με  αποτέλεσμα  την  δημιουργία  μονομερών  και  απλουστευτικών
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αναπαραστάσεων στην κοινή γνώμη. Αντίθετα με την κοινή παραδοχή, συχνά στο σεξ

εργάζονται τόσο άντρες όσο και γυναίκες  trans & cis,  με δική τους πρωτοβουλία,

χωρίς να έχουν οδηγηθεί ή εξαναγκαστεί με την διαμεσολάβηση άλλου ατόμου ή

ατόμων που τα ελέγχουν και τα εκμεταλλεύονται οικονομικά προς δικό τους όφελος.

Η ανεξαρτησία μέρους των εργαζομένων στο σεξ δεν αναιρεί φυσικά την επονείδιστη

μάστιγα  της  διεθνούς  σωματεμπορίας,  Η  παρούσα  διπλωματική  έρευνα  εξετάζει

στρατηγικές μείωσης της βλάβης σε πληθυσμούς εκούσια εργαζομένων στο σεξ μέσω

του Κέντρου Ημέρας Red Umbrella Athens.  Στο πεδίο της διεθνούς σωματεμπορίας

και των θυμάτων της δραστηριοποιείται παγκόσμια η μη κερδοσκοπική οργάνωση

Α21. Αξίζει να σημειωθεί πως οι φορείς συνεργάζονται, καθώς  το Κέντρο Ημέρας σε

καμία  περίπτωση  δεν  αδιαφορεί  ή  δείχνει  ανοχή  απέναντι  στο  trafficking,  αλλά

έμπρακτα στοχεύει στη φανέρωση και εξάλειψή του.

1.3.2 Ιστορική Αναδρομή στην Εργασία στο Σεξ στη νεώτερη και τη σύγχρονη

Ελλάδα

Η πρώτη επίσημη αναγνώριση της εργασίας στο σεξ από το ελληνικό κράτος,

έγινε το 1834 με την ανακοίνωση της “Οδηγίας για τα δημόσια κορίτσια και τους

οίκους  ανοχής”  από  το  Υπουργείο  Εσωτερικών.  Σύμφωνα  με  την  οδηγία,  οι

εργαζόμενες στο σεξ θα έπρεπε να έχουν κλείσει το 18ο έτος τους και να εργάζονται

με άδεια που θα είχε εκδοθεί από την αστυνομία. Για τις γυναίκες που ασκούσαν το

επάγγελμα   εκτός  οίκων  ανοχής,  επιβαλλόταν  να  ελέγχονται  υγειονομικά  από

αφροδισιολόγο  κάθε  1η  και  15η  του  μηνός.  Τους  οίκους  ανοχής  επισκεπτόταν

εβδομαδιαία  γιατρός  με  συνοδεία  αστυνομικού.  Όσες  εργαζόμενες  είχαν

διαγιγνώσκονταν με  σύφιλη αναγκάζονταν να νοσηλευτούν με έξοδα που κάλυπτε

τόσο ο δήμος στον οποίο υπάγονταν όσο και ο οίκος ανοχής στον οποίο εργάζονταν.

Σε περίπτωση που εξακολουθούσαν να εργάζονται νοσώντας στέλνονταν με τη βία

είτε σε άσυλο είτε σε αναμορφωτήριο.

Το  1867  ξεκινούν  την  λειτουργία  τους  στα  Βούρλα  του  Δήμου  Πειραιά

κρατικά  πορνεία  σε  τρία  κτίρια  δύο  ορόφων,  συνθέτοντας  έτσι  ένα  από  τα  πιο

χαρακτηριστικά παραδείγματα γκετοποίησης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Στους

κρατικούς οίκους ανοχής στέλνονταν αναγκαστικά γυναίκες για τις  οποίες υπήρχε

οποιαδήποτε υποψία (έστω και αβάσιμη) πως εργάζονταν στο σεξ. Συλλαμβάνονταν,
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εξετάζονταν  υγειονομικά  και  μεταφέρονταν  στα  Βούρλα.  Την  εποχή  αυτή

εκδιώχνονταν στους  κρατικούς  οίκους  ανοχής  ακόμα και  γυναίκες  προσφυγικής  ή

επαρχιακής καταγωγής, ούσες παραπλανημένες και χωρίς να έχουν την παραμικρή

εμπλοκή με τον χώρο της σεξεργασίας. Τα κρατικά πορνεία των Βούρλων έκλεισαν

το 1937 για να αναδιαμορφωθούν σε φυλακές.

Η  έξαρση  των  σεξουαλικώς  μεταδιδόμενων  νοσημάτων  με  συχνότερη  την

σύφιλη (το 49,2% εμφανίστηκε θετικό στον ιό σε 1.156 περιστατικά που εξετάστηκαν

μέσα στο 1910) στις  αρχές του 20ου αιώνα οδήγησε σε αλλαγή του νομοθετικού

πλαισίου. Ο νόμος 3032/1922 περί “ελέγχου πορνείας”, θεσμοθετούσε τη σύσταση

επιτροπής από : α) νομάρχη, β) αστυνομικό διευθυντή και γ) νομίατρο. Η επιτροπή

αυτή εξέταζε  τις  “κοινές”  (όπως ο νόμος αναφέρει  τις  εργαζόμενες  στο  σεξ)  με

συχνότητα δύο φορών την εβδομάδα. Ωστόσο ο τρόπος που η εξέταση λάμβανε χώρα

θα θεωρούνταν για τα σημερινά δεδομένα όχι μόνο ανακριβής αλλά και επικίνδυνος.

Υπολογίζεται  ότι  σε  διάστημα  3  έως  4  ωρών  ελέγχονταν  συνολικά  400  περίπου

γυναίκες,  αριθμός  που  σε  καμία  περίπτωση  δεν  θα  προσεγγιζόταν  αν  τηρούνταν

αυστηρά το πρωτόκολλο αποστείρωσης των εργαλείων εξέτασης. Για όποια γυναίκα

έπασχε  από  κάποιο  αφροδίσιο  νόσημα,  προβλεπόταν  εντολή  για  νοσηλεία  στο

νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός  που είχε αρχίσει τη λειτουργία του από το 1910 και

αμέσως  συμπεριέλαβε  20  εργαζόμενες  στο  σεξ  που  νοσηλεύονταν  στο  παλιό

θεραπευτήριο του Πειραιά, με δημόσια δαπάνη.  (Σουγλέ,2018)

.

Το νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός το 1922.
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Σύμφωνα με στοιχεία του διευθυντή Πετούνη του τμήματος Ηθών Πειραιά, οι

γυναίκες που εργάζονταν στο σεξ έφταναν το 1928 τις 40.000 στην Αθήνα και τις 15

–  20.000  στον  Πειραιά.  Το  μη  ρεαλιστικό  στοιχείο  υπερβολής  της  παραπάνω

εκτίμησης γίνεται σαφές αν αναλογιστεί κανείς πως  σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά η

1 στις 2 Αθηναίες της εποχής θα εργαζόταν στο σεξ. Κατά την επίσημη καταγραφή

των “χαρακτηρισμένων” γυναικών, ο αριθμός τους δεν ξεπέρασε τη δεκαετία 1920-

1930 τις  1.400. Αξιοσημείωτη είναι  η απάνθρωπη παραβιαστικότητα μεταχείρισής

τους την εν λόγω περιόδο, κατά την οποία αρκούσε σύμφωνα με δημοσίευση του

καθηγητή  Γ.Φωτεινού  στην  εφημερίδα  “Ακρόπολις”  το  1930,  μια  κοπέλα  να

κρατείται από τη μέση ή το χέρι της από άντρα, για να τη στείλουν δια της βίας σε

οίκο ανοχής σε περίπτωση που διασταυρωνόταν πως δεν είναι η μνηστή η σύζυγος

του εκάστοτε ανδρός. 

Μετά  το  κλείσιμο  των  κρατικών  οίκων  ανοχής  στα  Βούρλα  το  1937,  η

εργασία στο σεξ μεταφέρθηκε ολοκληρωτικά στα πέριξ του λιμένος  του Πειραιά,

όπου και υπήρχε αυξημένη ζήτηση λόγω μεγάλης κινητικότητας ναυτών. Η περιοχή

της Τρούμπας γνωρίζει άνθιση στο κομμάτι του αγοραίου σεξ κατά τη διάρκεια της

κατοχής με οίκους ανοχής, μπαρ, καμπαρέ και τρεις κινηματογράφους (Φως, Ηλύσια,

Ολύμπικ)  που  πρόβαλλαν  ταινίες  πορνογραφικού  περιεχομένου.  Η  λαϊκή

αναπαράσταση της Τρούμπας αφορά περισσότερο την μεταπολεμική της φάση, όποτε

και γνώρισε την αποκορύφωσή της και προσέφερε κατά συνέπεια ανεξάντλητο υλικό

για τον ελληνικό κινηματογράφο τη δεκαετία του 1960.

Κατακλυσμός δρόμου της Τρούμπας από ναύτες.
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Ο  νόμος  3310/1955  επαναλαμβάνει  την  ηλικιακή  απαγόρευση  για  όποια

γυναίκα  εργάζεται  στο  σεξ  και  ρηξικέλευθα  απαγορεύει  την  οικονομική

εκμετάλλευση των  εργαζομένων  στο  σεξ  από  τρίτους.  Ως  συνέπεια  παρατηρείται

ικανοποιητικός  περιορισμός  του  φαινομένου  της  βαριάς  σωματεμπορίας  και

συνακόλουθη  σχετική  αυτονόμηση,  στο  βαθμό  που  τα  μέσα  καταγραφής  των

δεδομένων της εποχής ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. 

Μέσα  στο  κλίμα  της  στρατιωτικής  δικτατορίας  και  σε  πλαίσιο  ενός

επιθυμητού “εξευγενισμού” της περιοχής, υπό την αστυνόμευση των Σπύρου Μιχελή

και Νίκωνος Αρκουδέα και επί δημαρχίας Αριστείδη Σκυλίτση, απαγορεύεται στις 12

Σεπτεμβρίου του 1967 η συνέχιση της λειτουργίας όλων των κέντρων διασκέδασης

της Τρούμπας. Το πρόσχημα ήταν η αφοσίωση στα “ελληνοχριστιανικά ιδεώδη” που

έρχονταν σε άμεση ρήξη με την διαδεδομένη εργασία στο σεξ στην περιοχή, αν και

πρακτικά  ήταν  μια  προσπάθεια  αποφυγής  της  γειτνίασης  των  κέντρων  με   νέες

ναυτιλιακές εταιρείες που  επρόκειτο να ανοίξουν κοντά στα “κακόφημα” καμπαρέ. Ο

κινηματογράφος  “Ολύμπικ “ ήταν το μόνο στοιχείο της Τρούμπας που συνεχίζει την

λειτουργία του μέχρι την σημερινή εποχή. (Λάζος, 2001)

Με το κλείσιμο των οίκων ανοχής της Τρούμπας, η γεωγραφία της  εργασίας

στο σεξ μεταφέρεται σταδιακά προς την λεωφόρο Ποσειδώνος (παραλιακή) (λόγω

έντονης  παρουσίας  του  6ου  Αμερικανικού  Στόλου)  και  την  λεωφόρο  Ανδρέα

Συγγρού. Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης καταγράφεται πτώση της εργασίας

στο σεξ της τάξης του 7 – 8%. Από την δεκαετία του 1980 αρχίζει η εγκατάσταση

οίκων ανοχής στην ευρύτερη περιοχή του Μεταξουργείου, μέσα στο γενικότερο κλίμα

προαστιοποίησης της  Αθήνας. Μεγαλύτερη συγκέντρωση παρατηρείται επί της οδού

Ιάσωνος. Εκτός οίκων, φαίνεται να απασχολούνται εργαζόμενες στο σεξ σε “πιάτσες”

πεζοδρομίου  στις  οδούς  Σοφοκλέους,  Αθηνάς  και  Αγίου  Κωνσταντίνου  πέριξ  της

πλατείας  Ομονοίας.  Η  μεταφορά  της  εργασίας  στο  σεξ  από  την  περιοχή  της

Τρούμπας  στα  παραπάνω  σημεία,  έδρασε  καταλυτικά  στη  διαμόρφωση  της

ανθρωπογεωγραφίας της εργασίας στο σεξ όπως την γνωρίζουμε σήμερα, μιας και τα

σημεία αυτά παραμένουν ακόμα ενεργά ως  προς την άσκηση του επαγγέλματος.

Κομβικό σημείο στην μορφοποίηση της εργασίας στο σεξ υπήρξε το κίνημα

των Hippies τη δεκαετία του 1960 και η συνακόλουθη σεξουαλική επανάσταση των

ΗΠΑ από  το  1970.  Μέχρι  την  εποχή  εκείνη,  η  παροχή  σεξουαλικών  υπηρεσιών
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θύμιζε περισσότερο απλή εκτόνωση των ανδρών, παρά δυναμική σεξουαλική πράξη

με  στόχευση  σε  αμοιβαία  ικανοποίηση  και  συμμετοχή  σε  ίσους  όρους.  Με  την

σεξουαλική απελευθέρωση, οι σεξουαλικές εμπειρίες που αναζητούνται γίνονται πιο

εξεζητημένες  και  η  σεξουαλικότητα  των  ατόμων  οργανώνεται  με  κριτήριο  την

απόλαυση και  όχι  την άμεση, κενή νοήματος αποφόρτιση από ορμές.  Καταλυτικό

ρόλο στην αλλαγή αυτή, έπαιξε η αλλαγή του νομικού πλαισίου αναφορικά με την

πορνογραφία  στις  ΗΠΑ τη  δεκαετία  του  1970  με  την  προσθήκη  των  συμβόλων

καταλληλότητας Χ και ΧΧΧ που διεύρυνε την κυκλοφορία και τη δημοφιλία των

ταινιών. Η βιομηχανία του πορνό γιγαντώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του

1980, όταν αφίχθη και εξαπλώθηκε η κατ’ οίκον χρήση και παραγωγή του βίντεο.

Διαμαρτυρία τρανς γυναικών στο κέντρο της Αθήνας κατά της αστυνομικής βίας, αρχές

δεκαετίας 1980.

Με  την  έκδοση  του  νόμου  1193/1981  “Περί  καταπολέμησης  αφροδισίων

νόσων και συναφών θεμάτων” οι  εργαζόμενες στο σεξ χαρακτηρίζονται πλέον ως

“εκδιδόμενες επ΄ αμοιβή” αντικαθιστώντας  τον προσδιορισμό “άσεμνες” που ήταν

μέχρι  τότε  σε  ισχύ.  Σημεία  που  τροποποιήθηκαν  σε  σχέση  με  την  προηγούμενη

νομοθετική ρύθμιση ήταν η ηλικία και η τήρηση του ιατρικού απορρήτου. Πλέον η

εργαζόμενη στο σεξ δεν θα έπρεπε απλά να είναι ενήλικη, αλλά να έχει κλείσει το

21ο έτος της ζωής της. Επιπλέον σε περίπτωση που δεν προέβαινε σε θεραπεία για

κάποιο  σεξουαλικώς  μεταδιδόμενο  νόσημα,  τιμωρούνταν  καθώς  η  πράξη

χαρακτηρίστηκε ποινικά κολάσιμη, αίροντας έτσι το ιατρικό απόρρητο και επίσημα.
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Η προαναφερθείσα σεξουαλική επανάσταση στις ΗΠΑ, ευνόησε τη διεθνική

σωματεμπορία λόγω της εισαγωγής του “εξωτικού” στοιχείου στην αναζήτηση των

πελατών των εργαζομένων στο σεξ, κατά τον κοινωνιολόγο Γρηγόρη Λάζο. Σύμφωνα

με τον ίδιο,  στις  αρχές του 1980 απασχολούνται 2.700 εργαζόμενες στο σεξ.  Στο

διάστημα 1980 – 1985  αρχίζει η προσέλευση γυναικών από την Πολωνία και τις

Φιλιππίνες,  το  1986  από  την  Δομινικανή  Δημοκρατία  και  το  1987-1988  από  την

Ταϊλάνδη. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας ο αριθμός των εργαζομένων στο σεξ φτάνει

τις 5.400 συνολικά, εκ των οποίων οι 2.900 ήταν ελληνικής υπηκοότητας. Το 2000

υπολογίζεται  πως  εργάζονταν  23.200  γυναίκες  από  τις  εξής  χώρες  :  Αλβανία,

Αζερμπαϊτζάν,  Βουλγαρία,  Γεωργία,  Γιουγκοσλαβία,  Λετονία,  Λευκορωσία,

Λιθουανία, Μακεδονία, Μολδαβία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρωσία, Ρουμανία, Σλοβενία,

Εσθονία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργισία, και σπανιότερα από τη Βραζιλία και

τη Γερμανία. Συνολικά αναφέρει πως μέσα στη δεκαετία εργάστηκαν περί τις 80.000

γυναίκες, με αποκορύφωση το έτος 1997 όποτε και εκτιμά πως 1 στις 212 γυναίκες

εργαζόταν στο σεξ.

Το βιβλίο του Γ. Λάζου “Πορνεία και Διεθνική Σωματεμπορία στη Σύγχρονη

Ελλάδα”  παρά  το  γεγονός  πως  αποτελεί  την  συστηματικότερη  μέχρι  σήμερα

δημοσιευμένη καταγραφή του πεδίου της εργασίας στο σεξ την δεκαετία 1990 -2000,

επιδέχεται σοβαρής κριτικής. Κυριότερο σημείο αυτής είναι το κλίμα σύγχυσης γύρω

από την εργασία στο σεξ και η ταύτισή της με την διεθνή σωματεμπορία, οι ποιοτικές

διαφορές  των  οποίων  έχουν  διευκρινιστεί  παραπάνω.  Επιπλέον,  στην  έρευνα  του

ιδίου και της ομάδας του, δεν συμπεριλαμβάνονται οι διεμφυλικές εργαζόμενες στο

σεξ, οι οποίες αποτελούν από την δεκαετία του 1970 μια από τις χαρακτηριστικότερες

ομάδες εργαζομένων στο σεξ,  όχι μόνο στις  κυρίαρχες κοινωνικές αναπαραστάσεις

περί εργασίας στο σεξ, αλλά και σε επίπεδο δραστηριοποίησης και διεκδικήσεων από

την ίδια την κοινότητα των trans γυναικών. Από την πραγματεία εξαιρούνται επίσης

οι άνδρες εργαζόμενοι στο σεξ, δημιουργώντας την εσφαλμένη εικόνα πως η εργασία

στο  σεξ  και  η  σωματεμπορία  είναι  φαινόμενα  που  αφορούν  αποκλειστικά  cis

γυναίκες.  Κριτική  έχει  ασκηθεί  επίσης  στην  αποφυγή  ενδελεχούς  αναφοράς  στα

εργαλεία  συγκέντρωσης  των  δεδομένων  και  στην  παράβλεψη  του  ρόλου  που

διαδραμάτισαν κοινωνικές και πολιτικές συγκυρίες της εποχής, όπως η Διάλυση της

Σοβιετικής Ένωσης το 1991 και ο Πόλεμος στη Βοσνία από το 1992 έως το 1995.
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1.3.3 Τρέχον Νομικό Πλαίσιο για την Εργασία στο Σεξ

Το έτος  1999 αλλάζει  η νομοθεσία που αφορά τα “εκδιδόμενα επ’ αμοιβή

πρόσωπα”.  Ο νόμος  2734/  1999  βρίσκεται  σε  ισχύ  μέχρι  σήμερα  και  έχει  φανεί

ιδιαίτερα προβληματικός ως προς την πλαισίωση της εργασίας στο σεξ και συνεπώς

την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η κύρια κριτική που ασκείται

τόσο από φορείς  εργαζομένων στο σεξ  όσο και  από κοινωνικούς,  πολιτικούς  και

νομικούς επιστήμονες, επικεντρώνεται στο οξύμωρο σχήμα που δημιουργείται με την

αδειοδότηση των ατόμων να εργαστούν, ενώ παρακωλύεται η κατοχύρωση χώρων για

να ασκηθεί το επάγγελμα.

Αναλυτικότερα, το άρθρο 1 του νόμου προβλέπει τις προϋποθέσεις για την

χορήγηση πιστοποιητικού  αδείας  ασκήσεως  επαγγέλματος.  Αρμόδια  αρχή για  την

χορήγηση κρίνεται η Νομαρχία του τόπου κατοικίας του ατόμου. Το πιστοποιητικό

δίδεται  εφόσον  το  πρόσωπο  που  επιθυμεί  να  εργαστεί  :  είναι  ενήλικο,

άγαμο/διαζευγμένο  ή  σε  χηρεία  και  δεν  πάσχει  από  κάποιο  σεξουαλικώς

μεταδιδόμενο  ή  άλλης  φύσεως  νόσημα  όπως  ορίζει  ο/η   υπουργός  υγείας.

Απαγορευτική είναι επίσης η ύπαρξη ψυχικής διαταραχής συμπεριλαμβανομένης της

ουσιοεξάρτησης. Θα πρέπει το άτομο να μην έχει καταδικαστεί για : ανθρωποκτονία

από  πρόθεση,  αποπλάνηση  ανηλίκων,  διευκόλυνση  ακολασίας  άλλων  προσώπων,

μαστροπεία, σωματεμπορία, ληστεία, εκβίαση και να μην έχει παραβεί την ισχύουσα

νομοθεσία  περί  κατοχής  όπλων  ή  παράνομων  ουσιών.  Σε  περίπτωση  που  το

ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι αλλοδαπής υπηκοότητας θα πρέπει να αποδεικνύεται η

νόμιμή του παραμονή στη χώρα. Η άδεια ισχύει για 3 έτη και δύναται να αξιοποιηθεί

μόνον  εντός  περιοχής  οικείας  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης.  Χορηγείται

υποχρεωτικά βιβλιάριο από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

Σύμφωνα με  το  άρθρο  2  τα  άτομα  που εργάζονται  στο  σεξ  θα  πρέπει  να

εξετάζονται  από την Υγειονομική Υπηρεσία της  Νομαρχίας κάθε 15 μέρες και  το

πόρισμα της εξέτασης να αναγράφεται στο βιβλιάριο. Σε περίπτωση που διαγνωστεί

κάποια  νόσος,  υποχρεούνται  σε  εργασιακή  αποχή  και  υποβάλλονται  σε  θεραπεία

μέχρι την ίαση. Η παροχή της θεραπείας μπορεί να γίνει είτε δωρεάν από Κρατικά

Νοσηλευτικά Ιδρύματα είτε σε ιδιωτικό φορέα με προσωπική δαπάνη αφού ληφθεί
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άδεια από τη νομαρχία βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 1193/ 1981.

Η αποθεραπεία βεβαιώνεται με έγγραφο Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

Όσον αφορά στην άδεια εγκατάστασης εργαζομένων σε οίκο ανοχής,  αυτή

χορηγείται μόνο σε άτομα κατέχοντα το παραπάνω πιστοποιητικό άδειας ασκήσεως

επαγγέλματος  και  εφόσον  υπάρχει  έγγραφη  συγκατάθεση  των  ιδιοκτητών  του

οικήματος και όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων εάν πρόκειται για πολυκατοικία.

Η συγκατάθεση ισχύει μέχρι την λήξη της άδειας και δεν ανακαλείται ακόμα και αν

μεταβληθούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το οίκημα

ως κατοικία ή να γίνει εκμίσθωσή του. Η διάρκεια της άδειας είναι 2 έτη και δεν

επιτρέπεται η χορήγηση δεύτερης άδειας όσο βρίσκεται σε ισχύ η πρώτη. Για την

χορήγησή της συγκροτείται επιτροπή από :  Εισαγγελέα Πρωτοδικών ως Πρόεδρο,

Διευθυντή Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ( κάποιο μέλος της

οποίας ορίζεται γραμματέας )  ως εισηγητή, Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης και

Νομαρχιακό ή Δημοτικό Σύμβουλο. Η χορήγηση γίνεται από Δήμαρχο ή Κοινοτάρχη.

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Πρόνοιας ορίζουν αποζημίωση που δίνεται στα μέλη

της επιτροπής. Βάσει των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών και αναγκών όπως είναι η

σύνθεση του πληθυσμού, η ύπαρξη στρατοπέδου, λιμανιού και άλλων καθορίζεται

από τους δήμους ο αριθμός των αδειών που μπορούν να εγκριθούν καθώς και ζώνες

εντός των οποίων απαγορεύεται η χορήγηση άδειας.

Στην παράγραφο 4  αναδύεται  η  προβληματικότερη παράμετρος  του νόμου

συνολικά. Δεν επιτρέπεται  η εγκατάσταση εργαζομένων στο σεξ σε διατηρητέα ή

παραδοσιακά  κτίρια,  κτίρια  που  δεν  είναι  κύριας  χρήσεως  ή  σε  κτίρια  που  δεν

πλοιρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Απαγορεύεται επίσης η

λειτουργία οίκων ανοχής σε οικήματα που απέχουν λιγότερο από 200 μέτρα από :

Ιερούς  Ναούς,  σχολεία,  νηπιαγωγεία,  φροντιστήρια,  παιδικούς  σταθμούς,

νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες,

ευαγή  ιδρύματα,  πλατείες  και  παιδικές  χαρές.  Με  απόφαση  του  δημοτικού

συμβουλίου μάλιστα οι αποστάσεις αυτές μπορούν να αυξηθούν ή να προστεθεί άλλο

είδος κτιρίου στην λίστα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του 2734/  1999 απαγορεύεται  επίσης  ο ομαδικός

επαγγελματικός  εταιρισμός.  Ο  αριθμός  των  εργαζομένων  μπορεί  να  είναι  έως  2

τηρουμένης  της  προϋπόθεσης πως το  κάθε  άτομο θα κάνει  χρήση του οικήματος
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διαφορετικές  ώρες,  μετά από έγγραφη δήλωση του κατόχου άδειας  εγκατάστασης

προς την αστυνομική αρχή. Για την πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού (υπηρεσία)

δίνεται άδεια σε γυναίκες μόνο ηλικίας άνω των 55 και εφόσον πλοιρούν τα κριτήρια

του  άρθρου  1.  Η  άδεια  ισχύει  για  3  έτη  και  το  προσωπικό  υποβάλλεται  σε

υγειονομικές εξετάσεις ανά 6 μήνες.

Σε περίπτωση που γίνει παράβαση κάποιου εκ των προαναφερθέντων άρθρων

προβλέπεται  φυλάκιση  2  ετών.  Εάν  παρατηρηθεί  δημόσια  πρόκληση  σε  σαρκική

επαφή ή παρενόχληση με  άσεμνες  φράσεις/  στάσεις  /  κινήσεις  επιβάλλεται  ποινή

φυλάκισης 3 μηνών.

1.3.4 Επίδραση του Νομικού Πλαισίου στην Εργασία στο Σεξ

Πάρα το γεγονός ότι η εργασία στο σεξ αποτελεί ένα εξ ορισμού πολυσύνθετο

επάγγελμα και κοινωνικό “ταμπού”, ο νόμος 2734/ 1999 περιέπλεξε την κατάσταση

ακόμα περισσότερο και εξακολουθεί να ταλανίζει τα εργαζόμενα άτομα. Ακόμα και

μετά την λήψη του πιστοποιητικού αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, η άσκηση στην

πράξη κρίνεται αδύνατη εφόσον δεν υπάρχει χώρος στο σύγχρονο αθηναϊκό ιστό που

να  πληροί  πολεοδομικά  τις  προδιαγραφές  για  την  λειτουργία  οίκου  ανοχής.  Η

νομιμοποίηση της εργασίας στο σεξ είναι κατοχυρωμένη σε θεωρητικό μόνο επίπεδο,

γεγονός  που  αποθαρρύνει  τα  ίδια  τα  άτομα  από  διεκδικήσεις  στο  ζήτημα  της

αδειοδότησης.  Δευτερογενής συνέπεια είναι  η απουσία κάθε θεσμικής  προστασίας

αφού  η  αναζήτηση  βοήθειας  για  κάποια  εργασιακή  επιπλοκή  ή  πρόβλημα

υπερνικείται  από  το  φόβο  πιθανής  σύλληψης  μετά  την  αποκάλυψη  της  έκνομης

επαγγελματικής ταυτότητας. Οι εμπλοκές με το νόμο ωστόσο είναι συχνές και χωρίς

την εκούσια  προσφυγή των ίδιων των ατόμων στις αστυνομικές αρχές. Περιστατικά

αστυνομικής  βίας  και  κακοποίησης  αναφέρονται  με  μεγάλη  συχνότητα  μετά  από

εφόδους/ ελέγχους των αστυνομικών, φαινόμενο που παρατηρείται από την δεκαετία

του 1970.

Η αδυναμία του ισχύοντος νόμου να καλύψει τις βασικές έστω ανάγκες και να

προασπιστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων στο σεξ φαίνεται να έχει

πάρει διαστάσεις κακοποιητικής πολιτικής αντί απλής ανεπάρκειας. Η συνεχής και

πολύμορφη επισφάλεια στην οποία κινούνται και εργάζονται τα άτομα γέννησε την

ανάγκη παρεμβάσεων στο πεδίο  από οργανώσεις  που  βασίστηκαν στις  αρχές  της
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μείωσης  της  βλάβης.  Οι  παρεμβάσεις  αυτές  αποτελούν  και  την  μοναδική  πηγή

στοιχείων για τον σύγχρονο χώρο της εργασίας στο σεξ. 

1.3.5 Τρέχουσα Εικόνα για την Εργασία στο Σεξ στον Αθηναϊκό Χώρο

Υπολογίζεται ότι σήμερα λειτουργούν στην Αθήνα : 156 οίκοι ανοχής επί των

οδών Ιάσωνος στο Μεταξουργείο,  Φυλής και Λιοσίων, 66 διάσπαρτα στην Αθήνα

“στούντιο”,  38  ινστιτούτα  μασάζ  που  προσφέρουν  υπηρεσίες  αγοραίου  έρωτα,  9

κινηματογράφοι  στο  ιστορικό  κέντρο  που  προβάλλουν  ταινίες  πορνογραφικού

περιεχομένου,  στους χώρους των οποίων παρατηρείται  σεξουαλική συναλλαγή, 15

strip clubs και 57 ξενοδοχεία ημιαδιαμονής που χρησιμοποιούνται στην συντριπτική

τους πλειοψηφία ως χώροι στέγασης μισθωτού σεξ.

Εκτός  οικημάτων  ή  κτιρίων  παρατηρείται  εργασία  στο  σεξ  σε  “πιάτσες”,

δηλαδή στον δρόμο σε διάσπαρτα σημεία της πόλης. Επί της λεωφόρου Πατησίων

(28ης Οκτωβρίου) από το ύψος της οδού Αμοργού ως το πάρκο Κλωναρίδη - Φιξ,

συναθροίζονται  σε  μεγάλες  ομάδες  εργαζόμενες  στο  σεξ  αφρικανικής  καταγωγής.

Από το Ασκληπιείο Βούλας έως την μαρίνα Φλοίσβου στην λεωφόρο Ποσειδώνος

εργάζονται  με  μεγάλες  αποστάσεις  μεταξύ  τους  αλβανικής  κυρίως  καταγωγής

γυναίκες  ανά  ολιγάριθμες  ομάδες  των  2  -3.  Η λεωφόρος  Ανδρέα  Συγγρού  και  η

λεωφόρος Καβάλας (Αθηνών) έχουν συνδεθεί με διεμφυλικές εργαζόμενες στο σεξ

από την δεκαετία του 1970 και από το 2000 αντίστοιχα. Πέριξ της πλατείας Ομονοίας

συναντά  κανείς  την  πιο  ποικιλόμορφη  και  ετερογενή  ομάδα  εργαζομένων,

απαρτιζόμενη τόσο από γυναίκες  cis  και  trans,  αλλά και άντρες, κάθε καταγωγής.

Πρόκειται για πιάτσα στην οποία δραστηριοποιούνται επίσης τοξικοεξαρτημένα και

άστεγα άτομα. Στο πάρκο του Ζαππείου Μεγάρου, στο Πεδίον του Άρεως και στην

πλατεία Βικτωρίας ,  πέρα από το μακρόχρονο “ψωνιστήρι” (cruising)  ανδρών που

κάνουν  σεξ  με  άνδρες,  έχει  παρατηρηθεί  μετά  την  Ευρωπαϊκή  Μεταναστευτική/

Προσφυγική Κρίση του 2015 προσφορά υπηρεσιών έρωτα από άνδρες πρόσφυγες

μικρούς  σε  ηλικία,  αφγανικής  και  συριακής  κατά  κύριο  λόγο  καταγωγής.

(Λιτσαρδάκη, 2018)

Σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων στο σεξ στο

σύγχρονο  αθηναϊκό  ιστό,  τα  υπάρχοντα  στοιχεία  προκύπτουν  από  έρευνα  που

διεξήχθη στο Κέντρο Ημέρας  Red Umbrella Athens  το 2016. Το δείγμα ήταν 100
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γυναίκες εργαζόμενες στο σεξ, οι 83 εκ των οποίων cis και οι 17 trans. Το 40% είχε

ελληνική καταγωγή. Από χώρες της Ανατολική Ευρώπης φάνηκε να είναι το 43%. Οι

7/10 είχαν νομιμοποιητικά έγγραφα αλλά το 88% δεν είχε αποκτήσει άδεια ασκήσεως

επαγγέλματος.  Το  52%  είχε  ηλικία  μεταξύ  18  και  24  ετών.  Οι  4/10  είχαν

ολοκληρώσει βασική εκπαίδευση.

1.3.6  Αναγκαιότητα  Παρεμβάσεων  Μείωσης  της  Βλάβης  σε  Πληθυσμούς

Εργαζομένων στο Σεξ

Η εργασία στο σεξ ως επάγγελμα κινείται σε επισφαλείς βάσεις,  οι οποίες

είναι  κυρίως  αποτέλεσμα  έκθεσης  σε  σωματικούς  κινδύνους.  Οι  κοινωνικές

παράμετροι ωστόσο επηρεάζουν σε τέτοιο βαθμό την υγεία των εργαζομένων στο σεξ

που θα ήταν μάταιο να εξεταστούν ξεχωριστά.

Ένας αμιγώς πρακτικός σωματικός κίνδυνος της εργασίας στο σεξ είναι οι

επιπτώσεις μιας πιθανής απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής. Ο κίνδυνος αφορά τόσο

το άτομο που εργάζεται όσο και το άτομο που λαμβάνει την υπηρεσία. Οι επιπτώσεις

κυμαίνονται  από  μια  ανεπιθύμητη  εγκυμοσύνη  μέχρι  μετάδοση  νοσημάτων  που

προκαλούνται από τους ιούς :  HIV (ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρεκιας),  HPV -

κονδυλώματα που αφορούν περίπου το 80% του σεξουαλικά ενεργού πληθυσμού  ,

HBV  και  HCV που προκαλούν τις ηπατίτιδες  B  και  C  αντίστοιχα, σύφιλη από το

βακτήριο της ωχράς σπειροχαίτης, βλεννόροια από τον γονόκκοκο Ναϊσσέρια, έρπη

γεννητικών οργάνων (HVH), τριχομονάδωση από το πρωτόζωο trichomonas vaginali

και άλλα.

Οι παραπάνω παθολογίες  ωστόσο δεν αποτελούν ιδιαίτερα απειλητικές για

την  ζωή  καταστάσεις  μιας  και  με  την  τρέχουσα  ιατροφαρμακευτική  τεχνολογία

αντιμετωπίζονται είτε ριζικά είτε με ρύθμιση του ιικού φορτίου και συμπτωματική

θεραπεία σε βαθμό που καθιστά το άτομο απόλυτα λειτουργικό. Για τον λόγο αυτό

επιβεβαιώνεται πως η ουσιαστική διάσταση του προβλήματος είναι η κοινωνική. Τα

άτομα εργάζονται  παράτυπα και ανασφάλιστα, επομένως υπάρχει  δυσκολία λήψης

υπηρεσιών  υγείας.  Φοβούμενα  πιθανές  εμπλοκές  με  τον  νόμο,  αποφεύγουν  την

αναζήτηση  περίθαλψης,  σε  περίπτωση  που  η  οικονομική  τους  κατάσταση  δεν

επιτρέπει  την  ιδιωτική  κάλυψη.  Περιστατικά  σωματικής  και  σεξουαλικής

κακοποίησης  αποκρύπτονται  με  παρόμοιο  σκεπτικό.  Επιπλέον  το  ασταθές
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εξαντλητικό ωράριο δεν αφήνει περιθώριο προσωρινής αποχής από την εργασία σε

περίπτωση που μετά από ασθένεια απαιτείται ανάρρωση.

Περνώντας  στην  καθαρά  κοινωνική  διάσταση  του  ζητήματος,  εμφανίζεται

πλήθος  διάχυτων  και  γενικευμένων  κοινωνικών  παθολογιών.  Ο  σεξισμός,  η

τρανσφοβία,  ο κοινωνικός αποκλεισμός, το στίγμα, η διαπόμπευση και η δημόσια

κατακραυγή, η επιδεικτικά χλευαστική συμπεριφορά από υπηρεσίες και πολίτες, η

κακοποίηση  είτε  είναι  λεκτική  είτε  σωματική,  είναι  μερικά  μόνο  δείγματα  των

διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα που εργάζονται στο σεξ.

Οι παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης που αφορούν την εργασία στο σεξ έχουν

αποκτήσει  διπλό  στόχο.  Τόσο  την  κάλυψη  των  υγειονομικών  αναγκών  των

εργαζομένων  ατόμων,  όσο  και  μια  ολιστική  ψυχοκοινωνική  υποστήριξη  που  θα

ενδυναμώσει τα άτομα και θα ευνοήσει εν τέλει την αυτονόμησή τους.
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1.4 Συνύπαρξη Χρήσης Ψυχοδραστικών Ουσιών με Εργασία στο Σεξ

Καθώς  οι  ιδιότητες  του/της  χρήστη  ψυχοδραστικών  ουσιών  και  του/της

εργαζόμενου/εργαζόμενης στο σεξ δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες, ενδέχεται ένα

άτομο να εμπίπτει και στις 2 κατηγορίες. Συνηθισμένες συσχετίσεις μεταξύ των δύο

συμπεριφορών  είναι  είτε  ότι  τα  άτομα  που  εργάζονται  στο  σεξ  προσφεύγουν  σε

χρήση ψυχοδραστικών ουσιών για να διαχειριστούν το εργασιακό στρες είτε ότι οι

χρήστες  ψυχοδραστικών  ουσιών  προσφεύγουν  στην  εργασία  στο  σεξ  για  να

διασφαλίσουν οικονομικά την χρήση τους.

Σε έρευνα των Friedman S., Jong W., Rossi D., Touze G., Rockwell R., Jarlais

D.,  Elovich  R.  (2006)  φαίνεται  ότι  υπάρχει  σημαντική  αλληλεπικάλυψη  μεταξύ

εργασίας στο σεξ και  χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, ενώ προτείνεται  πως η μία

συμπεριφορά δύναται να οδηγήσει στην άλλη και αντίστροφα. Υπολογίστηκε ότι το

22-82% των εργαζομένων στο σεξ κάνει ενδοφλέβια χρήση ουσιών. Συγκεκριμένα,

στις ΗΠΑ το 15-66% των γυναικών που κάνουν ενδοφλέβια χρήση εμπλέκεται με την

εργασία στο σεξ,  το 20-50% στην Ανατολική Ευρώπη, το 10-25% στην Κεντρική

Ασία, το 49-84% σε Ρωσία, Κιργιστάν, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, και το 21-57% στην

Κίνα. Τα ποσοστά παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, καθώς διαφορετικές έρευνες

διαπιστώνουν διαφορετικού επιπέδου αλληλοεπικάλυψη των δύο συμπεριφορών.

Οι  γυναίκες  που  εμπίπτουν  και  στις  δύο  κατηγορίες  φαίνεται  να  βιώνουν

μεγαλύτερη περιθωριοποίηση από αυτές που ακολουθούν την μία μόνο από τις δύο

συμπεριφορές.  Στις  ΗΠΑ και  στο  Βιετνάμ  πολλές  από  τις  συμμετέχουσες  δεν

αυτοπροσδιορίζονται  ως  εργαζόμενες  στο  σεξ  αν  είναι  χρήστες  (χρήστριες)  ή  ως

χρήστες  (χρήστριες)  αν  είναι  εργαζόμενες  στο  σεξ  λόγω  περιστασιακής  η

“εργαλειακής” εμπλοκής με την εκάστοτε συνθήκη, με τον κίνδυνο να παραμείνουν

έτσι  εκτός  παρέμβασης  όταν  προτάσσουν  τη  μία  ταυτότητα  έναντι  της  άλλης.

Παρατηρήθηκε “κυκλικό” φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο η προσωρινή εργασία για

εξασφάλιση της ουσίας προκαλεί ψυχική δυσφορία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η

ποσότητα  και  η  συχνότητα  της  χρήσης.  Εκτός  από  χρήματα,  η  εργασία  στο  σεξ

φάνηκε να χρησιμοποιούταν για διατροφή, στέγαση και προστασία (survival  sex).

Κάποιες θετικές επιπτώσεις, ωστόσο των παραπάνω συμπεριφορών ήταν η αύξηση
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των πιθανοτήτων για συνάντηση με κάποια υπηρεσία υγείας, η ενίσχυση της θετικής

εικόνας του σώματος, η εργασιακή ικανοποίηση, η αυτονομία και η ενδυνάμωση.

Όσον αφορά τους σωματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός των

χρηστών που εργάζονται στο σεξ, σε έρευνα στο Σαν Φρανσίσκο παρατηρήθηκε ότι

ενδοφλέβιες  χρήστες  που  προσέφεραν  υπηρεσίες  σεξ  είχαν  5  φορές  μεγαλύτερη

πιθανότητα να ορομετατραπούν. Στη Νέα Υόρκη διαπιστώθηκε πτώση του κόστους

προσφοράς των υπηρεσιών εάν η εργαζόμενη έκανε ενδοφλέβια χρήση. Όσον αφορά

τη συχνότητα χρήσης προφυλακτικού στο Βιετνάμ, ήταν μεγαλύτερη με μη τακτικούς

πελάτες, μικρότερη με συχνούς πελάτες και ακόμα μικρότερη με τους συντρόφους

των εργαζομένων. Μεγαλύτερη φάνηκε επίσης η πιθανότητα οι εργαζόμενες να έχουν

συντρόφους  ενδοφλέβιους  χρήστες,  ούσες  έτσι  περισσότερο  εκτεθειμένες  σε

κινδύνους που αφορούν την ενδοφλέβια χρήση, χωρίς απαραίτητα να κάνουν οι ίδιες.

Όσον  αφορά  την  ψυχική  επιβάρυνση  του  πληθυσμού  των  χρηστών  που

εργάζονται  στο  σεξ,  σε  μελέτη  σε  2  πόλεις  του  Καναδά  σε  αυτόχθονες  (Ινουίτ,

μιγάδες,  Πρώτα  Έθνη)  χρήστες  ενδοφλέβιων  ουσιών,  το  42%  είχε  εμπλακεί  με

εργασία στο σεξ και είχε κάνει τουλάχιστον μια απόπειρα αυτοκτονίας. Στο Πουέρτο

Ρίκο,  εργαζόμενες  στο  σεξ  στο  δρόμο  εμφάνιζαν  καταθλιπτικά  συμπτώματα  σε

ποσοστό 86%, ενώ όσες εργάζονταν σε οίκους ανοχής σε ποσοστό 45%. Οι 9 στις 10

από το 47% που έκαναν ενδοφλέβια χρήση ουσιών εμφάνιζαν επίσης καταθλιπτική

συμπτωματολογία.

Στον  ελληνικό  χώρο  η  έρευνα  είναι  πολύ  περιορισμένη,  γεγονός  που

δικαιολογείται  από  την  πρόσφατη  εκκίνηση  της  ερευνητικής  ενασχόλησης  με  το

αντικείμενο  της  εργασίας  στο  σεξ.  Συγκεκριμένα  για  την  Αθήνα,  σε  έρευνα  του

Κέντρου  Ημέρας  Red  Umbrella  Athens  το  2016,  σε  δείγμα  100  γυναικών

εργαζομένων στο σεξ, φάνηκε να κάνει χρήση ψυχοδραστικών ουσιών το 23%. Από

την  οροσυμπεριφορική  έρευνα-παρέμβαση  “Αριστοτέλης”  στην  κοινότητα  των

ενεργών χρηστών ουσιών το 2018, φάνηκε ότι σε συνολικό δείγμα 800 χρηστών, το

14,2% των γυναικών που έκαναν χρήση, έλαβαν χρήματα ή ουσίες με αντάλλαγμα το

σεξ.
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1.5 Διαπόμπευση Οροθετικών Γυναικών το 2012

Τον Ιούνιο του 2011, και αφού έχει προηγηθεί επίσκεψη του  European Center for

Diseases  Control  στις  δομές  κράτησης  μεταναστών  στον  Έβρο,  πραγματοποιείται

υψηλή  διάσκεψη  του  Οργανισμού  Ηνωμένων  Εθνών  για  τον  HIV/AIDS.  Από  το

βήμα του ο τότε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος υποστηρίζει πως ο ιός στην

Ελλάδα αφορά κατά κύριο λόγο γυναίκες που εργάζονται στο σεξ και προέρχονται

από την Υποσαχάριο Αφρική.

Πριν τις  εκλογές της άνοιξης του 2012, στο κλίμα που επακολούθησε την

ψήφιση του Β΄ Μνημονίου, σημειώθηκε κραυγαλέα περίπτωση ποινικοποίησης της

ασθένειας  και  βιοπολιτικής  επίθεσης  εις  βάρος  οροθετικών γυναικών που  έκαναν

χρήση ουσιών και εικάζεται πως εργάζονταν στο σεξ. Με Υπουργό Προστασίας του

Πολίτη  τον  Μιχάλη  Χρυσοχοΐδη  και  Υφυπουργό  Υγείας  τον  Μάρκο  Μπόλαρη,  ο

Υπουργός  Υγείας  Ανδρέας  Λοβέρδος  ανακαλύπτει  νομοθετική  ρύθμιση  του  1940

σύμφωνα  με  την  οποία  ο  υπουργός  έχει  δικαίωμα  να  εκδώσει  διάταξη  για

εξαναγκαστικό υγειονομικό έλεγχο παρά τη βούληση του ίδιου του ατόμου και τη

σύλληψή του.  Εκδίδεται  έτσι  η  υγειονομική διάταξη 39Α για τον  περιορισμό της

διάδοσης των λοιμωδών νοσημάτων τον Απρίλιο του 2012.

Με  την  εφαρμογή  της  διάταξης,  συλλαμβάνεται  αρχικά  μια  γυναίκα  που

δούλευε παράτυπα ως εργαζόμενη στο σεξ και διαπιστώθηκε πως ήταν φορέας του

HIV. Η φωτογραφία της δημοσιεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τις επόμενες 2

μέρες ακολουθούν οι προσαγωγές 100 περίπου γυναικών που έκαναν χρήση ουσιών

πέριξ της πλατείας Ομονοίας. Ενημερώνονταν πως θα πρέπει να ακολουθήσουν τις

αρχές για εξακρίβωση στοιχείων, μεταφέρονταν σε χώρους Αστυνομικών Τμημάτων

ή σε οχήματα της Αστυνομίας, εξετάζονταν για τον HIV κατά παραβίαση του κώδικα

ιατρικής δεοντολογίας, και σε περίπτωση που βρίσκονταν θετικές συλλαμβάνονταν

και μεταφέρονταν στις Φυλακές Κορυδαλλού. Οι 32 γυναίκες που βρέθηκαν θετικές

στον ιό, κατηγορήθηκαν για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροήν χωρίς

να υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο ούτε για την άσκηση της εργασίας στο σεξ εφόσον

καμία  δε  βρέθηκε  να  συναλλάσσεται  με  πελάτη,  ούτε  για  τη  γνώση  της

οροθετικότητάς τους, μιας και πολλές το μάθαιναν για πρώτη φορά. Οι φωτογραφίες
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τους δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και κυκλοφορούν

ακόμη και σήμερα στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε κλίμα έντονης αναταραχής με μαζικές εξετάσεις από το Κέντρο

Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων που εξαρχής συμπορεύτηκε αντιδεοντολογικά με

τις αρχές. Η εφαρμογή της διάταξης έγινε χωρίς να ενημερωθεί η Αρχή Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γεγονός που σε συνδυασμό με την καταφανή

παραβίαση  του  κώδικα  ιατρικής  δεοντολογίας  και  την  δημόσια  διαπόμπευση  των

γυναικών κινητοποίησε άμεσα την Κοινωνία των Πολιτών, διεθνείς και εγχώριες Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις, μέλη οργανώσεων δικαιωμάτων, φεμινιστικές ομάδες και

μεμονωμένους/ες  πολίτες.  Συστάθηκε  η  “Πρωτοβουλία  Αλληλεγγύης  στις

Διωκόμενες Οροθετικές” που στήριξε τις γυναίκες τόσο κατά την κράτηση, όσο και

κατά την αποφυλάκιση και τους μετέπειτα δικαστικούς τους αγώνες.

Στις 21 Απριλίου του 2015 καταργήθηκε η διάταξη 39Α του νόμου 4025/ 2011

περί περιορισμού της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων. Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου του

2016 είχαν αθωωθεί οι 27 οροθετικές από το σύνολο των 32. Από τις υπόλοιπες 5, οι

3 δε βρίσκονταν εν ζωή (η μία αυτοκτόνησε τον Νοέμβριο του 2014), και για τις 2

δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Πέντε από τις οροθετικές γυναίκες μαζί με τέσσερις

Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις  κατέθεσαν  μήνυση  κατά  του  ΚΕΕΛΠΝΟ,  της

αστυνομίας  και  παντός  υπευθύνου,  η  οποία  απορρίφθηκε  από  τον  Εισαγγελέα

Εφετών.  Ο  Θ.  Ρόζενπεργκ  ζήτησε  συγγνώμη  εκ  μέρους  του  ΚΕΕΛΠΝΟ ως  νυν

πρόεδρος σε εκδήλωση του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος “Θετική Φωνή” το 2016.

Σε δήλωση του τον Απρίλιο του 2019 ο τότε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος

δήλωσε αμετανόητος για την διάταξη και μετέθεσε την ευθύνη στην Εισαγγελία.
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1.6 Στρατηγικές Μείωσης της Βλάβης Ανάλογα με τον Πληθυσμό-Στόχο

1.6.1 Ορισμός στρατηγικής

Με τον όρο στρατηγική εννοείται η σύζευξη των υπαρχόντων μέσων για την επίτευξη

ενός συγκεκριμένου στόχου. Στο πλαίσιο της μείωσης της βλάβης –η οποία αποτελεί

και  τον  σκοπό  των  εξεταζόμενων  παρεμβάσεων–  ως  στρατηγικές,  θεωρούνται  οι

πρακτικές  που εφαρμόζονται  από κάποια υπηρεσία/  δομή για τον περιορισμό των

αρνητικών συνεπειών που απορρέουν από μια επικίνδυνη ανθρώπινη συμπεριφορά.

 Οι  στρατηγικές  διαφέρουν  ανάλογα  με  την  ομάδα-στόχο  καθώς  η  ομάδα

προσδιορίζεται  από  την  δυνητικά  επικίνδυνη  συμπεριφορά.  Ωστόσο  λόγω κοινών

κινδύνων  που  αφορούν  είτε  την  σωματική  είτε  την  ψυχοκοινωνική  υγεία  των

υποκειμένων,  παρατηρείται  συχνά αλληλοεπικάλυψη των πρακτικών που αφορούν

διαφορετικούς πληθυσμούς-στόχους. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται είτε λόγω της

φύσης  ενός  κινδύνου,  όπως  η  μεταδοτικότητα  του  HIV  τόσο  μέσω  σπέρματος\

κολπικών  υγρών  όσο  και  μεσώ  αίματος,  είτε  λόγω  της  πιθανής  εμπλοκής  μίας

μειονοτικής ομάδας σε συμπεριφορά που προσδιορίζει αρχικά μια άλλη εκτεθειμένη

σε κίνδυνο ομάδα, με συνηθέστερο παράδειγμα την άσκηση εργασίας στο σεξ από

εξαρτημένο άτομο για την απόκτηση χρηματικού ποσού ικανού να διασφαλίσει τη

χρήση.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει στρατηγικές μείωσης της βλάβης

σε πληθυσμούς  : α) χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και β) εργαζομένων στο σεξ.

Παρατίθενται  αρχικά  πρακτικές  που  εφαρμόζονται  και  στις  δύο  ομάδες  καθώς

υπάρχει  μεγάλη  αλληλοεπικάλυψη  και  στη  συνέχεια  επιπρόσθετες  πρακτικές  που

αφορούν καθαρά την ομάδα των χρηστών. 

1.6.2 Στρατηγικές που αφορούν τόσο χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών όσο και

άτομα που εργάζονται στο σεξ

1.6.2.1 Εργασία στο δρόμο.

Πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις πρακτικές που θα αναφερθούν παίζει η εργασία

εκτός  δομής  (outreach/  corner/  street-work).  Τόσο  στην  περίπτωση  των

τοξικοερξατημένων,  όσο  και  των  εργαζομένων  στο  σεξ,  υπάρχει  περιορισμένη

ορατότητα  σχετικά  με  τα  ακριβή  στοιχεία  που  αφορούν  την  επισφαλή  τους
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συμπεριφορά,  ως  αποτέλεσμα  του  ισχύοντος  νομικού  πλαισίου  και  του  διάχυτου

κοινωνικού αποκλεισμού.  Παρά τις  προσπάθειες  των δομών να καταγράψουν τον

αριθμό  και  τις  συνθήκες  διαβίωσης  των  ατόμων  έτσι  ώστε  να  εξασφαλίσουν

μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις παρεμβάσεις τους, υπάρχει σχετική επιφύλαξη για τα

πορίσματα, εφόσον σημαντικό μέρος των ομάδων αποτελεί “κρυφό πληθυσμό”. 

Το χάσμα ανάμεσα στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων

με τις δομές που τους αφορούν, προσπαθεί να γεφυρώσει η εργασία στο δρόμο. Με

τακτικές εξορμήσεις, ομάδα εργαζομένων και εθελοντών που συνίσταται τόσο από

ομότιμους όσο και από επαγγελματίες, προσεγγίζουν τους πληθυσμούς-στόχους μέσα

στο φυσικό τους περιβάλλον,  τις  “πιάτσες”.  Κατανοώντας τις  προκαταλήψεις,  την

επιφύλαξη και την απουσία εμπιστοσύνης των υποκειμένων απέναντι στις δομές, και

με σεβασμό προς  το γεγονός  ότι  ένα μέρος  του πληθυσμού-στόχου ενδέχεται  για

ποικίλους λόγους να μην διατίθεται να μετακινηθεί για να επισκεφθεί τις υπηρεσίες, η

ομάδα του street ενημερώνει τα άτομα για τις υπάρχουσες δυνατότητες εξυπηρέτησης

και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα κλίμα άνεσης, ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης με

απουσία ηθικοπλαστικής κριτικής για να ξεκινήσει μια επικοινωνιακή συνδιαλλαγή

και να συναφθεί σχέση εμπιστοσύνης.

Συνοπτικά λοιπόν η στόχευση της εργασίας στο δρόμο είναι η σύναψη επαφής

με την κοινότητα, η προσπάθεια για γεφύρωση των επικοινωνιακών χασμάτων και

άμβλυνση της καχυποψίας  ανάμεσα σε υπηρεσίες και πληθυσμούς και η παρέμβαση

σε πιθανή κρίση με εργαλεία όπως η παροχή πρώτων βοηθειών. Η ομάδα του street

work  ενημερώνει για τα υπάρχοντα προγράμματα και τις υπηρεσίες, για κινδύνους

που σχετίζονται με την εκάστοτε επικίνδυνη συμπεριφορά καθώς και για πρακτικές

αποφυγής τους.

1.6.2.2 Παροχή υλικής υποστήριξης.

Συνδυαστικά  με  την  ενημέρωση,  στις  δράσεις  εκτός  δομών  συνήθως

παρέχεται στα ωφελούμενα άτομα και κάποια υλική υποστήριξη που σχετίζεται με

την επισφαλή συμπεριφορά που ακολουθούν, όπως σύριγγες και σύνεργα ενέσιμης

χρήσης ή προφυλακτικά. Ο εξοπλισμός των ομάδων εξαρτημένων και εργαζομένων

στο  σεξ  με  τα  παραπάνω  εργαλεία  αποσκοπεί  στην  αποφυγή  της  μετάδοσης

λοιμωδών νοσημάτων. Συχνότερη είναι η μόλυνση από ιογενείς ηπατίτιδες (B,C) , τα

σεξουαλικώς  μεταδιδόμενα  νοσήματα,  και  από  τον  ιό  της  ανθρώπινης
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ανοσοανεπάρκειας (HIV). Οι δύο πληθυσμοί αποτελούσαν ανέκαθεν  ομάδες  υψηλής

επικινδυνότητας  για  λοιμώξεις  που  προκαλούν  οι  προαναφερθείσες  μολύνσεις.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά,

μέσα στο έτος 2015 διανεμήθηκαν 268.000 σύριγγες σε χρήστες, αριθμός ο οποίος σε

καμία περίπτωση δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του πληθυσμού.

Στην περίπτωση των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών στην Αθήνα δίνεται κιτ

ασφαλέστερης  χρήσης  που  συνήθως  περιλαμβάνει  :  αποστειρωμένες  σύριγγες,

φίλτρα, τάσια (cookers), αμπούλες νερού για ενέσιμη χρήση, κιτρικό οξύ αν η ουσία

χρήσης είναι η ηρωίνη, αντισηπτικά μαντηλάκια και προφυλακτικά. Με την άνοδο

της  χρήσης της  κρυσταλλικής  μεθαμφεταμίνης  (σίσα)  έχει  προγραμματιστεί  και  η

παροχή ατομικών πιπών υψηλής ανθετικότητας.  Οι χρήστες ενημερώνονται για τα

υπάρχοντα  Κέντρα  Ημέρας  και  άλλες  διαθέσιμες  υπηρεσίες  όπως  τα  “στεγνά”

θεραπευτικά  προγράμματα  και  τα  Προγράμματα  Υποκατάστασης.  Στον  Αθηναϊκό

χώρο,  οι  ομάδες  εξόρμησης  που προσεγγίζουν άτομα που  εργάζονται  στο  σεξ  τα

εφοδιάζουν εφόσον και τα ίδια το επιθυμούν με προφυλακτικά και λιπαντικά, ενώ

παράλληλα ενημερώνουν για τις υπηρεσίες του αντίστοιχου Κέντρου Ημέρας. Και

στις δύο περιπτώσεις, παρέχεται οποιαδήποτε άλλη ειδική πληροφορία ζητηθεί από

τους λήπτες και τις λήπτριες.

Περιεχόμενο ενός κιτ ασφαλέστερης χρήσης με σύριγγες, ενέσιμο ύδωρ, αλκοολούχα

μαντηλάκια, τάσια (cookers), προφυλακτικά και λιπαντικά.
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1.6.2.3 Κέντρα Ημέρας.

Εφόσον  η  προσέγγιση  στο  δρόμο  ευοδώσει  και  συναφθεί  μια  σχέση

στοιχειώδους  εμπιστοσύνης,  συχνά  τα  εξυπηρετούμενα  άτομα  επισκέπτονται  τα

Κέντρα Ημέρας ή Στέκια για τα οποία έχουν ενημερωθεί, χωρίς ωστόσο ο στόχος του

street work  να είναι υποχρεωτικά η προσέλκυση ατόμων στη βάση της δομής.  Οι

ελεγχόμενοι αυτοί χώροι συνάντησης αναδύθηκαν στο εξωτερικό την δεκαετία του

1980 υποκαθιστώντας τους συμβουλευτικούς σταθμούς  που απευθύνονταν μόνο σε

άτομα που έκαναν χρήση αλλά είχαν ως στόχο τους τη θεραπεία. Σήμερα λειτουργούν

Κέντρα Ημέρας ειδικά διαμορφωμένα για διάφορες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων

των εργαζομένων στο σεξ και των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών.

Κύριο  μέλημα  της  λειτουργίας  των  στεκιών,  είναι  η  αποφόρτιση  από  το

περιβάλλον συνδιαλλαγής και άσκησης της επικίνδυνης συμπεριφοράς, δηλαδή τις

πιάτσες.  Διασφαλίζεται  αρχικά  μια  προστατευμένη  και  ήρεμη  και  παραμονή,  σε

δεκτικό, μη επικριτικό κλίμα. Στα Κέντρα Ημέρας παρέχεται  κατά κανόνα καφές,

πρόχειρο  ή  ολοκληρωμένο  γεύμα,  βασικός  ιματισμός,  ατομική  υγιεινή  με

ντους/ξύρισμα  και  πλυντήριο  ρούχων,  βασική  νοσηλευτική  και  οδοντιατρική

φροντίδα,  κοινωνική  και  νομική  υπηρεσία.  Ζωτικής  σημασίας  είναι  επίσης  η

ψυχολογική  υποστήριξη  και  η  συμβουλευτική,  η  δημιουργική  απασχόληση  και  η

εκπαίδευση των ατόμων σε πρακτικές ασφαλέστερης χρήσης ή ασφαλέστερου σεξ

αντίστοιχα. Το προσωπικό των χώρων αυτών πέρα από την ομάδα του  street work,

απαρτίζεται συνήθως από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και ομότιμους.

1.6.2.4 Χώροι εποπτευόμενης χρήσης – Προστατευόμενοι χώροι εργασίας.

Εκτός από τους ελεγχόμενους χώρους συνάντησης, σημαντική καινοτομία στο

πεδίο της μείωσης της βλάβης υπήρξαν οι Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης (shooting

rooms).  Πρόκειται για υπηρεσία χαμηλού ουδού, δηλαδή με εύκολη πρόσβαση και

χαμηλές  απαιτήσεις.  Στόχος  τους  είναι  η  ελαχιστοποίηση  των  κινδύνων  από  την

ενδοφλέβια  χρήση  (π.χ.  μολύνσεις)  και  η  παρέμβαση  σε  περίπτωση  επείγοντος

συμβάντος  όπως  η  υπερδοσολογία  ή  μια  αλλεργική  αντίδραση.  Στους  χώρους

εποπτευόμενης  χρήσης,  οι  χρήστες  προσέρχονται  με  την  ουσία  που  έχουν

προμηθευτεί παράνομα και τους παρέχονται τα απαραίτητα αποστειρωμένα μέσα για

την λήψη της, σε καθαρό περιβάλλον και ήρεμο κλίμα, διαφορετικό από αυτό της

πιάτσας. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή για κάποια
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πιθανή  επιπλοκή  προκειμένου  να  την   αντιμετωπίσει  άμεσα.  Στα  shooting  rooms

εκτός από την ίδια τη χρήση γίνεται και εκπαίδευση για τις ασφαλέστερες πρακτικές

της,  ενημέρωση  για  τις  διαθέσιμες  υπηρεσίες  και  επιδιώκεται  ψυχοκοινωνική

στήριξη. 

Μεταξύ  1993  -1995  σε  τρεις  χώρους  εποπτευόμενης  χρήσης  στην  Ζυρίχη

έγιναν 135.000 ενέσιμες χρήσεις και χρειάστηκε ανάνηψη σε μόλις 68 περιστατικά

(ποσοστό 0,05%). Παρατηρήθηκε ωστόσο ότι η χώροι αυτοί δεν επιλέγονταν από την

πλειοψηφία των χρηστών. Στις 3 Οκτωβρίου 2013 ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία

χώρου εποπτευόμενης  χρήσης  από τον  ΟΚΑΝΑ επί  της  3ης  Σεπτεμβρίου 21 στο

κέντρο της Αθήνας. Σταμάτησε την λειτουργία του μόλις 6 μήνες αργότερα καθώς

δεν  προβλεπόταν  η  λειτουργία  τέτοιας  δομής  από  το  Σύνταγμα.  Βάσει

τροποποιήσεων  στον  νόμο  4193/2013  και  τη  δημιουργία  του  νόμου  4600/2019,

ανακοινώθηκε η λειτουργία νέου χώρου εποπτευόμενης χρήσης μέσα στο 2019.

Στη Δανία το 2011 με πρωτοβουλία του  Michael Lodberg Olsen  τέθηκε σε

χρήση  ασθενοφόρο  για  ασφαλέστερη  χρήση  ουσιών.  Συνέβαλε  καταλυτικά  στην

αναδιάταξη  της  εθνικής  πολιτικής  για  τα  ναρκωτικά  με  αποτέλεσμα  να  χτιστούν

κατάλληλες δομές για τον ίδιο σκοπό σε όλη τη χώρα. Με αντίστοιχη φιλοσοφία

ξεκίνησε  την  λειτουργία  του  το  2016  στην  Κοπεγχάγη,  ένα  αναδιαμορφωμένο,

κατάλληλα εφοδιασμένο ασθενοφόρο όχημα στο οποίο μπορούσαν να εργαστούν με

ασφάλεια  εργαζόμενες  στο  σεξ.  Η  ανάγκη δημιουργίας  του  αναδύθηκε  μετά  από

συχνά περιστατικά βίας, τα οποία από ποσοστό 45% έπεσαν σε μόλις 3% σύμφωνα

με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας της Δανίας. 

1.6.2.5 Εξέταση/ έλεγχος μεταδοτικών νοσημάτων.

Τόσο οι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών όσο και οι εργαζόμενοι/εργαζόμενες

στο σεξ, αποτελούν τμήματα του γενικού πληθυσμού που είναι περισσότερο ευάλωτα

στο να  νοσήσουν από κάποιο  λοιμώδες  νόσημα.  Για  το  λόγο  αυτό,  οι  υπηρεσίες

παροτρύνουν  για  τακτική  εξέταση  για  τους  ιούς  HIV,  HBV,  HCV,   και  για  τα

βακτήρια Mycobacterium Tuberculosis της φυματίωσης και Treponema pallidum της

σύφιλης αντίστοιχα. Αφού διαπιστωθεί η μόλυνση ή λοίμωξη από κάποιον από τους

παραπάνω  μικροοργανισμούς  γίνεται  παραπομπή  για  θεραπεία,  ή  παραπομπή  για

εμβολιασμό (όπου ενδείκνυται) προληπτικά. Για επιπρόσθετα θέματα υγείας, γίνονται

και πάλι παραπομπές σε υπηρεσίες υγείας, ενώ αν παρατηρηθεί χαμηλό κίνητρο ή
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άλλου είδους δυσκολία (π.χ.  γλώσσα) από το εξυπηρετούμενο άτομο, υπάρχει και

δυνατότητα  συνοδείας  του  στην  υπηρεσία,  σε  μια  προσπάθεια  ενίσχυσής  του.

Αντίστοιχη διασύνδεση επιδιώκεται και για προνοιακά και κοινωνικά θέματα.

1.6.3 Στρατηγικές που αφορούν χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών

1.6.3.1 Ανταλλαγή συριγγών.

Σε ό,τι αφορά στα τοξικοεξαρτημένα άτομα χρησιμοποιούνται επιπρόσθετες

εξειδικευμένες  στρατηγικές.  Εκτός  από  την  διανομή  αποστειρωμένου  ενέσιμου

υλικού  στους  χώρους  συνάθροισης  των  ίδιων  τον  χρηστών,  λειτουργούν  και

προγράμματα  ανταλλαγής  συριγγών.  Στα  προγράμματα  αυτά  οι  χρήστες

προσέρχονται φέρνοντας  ήδη χρησιμοποιημένες σύριγγες για να τις ανταλλάξουν με

νέες  αποστειρωμένες.  Το  όφελος  της  συγκεκριμένης  πρακτικής  έναντι  της  απλής

παροχής, εντοπίζεται στην απομάκρυνση με αυτόν τον τρόπο, των χρησιμοποιημένων

και πιθανώς μολυσμένων συνέργων από το δημόσιο χώρο, καθώς έχουν σημειωθεί

περιστατικά εμβολισμού του προσωπικού καθαριότητας των δήμων ή και πολιτών.

Για  την  ανταλλαγή  έχει  εκφραστεί  κριτική  που  βασίζεται  στην  αύξηση  της

πιθανότητας των ίδιων των χρηστών να μολυνθούν κατά την διαδικασία συλλογής

των χρησιμοποιημένων συριγγών. 

1.6.3.2 Προγράμματα υποκατάστασης οπιοειδών.

Οι περαιτέρω εξειδικευμένες στρατηγικές μείωσης της βλάβης που αφορούν

τις ψυχοδραστικές ουσίες έχουν να κάνουν με την φαρμακολογική αντιμετώπιση της

εξάρτησης.  Τα  προγράμματα  υποκατάστασης  οπιοειδών  επιλέγονται  από  μεγάλο

αριθμό εξαρτημένων ατόμων. Με την επιβλεπόμενη χορήγηση υποκαταστάτων των

οπιοειδών  μακράς  δράσης  όπως  η  μεθαδόνη  και  η  βουπρενορφίνη  (σπανιότερα

LAAM –  Levacetylmethadol),  επιχειρείται  να  διακοπεί  η  χρήση  της  ηρωίνης.  Οι

ουσίες αυτές έχουν μικρότερο ή ανύπαρκτο ευφορικό αποτέλεσμα και ως συνέπεια

αυξάνεται  η  λειτουργικότητα  των  ατόμων  χωρίς  να  κάνουν  την  εμφάνισή  τους

συμπτώματα  στέρησης  ενώ  ταυτόχρονα  μειώνουν  λόγω  της  αγωνιστικής  των

οπιοειδών τους δράσης την επιθυμία για ηρωίνη. Επιπρόσθετα η βουπρενορφίνη δρα

και  ως  ανταγωνιστής  οπιοειδών,  ακυρώνοντας  έτσι  το  ψυχοδραστικό  αποτέλεσμα

πιθανής  χρήσης  ηρωίνης  εάν  το  άτομο  υποτροπιάσει.  Με  την  βουπρενορφίνη

εμφανίζονται λιγότερα συμπτώματα στέρησης. Η υποκατάσταση μπορεί σταδιακά να
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διακοπεί ώστε το άτομο να απεξαρτηθεί και από την βουπρενορφίνη ή τη μεθαδόνη.

Το  1994  στην  Ελβετία  ξεκίνησε  πιλοτικό  πρόγραμμα  ελεγχόμενης  χορήγησης

ηρωίνης. Σήμερα εκτός από την Ελβετία, η ηρωίνη συνταγογραφείται σε εξαρτημένα

άτομα και στην Γερμανία, την Ολλανδία και τον Καναδά.

Στην  Ελλάδα  ο  φορέας  που  ασχολείται  με  την  υποκατάσταση  είναι  ο

Οργανισμός Κατά Των Ναρκωτικών, στα προγράμματα του οποίου γίνονται δεκτά

άτομα  άνω  των  20  ετών  με  προηγούμενη  αποτυχημένη  προσπάθεια  σε  “στεγνό”

θεραπευτικό  πρόγραμμα,  ή  άτομα  άνω  των  35  χωρίς  προηγούμενη  θεραπευτική

προσπάθεια.  Τον  Σεπτέμβριο  του  2014,  ο  ΟΚΑΝΑ  επέκτεινε  τα  προγράμματα

υποκατάστασης και σε σωφρονιστικά ιδρύματα.

1.6.3.3 Ανταγωνιστές οπιοειδών και πρόληψη υπερδοσολογίας. 

Η ναλτρεξόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε θεραπεία ανταγωνιστών για να

εξασφαλιστεί  ότι  το  άτομο  δεν  θα  βιώσει  το  ευφορικό  αποτέλεσμα  της  ηρωίνης

ακόμα  κι  αν  κάνει  χρήση  της.  Η  ναλοξόνη  (ανταγωνιστής  σύντομης  δράσης)

χρησιμοποιείται  στις  περιπτώσεις  υπερδοσολογίας  από οπιοειδή και  σε χώρες  του

εξωτερικού την εφοδιάζονται τόσο τα ίδια τα άτομα που κάνουν χρήση όσο και μέλη

από το οικογενειακό/ συντροφικό/ φιλικό τους περιβάλλον. Η ευκολότερη διάθεσή

της έχει αποδειχθεί σωτήρια καθώς έχει μειώσει σημαντικά τα ποσοστά θανάτων από

υπερδοσολογία.  Στην  Ελλάδα  η  ναλοξόνη  και  η  φλουμαζενίλη  (ανταγωνιστής

βενζοδιαζεπινών)  αποτελούν  νοσοκομειακά  σκευάσματα  και  δεν  προβλέπεται  η

παροχή τους σε χρήστες ή τους οικείους αυτών.
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2. Μεθοδολογία

2.1 Ερευνητικό Αντικείμενο

Διερεύνηση των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες για τη μείωση

της βλάβης σε πληθυσμούς ατόμων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και σε

πληθυσμούς ατόμων που εργάζονται στο σεξ.

2.2 Σκοπός της Έρευνας

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι μια πιο συστηματοποιημένη

καταγραφή  και  παρουσίαση  όχι  μόνο  της  πρακτικής   διάστασης  των  υπηρεσιών

μείωσης  της  βλάβης  που  αφορούν  ομάδες  χρηστών  ψυχοδραστικών  ουσιών  και

εργαζομένων στο σεξ, αλλά και του ιδεολογικού και φιλοσοφικού υποστρώματος που

καθορίζει  την  εφαρμογή  τους.  Παρά  το  ότι  παρεμβάσεις  μείωσης  της  βλάβης

πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το 1995, υπάρχει σχετική σύγχυση τόσο γύρω

από την εντόπισή της στην ελληνική ενδοακαδημαϊκή βιβλιογραφία όσο και γύρω

από τον ρόλο της καθώς επιδέχεται συστηματική κριτική.

2.3 Αναγκαιότητα της Έρευνας

Παρά το ότι η μείωση της βλάβης απασχολεί τυπικά διεπιστημονική ομάδα με

χαρακτηριστική τη συμμετοχή ψυχιάτρων, νοσηλευτών, ψυχολόγων, ανθρωπολόγων,

σήμερα  στην  βιβλιοθήκη  του  Παντείου  Πανεπιστημίου  Αθηνών  υπάρχει

καταχωρημένη  μόλις  μια  εγγραφή  με  θεματική  την  εργασία  στο  δρόμο  από  την

μεταπτυχιακή  φοιτήτρια  Πανάγου  Α.  (Πανάγου  ,Α.  (2000).  Προγράμματα

προσέγγισης  χρηστών  εξαρτητικών  ουσιών  στο  δρόμο  –  Streetwork) .  Κρίθηκε

σκόπιμο λοιπόν να αξιοποιηθεί το ενδιαφέρον του ερευνητή για τον εμπλουτισμό της

σχετικής βιβλιογραφίας στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσής του.

Σε επίπεδο κοινής γνώμης, η μείωση της βλάβης προκαλεί συχνά σύγχυση ως

προς το ρόλο και  τη χρησιμότητά της.  Συχνές είναι  οι  αφηγήσεις  που θέλουν τις

χρησιμοποιούμενες  στρατηγικές  να  μην  περιορίζουν  το  πρόβλημα  της  εξάρτησης

αλλά αντίθετα να το ενισχύουν. Θεωρήθηκε επιτακτική η διαλεύκανση της ανάγκης

για ένα θεραπευτικό συνεχές που θα περιλαμβάνει κάθε υπηρεσία σχετική με την

ομάδα  των  χρηστών,  από  στεγνά  θεραπευτικά  προγράμματα  μέχρι  υπηρεσίες

ανταλλαγής συριγγών. Μέσα στο συνεχές αυτό αναδύεται η ανάγκη λειτουργίας και
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ενδιάμεσων  δομών  για  τις  περιπτώσεις  των  υποτροπών.  Με  την  παρούσα

διπλωματική εργασία γίνεται απόπειρα να αρθεί η αφήγηση που θέλει τη θεραπεία να

έρχεται  σε  αντίθεση  με  την  μείωση  της  βλάβης  και  να  τονιστεί  η  αναγκαιότητα

σύνδεσης των δύο.

Ανάλογη σύγχυση επικρατεί  τόσο σε βιβλιογραφικό όσο και  σε  κοινωνικό

επίπεδο  γύρω από  την  εργασία  στο  σεξ.  Αναφορικά  με  την  πρώτη  διάσταση,  το

επάγγελμα  αναφέρεται  καθολικά  ως  “πορνεία”,  όρος  που  η  ίδια  η  κοινότητα

εκλαμβάνει ως κακοποιητικό. Επιχειρήθηκε λοιπόν μια παρουσίαση της σύγχρονης

έρευνας γύρω από την εργασία στο σεξ που να είναι απαλλαγμένη από όρους με τους

οποίους η κοινότητα δεν ταυτίζεται και θυματοποιητικές αφηγήσεις που θέλουν το

επάγγελμα  να  αφορά  μόνο  cis  γυναίκες  –  θύματα  trafficking.  Η  αποφυγή  των

κακοποιητικών όρων και των θυματοποιητικών αφηγήσεων γίνεται με σκοπό όχι τη

δημιουργία  μιας  εξωραϊσμένης  παρουσίασης  της  κατάστασης  αλλά  το  να

καταγραφούν  οι  δυσχέρειες  της  ομάδας  των  εργαζομένων  στο  σεξ  χωρίς  να

υποτιμάται η αξιοπρέπεια τους.

 

2.4 Ερευνητικά ερωτήματα

Α) Πώς αξιολογούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες από άποψη επάρκειας;

Β) Αποτελεί προτεραιότητα των παρεμβάσεων η διασφάλιση της σωματικής υγείας

των  εξυπηρετουμένων  ατόμων  ή  επιδιώκεται  και  ολιστική  ψυχοκοινωνική

υποστήριξη; Ποια η θέση του πατερναλισμού στην εφαρμογή των στρατηγικών;

Γ) Ποια η αποτίμηση της διασύνδεσης ανάμεσα στους συνεργαζόμενους φορείς;

Δ) Ποια η θέση των εργαζόμενων σε δομές μείωσης της βλάβης για την εμπλοκή

ατόμων από την ίδια την κοινότητα στη λειτουργία των δομών;

Ε) Ποια η εικόνα για το μέλλον της μείωσης της βλάβης στον ελλαδικό χώρο;

2.5 Ερευνητικές Υποθέσεις 

1)  Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  καλύπτουν  ένα  σημαντικό μέρος  των  αναγκών των

εξυπηρετούμενων ατόμων αλλά υπάρχει περιθώριο εμπλουτισμού τους.

2)  Η  διαχείριση  ζητημάτων  σωματικής  υγείας  αποτελεί  πρωταρχικό  στόχο  των

παρεμβάσεων και μέσο προσέλκυσης ατόμων για την επίτευξη ολιστικής φροντίδας.
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Βασιζόμενες στις αρχές της φιλοσοφίας της μείωσης της βλάβης οι στρατηγικές δεν

χαρακτηρίζονται από πατερναλισμό.

3) Υπάρχουν δυσκολίες στη συνεργασία μεταξύ των φορέων αλλά η αναγκαιότητα

της πολυμορφίας των υπηρεσιών τροφοδοτεί μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης.

4)  Οι  τοποθετήσεις  ποικίλουν  ανάλογα  με  την  ιδιότητα  των  συνεντευξιαζομένων

αλλά και με τον βαθμό της εννοούμενης εμπλοκής.

5) Οι προσδοκίες των συνεντευξιαζόμενων για την εξέλιξη της μείωσης της βλάβης

στην Ελλάδα είναι κατά κύριο λόγο θετικές λόγω της γεωμετρικής της διάδοσης που

υπαγορεύτηκε από τη μεγάλη υγειονομική επιβάρυνση των ομάδων-στόχων κατά τη

διάρκεια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στη χώρα.

2.6 Μεθοδολογία της Έρευνας 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για την διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων

και  την επιβεβαίωση ή διάψευση των υποθέσεων ήταν η ποιοτική. Βασίστηκε σε

ημιδομημένες συνεντεύξεις με προσωπικό που εργάζεται σε δομές που ασχολούνται

με τη μείωση της βλάβης σε χρήστες ουσιών και σε άτομα που εργάζονται στο σεξ. Ο

τύπος ποιοτικής έρευνας που επιλέχθηκε είναι η κατά Tesch προσέγγιση που εστιάζει

στην κατανόηση του νοήματος του κειμένου ή της δράσης.

Με τον όρο ποιοτική εννοείται η σε βάθος συνέντευξη. Πρόκειται για την

δημοφιλέστερη μέθοδο συλλογής ποιοτικών δεδομένων στο πεδίο των κοινωνικών

επιστημών.  Διαστάσεις  της  κοινωνικής  πραγματικότητας  που  λαμβάνονται  υπόψη

συχνότερα στην ποιοτική συνέντευξη είναι τα βιώματα και οι θέσεις των ατόμων,

διαστάσεις  οι  οποίες  θα  υποβληθούν  σε  προσπάθεια  ερμηνείας  για  εξαγωγή

συμπερασμάτων. Προτείνεται μια διαδραστική συνδιαλλαγή συνεντευξιαζόμενων –

συνεντευκτών,  κατά την οποία ωστόσο θεωρείται  δεδομένη η πρόσβαση μόνο σε

πληροφορίες που οι πρώτοι επιλέγουν να εξωτερικεύσουν. Στον ημιδομημένο τύπο

ποιοτικής συνέντευξης που επιλέχθηκε σχεδιάζεται ένα σύνολο ερωτήσεων που θα

λειτουργήσουν ως οδηγός για τα θέματα που επιδιώκεται να καλυφθούν.

Η  ποιοτική  μέθοδος  επιλέχθηκε  για  να  αποφευχθεί  μια  αποσπασματική,

στατική διερεύνηση του αντικειμένου και να γίνει μια εις βάθος κατανόηση όλων

διαστάσεων του. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ολιστική καταγραφή και ανάλυση

σύνθετων,  δυναμικών φαινομένων κοντά στο πλαίσιο εκδήλωσής τους.  Μέσω της
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ποιοτικής  έρευνας  δίνεται  επίσης  η  ευκαιρία  να  αποτυπωθούν  οι  υποκειμενικές

διεργασίες και τα βιώματα των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών.

Ο ερευνητικός σχεδιασμός ξεκίνησε με τον εντοπισμό του αντικειμένου του

ενδιαφέροντος του ερευνητή, που προέκυψε από προσωπική εθελοντική εργασία σε

πρόγραμμα προσέγγισης χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και εργαζομένων στο σεξ

στο δρόμο.

2.7 Το Δείγμα

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 9 εργαζόμενοι και εργαζόμενες σε φορείς

που ασχολούνται με τη μείωση της βλάβης στην Αθήνα. Για τους /τις χρήστες ουσιών

έγιναν  συνεντεύξεις  με  προσωπικό  του  Οργανισμού  Κατά  των  Ναρκωτικών

(ΟΚΑΝΑ) και του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), ενώ για τα

άτομα που εργάζονται στο σεξ  οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν με προσωπικό του Red

Umbrella Athens (RUA). Επιλέχθηκαν 3 άτομα από κάθε φορέα.

Χρησιμοποιήθηκε  συνδυασμός  στρατηγικών  σκόπιμης  δειγματοληψίας

(combination  of  mixed  purposeful  sampling)  για  λόγους  ευελιξίας.  Συγκεκριμένα

έγινε συνδυασμός δειγματοληψίας χιονοστιβάδας (chain sampling)  σύμφωνα με την

οποία  επιλέγονται  για  το  δείγμα  άτομα  με  δικτύωση  που  θα  οδηγήσουν  στον

εντοπισμό επιπρόσθετου δείγματος και δειγματοληψίας τυπικής περίπτωσης (typical

case sampling)  καθώς όλα τα άτομα είχαν ιδιότητα που ενδιέφερε την έρευνα. Εν

αντιθέσει  με  την  ποσοτική  έρευνα  όπου  ο  στόχος  είναι  να  συγκεντρωθεί

αντιπροσωπευτικό  δείγμα  για  δυνατότητα  γενίκευσης  συμπερασμάτων,  στην

παρούσα και σε κάθε ποιοτική έρευνα σκοπός είναι να εντοπιστούν άτομα “πλούσια

σε πληροφορία” κατά Patton. Η επιλογή των υποκειμένων δεν βασίστηκε σε τυχαίες

και αντικειμενικές συνθήκες αλλά στην επαγγελματική τους ιδιότητα.

Το συγκεκριμένο δείγμα επιλέχθηκε λόγω της άμεσης επαφής του με τις δύο

κοινότητες. Η διεξαγωγή συνεντεύξεων με εξυπηρετούμενα άτομα από τις ίδιες τις

κοινότητες δεν επιδιώχθηκε λόγω δυσκολίας προσέγγισης των εν λόγω πληθυσμών.

Στην επιλογή του δείγματος άσκησε έμμεση επίδραση και η δειγματοληψία μέγιστης

ποικιλίας – ανομοιογένειας (maximum variation-heterogeneity sampling). Παρά την

κοινή  ιδιότητα  των  συνεντευξιαζόμενων  ως  εργαζόμενων  σε  φορείς  μείωσης  της

βλάβης, υπήρξε εσκεμμένα συμμετοχή υποκειμένων με διαφορετική επαγγελματική
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ιδιότητα. Στην έρευνα συμμετείχαν 3 ψυχολόγοι, (1 από  RUA, 2  από ΚΕΘΕΑ), 1

κοινωνικός  λειτουργός  –  εξαρτησιολόγος  (ΟΚΑΝΑ),  1   ακτιβιστής  μη  σχετικής

επαγγελματικής  κατάρτισης  (RUA),  1  ομότιμη  εργαζόμενη στο σεξ  (RUA)  και  3

ειδικοί  θεραπευτές  /  κοινωνιοθεραπευτές  (1  από  ΚΕΘΕΑ/  2  από  ΟΚΑΝΑ).  Ως

κοινωνιοθεραπευτές στο πεδίο της χρήσης ουσιών εννοούνται άτομα που έκαναν και

τα ίδια χρήση στο παρελθόν, διέκοψαν ή απεξαρτήθηκαν και πλέον αξιοποιούν την

εμπειρία  τους  στην  απεξάρτηση,  στην  μείωση  της  βλάβης  και  την  πρόληψη.

Θεωρήθηκε σκόπιμο να καταγραφούν οι θέσεις τόσο των επαγγελματιών όσο και των

ομοτίμων. 

2.8 Διεξαγωγή Έρευνας

Η επικοινωνία με τους τομείς έρευνας του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ ξεκίνησε

τον Απρίλιο του 2019. Χρειάστηκε η ηλεκτρονική κατάθεση βεβαίωσης σπουδών του

ερευνητή από το Πάντειο Πανεπιστήμιο,  υποδείγματος βιογραφικού σημειώματος,

σχεδίου της έρευνας και η δημιουργία επιστολής προς συμμετέχοντες/συμμετέχουσες

στην έρευνα και αίτησης διεξαγωγής έρευνας προκειμένου να εγκριθεί η διεξαγωγή

των συνεντεύξεων. Εως το τέλος του Απριλίου είχαν κοινοποιηθεί στον ερευνητή τα

πρωτόκολλα  που  βεβαίωναν  την  έγκριση  των  αιτημάτων  από  τους  ΟΚΑΝΑ και

ΚΕΘΕΑ. Στο προσωπικό του  RUA κοινοποιήθηκε επίσης έγγραφο ενημέρωσης για

την έρευνα.

Όλες οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν μεταξύ 09.05.2019 και 29.05.2019 στους

χώρους  των  δομών στο κέντρο  της  Αθήνας.  Ο Σταθμός  Φροντίδας  Εξαρτημένων

Ατόμων (ΣΦΕΑ) του ΟΚΑΝΑ στεγάζεται στον αριθμό 46 της οδού Καποδιστρίου. Το

Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ “Εξέλιξις” , που απευθύνεται επίσης

σε χρήστες βρίσκεται επί της Κουμονδούρου στον αριθμό 28. Το Κέντρο Ημέρας για

εργαζόμενες και εργαζόμενους στο σεξ του  Red Umbrella Athens  λειτουργεί στην

διεύθυνση Σατωβριάνδου 34. 

Πριν  την  έναρξη  κάθε  συνέντευξης  κοινοποιούνταν  από  τον  ερευνητή  2

συραμμένες κόλλες εκ των οποίων η πρώτη εξηγούσε το αντικείμενο, τους στόχους

και  τη  μέθοδο  που  θα  χρησιμοποιηθεί  στην  έρευνα,  καθώς  και  τα  ονόματα  των

υπευθύνων  διδασκόντων  που  εποπτεύουν  την  διαδικασία.  Η  δεύτερη  κόλλα
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αποτελούσε  υπεύθυνη  δήλωση  με  ενδείξεις  για  ημερομηνίας  και  υπογραφή  του

υποκειμένου. Η κάθε συνέντευξη περιελάμβανε 11 ερωτήσεις.

2.9 Ανάλυση Περιεχομένου Συνεντεύξεων

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις αναλύονται με τη μέθοδο

της  θεματικής  ανάλυσης.  Με  τη  μέθοδο  αυτή  εντοπίζονται,  περιγράφονται  και

θεματοποιούνται  επαναλαμβανόμενα  μοτίβα  που  προκύπτουν  από  το  περιεχόμενο

των συνεντεύξεων. Παρά το ότι η μέθοδος χαρακτηρίζεται από θεωρητική ευελιξία,

δεν λείπει η επιστημολογική πλαισίωσή της. Βασιζόμενη στην φαινομενολογία και

τον  κονστρουξιονισμό  προσδιορίζεται  επιστημολογικά  ως  ανάλυση  βάσει  των

ερευνητικών  ερωτημάτων.  Σύμφωνα  με  τους  Clarke  και Braun  (Clark,  K.,  &

Holquist, M., 1984, Michail Bakhtin. Cambridge, MA: Harvard University Press)  η

ποιοτική μέθοδος έχει χαλαρή οριοθέτηση και τα θέματά της μπορεί να αφορούν είτε

ένα έκδηλο επίπεδο στο οποίο εστιάζεται το επιφανειακό νόημα των δεδομένων, είτε

και ένα λανθάνον που προϋποθέτει ερμηνεία των λεγομένων των συμμετεχόντων.

Αναλυτικά η διαδικασία έγινε βάσει 6 βημάτων που προτείνονται από τους

προαναφερθέντες μελετητές. Αρχικά επετεύχθη εξοικείωση με το ερευνητικό υλικό

που ακολούθησε η σύνδεση ανάμεσα σε νοηματικές μονάδες που οργανώθηκαν με

κωδικοποίηση.  Έτσι  εντοπίστηκαν  μοτίβα  που  σχημάτιζαν  κύρια  θέματα  ή

υποθέματα,  τα  οποία  και  επανεξετάστηκαν  για  να  απορριφθούν  σε  περίπτωση

αλληλοεπικάλυψής  τους.  Έπειτα  προέκυψαν  οι  βασικές  ομαδοποιήσεις  που

διαμόρφωσαν  τον  χάρτη  των  δεδομένων  και  οι  αντίστοιχες  ονομασίες  τους.  Η

ανάλυση  ολοκληρώθηκε  με  την  γραπτή  έκθεση  των  πλήρως  επεξεργασμένων

θεμάτων και των αποσπασμάτων από τα δεδομένα με τα οποία επιβεβαιώνονται.
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3. Αποτελέσματα

3.1 Πληθυσμοί – Στόχοι
Το πρώτο  σκέλος  της  πρώτης  ερώτησης  που κλήθηκαν  να  απαντήσουν  οι

συνεντευξιαζόμενοι και οι συνεντευξιαζόμενες αφορούσε το προφίλ των ληπτών των

υπηρεσιών στους φορείς που εργάζονται. Ζητήθηκε να περιγράψουν τον πληθυσμό -

στόχο στον οποίο απευθύνεται η κάθε δομή.

3.1.1 Red Umbrella Athens.

Από το σύνολο των τριών εργαζομένων στο Red Umbrella Athens, και οι τρεις

προσδιόρισαν τον πληθυσμό τους ως άτομα που εργάζονται στο σεξ. Η μία στους

τρεις  συμπεριέλαβε  και  τα  άτομα  που  ασκούν  το  επάγγελμα  περιστασιακά  στα

εργαζόμενα στο σεξ:

 “...σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και

για οποιονδήποτε λόγο στο σεξ.”. 

H  ερωτηθείσα  ψυχολόγος θέτει  σαφή  διάκριση  μεταξύ  συστηματικά  και

περιστασιακά  εργαζομένων  στο  σεξ  ή  θύματα  trafficking,  στα  οποία  επίσης

απευθύνεται η δομή. Όπως λέει : 

“Σε κάθε άτομο που εργάζεται στο σεξ, ή τουλάχιστον που έρχεται σε επαφή με

άλλο άτομο επί χρήμασι που λέμε, με αμοιβή. Με την έννοια ότι μπορεί να μην είναι

εργαζόμενο στο σεξ, μπορεί να είναι θύμα trafficking, ή περιστασιακό, πρόσφυγες.”

Οι δύο στους τρεις ερωτηθέντες και ερωτηθείσες τόνισαν την ανομοιογένεια

που χαρακτηρίζει τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνονται, όσον αφορά την ηλικία, το

φύλο - ταυτότητα φύλου και την καταγωγή. Και οι δύο είναι επαγγελματίες που δεν

προέρχονται από την κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ.

“...σε άντρες γυναίκες, και  trans  άτομα. Έλληνες, πρόσφυγες, μετανάστες και

ξένους και όλες τις ηλικιακές ομάδες.”

“ Αυτό σημαίνει ότι είναι ΛΟΑΤΚΙ άνθρωποι, μετανάστες, πρόσφυγες, άντρες,

γυναίκες,  cis,  trans,  ανεξαρτήτως  δηλαδή  φύλου,  σεξουαλικού  προσανατολισμού,

καταγωγής...”

3.1.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Στο ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις δύο στους τρεις περιέγραψαν τον πληθυσμό στόχο ως

“ενεργούς  χρήστες”.  Ο  ένας  στους  τρεις  ανέφερε  πως  οι  υπηρεσίες  αφορούν  και

θεραπευόμενους - θεραπευόμενες σε Προγράμματα Υποκατάστασης. Η αποτυχία των
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εξυπηρετουμένων σε προηγούμενα θεραπευτικά προγράμματα τονίστηκε από το έναν

στους τρεις. Δύο μίλησαν για την ποικιλομορφία του πληθυσμού: 

“...οποιασδήποτε  φυλής,  οποιαδήποτε  τάξης,  ουσίας  εξάρτησης,  και  έκτασης

εξάρτησης.”

“Υποστηρίζουμε  ενεργούς  χρήστες  όλων  των  ηλικιών,  ανεξάρτητα  από

θρησκεία, πεποίθηση, ηλικία, βλέπουμε ανθρώπους από έφηβους μέχρι πολύ μεγάλους

σε ηλικία.”

Μια στους τρεις ανέφερε πως το ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις απευθύνεται πέρα από τα

ίδια  τα  άτομα  που  κάνουν  χρήση  και  στα  οικεία  τους  πρόσωπα  :  “…και  τις

οικογένειες τους ή τους σημαντικούς άλλους.”

3.1.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Στον Σταθμό Φροντίδας  Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ οι  δύο στους

τρεις προσδιόρισαν τον πληθυσμό στόχο ως “ενεργούς χρήστες”. Οι δύο ανέφεραν

ότι εκτός από τον πληθυσμό των ενεργών χρηστών, οι υπηρεσίες απευθύνονται και σε

άτομα  που  βρίσκονται  σε  Προγράμματα  Υποκατάστασης.  Ο  ένας  στους  τρεις

αναφέρει ότι ο πληθυσμός στόχος δεν απευθύνεται στις υπάρχουσες δομές. Όπως λέει

χαρακτηριστικά κοινωνιοθεραπευτής  “κόσμος ο οποίος χρησιμοποιεί  από καθόλου

έως  ελάχιστα  τις  δομές  που  υπάρχουν.”  Οι  δύο  εργαζόμενοι  στον  ΣΦΕΑ

αναφέρθηκαν  σε  αποτυχία  των  εξυπηρετουμένων  σε  προηγούμενες  θεραπευτικές

προσπάθειες.

3.1.4 Συνολικά.

Συνολικά από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε δομές μείωσης της

βλάβης για χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών (ΚΕΘΕΑ,ΟΚΑΝΑ), οι τρεις από τους έξι

ανέφεραν την  παροχή υπηρεσιών εκτός  από ενεργούς  χρήστες  και  σε  άτομα που

βρίσκονται σε θεραπεία με υποκατάσταση. Οι δύο από τους τρεις εργάζονται στον

ΟΚΑΝΑ, ο οποίος αποτελεί και τον φορέα παροχής υποκατάστασης στην Ελλάδα. Οι

τρεις στους έξι, εκ των οποίων οι δύο από τον ΟΚΑΝΑ, μίλησαν για αποτυχία των

ωφελουμένων ατόμων σε προηγούμενη θεραπευτική προσπάθεια. Η εμπλοκή και των

οικείων προσώπων των εξυπηρετουμένων αναφέρθηκε μόλις από μία εργαζόμενη στο

ΚΕΘΕΑ, στους συνολικά έξι εργαζόμενους.

Αναφορά στην ποικιλομορφία και την ετερογένεια των πληθυσμών – στόχων

έγινε  τόσο από τα  άτομα που εργάζονται  στο  Red Umbrella  Athens  όσο και  στο
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ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις. Στο σύνολο των εννέα συνεντυεξιαζομένων, οι τέσσερις μίλησαν

για την ανομοιογένεια του πληθυσμού στον οποίο απευθύνονται.  Και  οι  τέσσερις

είναι  επαγγελματίες  που  δεν  προέρχονται  από  τις  κοινότητες  των  χρηστών

ψυχοδραστικών ουσιών και των εργαζομένων στο σεξ.

3.2 Δυσχέρειες των Πληθυσμών – Στόχων

Το δεύτερο σκέλος της πρώτης ερώτησης που ζητήθηκε να απαντήσουν οι

συνεντευξιαζόμενοι, αφορούσε τις δυσχέρειες με τις οποίες τα μέλη των πληθυσμών

–  στόχων  έρχονται  αντιμέτωπα  (σε  σχέση  με  τον  ευρύτερο  πληθυσμό).  Με  την

ερώτηση ουσιαστικά κλήθηκαν να περιγράψουν τα κύρια αίτια που καθιστούν τις

παρεμβάσεις τους αναγκαίες.

3.2.1 Red Umbrella Athens.

Και  οι  τρεις  εργαζόμενοι  του  Red  Umbrella  Athens  ανέφεραν  ως  πρώτη

δυσκολία του πληθυσμού των εξυπηρετουμένων τους το νομοθετικό πλαίσιο. Η μία

εκ των τριών περιέγραψε αναλυτικότερα πως το προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο

αποκλείει  τα  άτομα  από  ισότιμη  πρόσβαση  στη  δημόσια  υγεία,  οδηγεί  συχνά  σε

πρόστιμα και φυλακίσεις, αναιρεί την διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων

εξωθώντας  τους  σε  εξαντλητικά  ωράρια  εργασίας.  Σε  ψυχοκοινωνικό  επίπεδο

ανέφερε  διάχυτες  κοινωνικές  ανισότητες,  στάσεις  και  προκαταλήψεις  όπως  τον

σεξισμό,  την  έμφυλη  βία  και  την  τρανσφοβία  που  ευνοούν  την  κακοποίηση.  Σε

αμιγώς  ψυχικό  επίπεδο  μίλησε  για  συχνή  εμφάνιση  αγχωδών  συμπτωμάτων,

σωματοποιήσεων και μετατραυματικό stress.

Οι  δύο  επαγγελματίες  από  το  σύνολο  των  τριών  (επαγγελματίες,ομότιμη)

μίλησαν για κοινωνικό αποκλεισμό, στίγμα και αποκοπή από τον κοινωνικό ιστό. Για

μεταναστευτικές και  προσφυγικές συνθήκες  έκαναν λόγο οι  δύο. Δύο στους τρεις

ανέφεραν  επιπρόσθετη  δυσχέρεια  για  τον  πληθυσμό  των  trans  γυναικών  που

εργάζονται  στο  σεξ,  οι  οποίες  μη  έχοντας  άλλες  επαγγελματικές  προοπτικές

εξωθούνται ουσιαστικά να εργαστούν στο σεξ. Η ομότιμη εργαζόμενη ανέφερε σαν

επιπρόσθετη δυσκολία την χρήση ψυχοδραστικών ουσιών από άτομα που εργάζονται

στο σεξ.

3.2.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις
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Στο ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις και οι τρεις εργαζόμενοι απάντησαν πως στις βασικές

δυσκολίες  του  πληθυσμού  των  χρηστών  ψυχοδραστικών  ουσιών  είναι  τα  θέματα

υγείας.  Οι  δύο  ανέφεραν  οροθετικότητα  σε  HIV  και  HCV.  Ένας  στους  τρεις

προσέθεσε περισσότερο συγκεκριμένα και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα,

δερματολογικά  προβλήματα  όπως  τα  προκαλούμενα  από  την  χρήση  αποστήματα,

ψείρες, κοριούς, ψώρα και επιπρόσθετα ενδιάμεσα παθολογικά ζητήματα. Ο εν λόγω

ψυχολόγος  μίλησε  και  για  μετανάστες  και  πρόσφυγες  ανάμεσα  στον  πληθυσμό  -

στόχο, καθώς και για άσκηση “πορνείας” για την εξασφάλιση της χρήσης. Δύο στους

τρεις  ερωτηθέντες  προσέθεσαν  στις  δυσκολίες  τις  συνθήκες  αστεγίας.  Δύο  στους

τρεις έκαναν λόγο για αποκοπή από τον κοινωνικό ιστό και αποκλεισμό. Ο ειδικός

θεραπευτής (ένας στους τρεις) ανέφερε και την συνύπαρξη ψυχικών διαταραχών  με

την εξάρτηση.

3.2.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ

Στον  Σταθμό  Φροντίδας  Εξαρτημένων  Ατόμων  του  ΟΚΑΝΑ,  και  οι  τρεις

εργαζόμενοι ανέφεραν τα ζητήματα υγείας και συγκεκριμένα τα λοιμώδη νοσήματα

στις δυσχέρειες με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος ο πληθυσμός στόχος. Δυσχέρειες

στις οποίες αναφέρθηκαν και οι τρεις από τους τρεις ερωτηθέντες,  ήταν επίσης η

συννοσηρότητα  ή  διπλή  διάγνωση  (συνύπαρξη  ψυχικών  διαταραχών  με  την

εξάρτηση)  και  η  αστεγία.  Ο  ένας  στους  τρεις  διευκρίνισε  ότι  ενδέχεται  ένα

εξυπηρετούμενο άτομο να φέρει περισσότερες από μία μολυσματικές ασθένειες και

προσέθεσε εκτός της οροθετικότητας σε  HIV και  HCV,  την φυματίωση. Ο εν λόγω

κοινωνιοθεραπευτής έθεσε το ζήτημα του αυτοαποκλεισμού από τους χρήστες.  Δύο

μίλησαν  για  το  φαινόμενο  της  “πολυχρήσης”,  της  παράλληλης  χρήση  δηλαδή

περισσότερων από μίας ψυχοδραστικής ουσίας.

3.2.4 Συνολικά.

Στο σύνολο των έξι εργαζομένων σε δομές που ασχολούνται με τη μείωση της

βλάβης  σε  πληθυσμούς  χρηστών  ψυχοδραστικών  ουσιών,  οι  πέντε  στους  έξι

ανέφεραν  τα  λοιμώδη  νοσήματα  ως  βασική  δυσχέρεια  με  την  οποία  έρχονται

αντιμέτωπα  τα  εξυπηρετούμενα  άτομα.  Η  μία  ψυχολόγος  που  δεν  έκανε  σαφή

αναφορά σε κάποιο λοιμώδες νόσημα, μίλησε ευρύτερα για “...πολλά θέματα, και

υγείας”. Οι πέντε αναφέρθηκαν σε συνθήκες αστεγίας μέσα στις οποίες κινούνται τα

ωφελούμενα άτομα. Οι τέσσερις στους έξι έθεσαν το ζήτημα της συννοσηρότητας
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ψυχικών διαταραχών, οι δύο εκ των οποίων το απέδωσαν στην διάδοση της χρήσης

κακής ποιότητας ουσιών όπως το σίσα. Οι τρεις από τους τέσσερις που αναφέρθηκαν

σε  περιστατικά  διπλής  διάγνωσης  προέρχονται  από  τον  ΟΚΑΝΑ.  Ενδιαφέρον

παρουσιάζει  η  αναφορά  της  χρήσης  ψυχοδραστικών  ουσιών  ως  δυσχέρεια  του

πληθυσμού των εργαζομένων στο σεξ από τη διευθύντρια του Red Umbrella Athens

με την παράλληλη παρουσίαση της εργασίας στο σεξ ως δυσχέρεια του πληθυσμού

των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών από τον υπέυθυνο του ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις. Από

το ευρύτερο σύνολο των εννέα συνεντευξιαζόμενων, οι τέσσερις έκαναν λόγο για την

περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό που βιώνουν οι λήπτες των υπηρεσιών. Οι τρεις

στους  τέσσερις  είναι  επαγγελματίες  που  δεν  προέρχονται  από τις  κοινότητες  των

εργαζομένων στο σεξ και των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών.

3.3 Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Στην  δεύτερη  ερώτηση  ζητήθηκε  από  τους  συνεντευξιαζόμενους  και  τις

συνεντευξιαζόμενες να περιγράψουν τις υπηρεσίες που παρέχει η δομή σε άτομα που

εργάζονται  στο  σεξ  και  σε  άτομα  που  κάνουν  χρήση  ψυχοδραστικών  ουσιών

αντίστοιχα.

3.3.1 Red Umbrella Athens.

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  που  ανέφεραν  και  οι  τρεις  ερωτηθέντες  και

ερωτηθείσες από το Κέντρο Ημέρας για άτομα που εργάζονται στο σεξ, ήταν : οι

εξετάσεις  για  HIV,  HBV,  HCV (η  μία  στους  τρεις  ανέφερε  πως  ανάλογα με  την

διαθεσιμότητα  των  τεστ  εξετάζουν  και  για  σύφιλη),  η  παροχή  συνέργων

ασφαλέστερης  χρήσης  σε  άτομα  που  εργάζονται  στο  σεξ  και  κάνουν  χρήση

ψυχοδραστικών  ουσιών,  η  κοινωνική  υπηρεσία  από την  κοινωνική  λειτουργό  της

δομής  (η  μία  στους  τρεις  ανέφερε  και  δυνατότητα  συνοδείας  από  την κοινωνική

λειτουργό),  η  νομική  υπηρεσία  από  τη  δικηγόρο  της  δομής  και  η  ψυχολογική

υποστήριξη που γίνεται πλέον σε επίπεδο ατομικών συνεδριών.

Οι  υπηρεσίες  που  αναφέρθηκαν  από  τους  δύο  στους  τρεις  συνολικά

ερωτηθέντες και ερωτηθείσες ήταν η συμβουλευτική πάνω σε θέματα σεξουαλικής

και αναπαραγωγικής υγείας, η παροχή ρούχων, η υπηρεσία μακιγιάζ και η ψυχαγωγία

μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων ή προβολής ταινιών. Ένας στους τρεις μίλησε

για παροχή καφέ, γεύματος και για σχετικές με τα δικαιώματα των εργαζομένων στο
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σεξ εκπαιδεύσεις με στόχο την ενδυνάμωσή τους. Η μία στους τρεις προσέθεσε την

υπηρεσία outreach/ street-work, την παρουσία διερμηνέα, την ελεύθερη πρόσβαση σε

υπολογιστές  και  διαδίκτυο,  και  την  παροχή  προφυλακτικών,  λιπαντικών  και  τεστ

εγκυμοσύνης.

3.3.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Η  υπηρεσία  στην  οποία  αναφέρθηκαν  και  οι  τρεις  εργαζόμενοι  και

εργαζόμενες  στο  ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις  ήταν  η  συμβουλευτική,  τόσο  με  την  μορφή

ψυχολογικής  υποστήριξης  για  προσωπικά  ζητήματα  όσο  και  με  την  μορφή

εκπαίδευσης  για  ασφαλέστερη  χρήση  και  ασφαλέστερο  σεξ.  Οι  δύο  στους  τρεις

μίλησαν  για  την  υπηρεσία  ανταλλαγής  του  ενέσιμου  υλικού,  την  ύπαρξη

διαμορφωμένων  χώρων  για  φροντίδα  της  προσωπικής  υγιεινής  όπως  μπάνια  και

πλυντήρια, την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με παρουσία νοσηλεύτριας

και τη λειτουργία οδοντιατρείου. 

Σε επίπεδο ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, οι δύο στους τρεις αναφέρθηκαν

στην  υπηρεσία  της  ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης  που  μπορεί  να  περιλαμβάνει  τη

διευθέτηση  προνοιακών  ζητημάτων  και  την  εξασφάλιση  επιδομάτων  και  στην

υπηρεσία της διασύνδεσης με άλλες δομές. Ένας/μία στους τρεις έκαναν λόγο για την

παροχή καθαρού ιματισμού, πρόχειρου γεύματος, καφέ, αποφόρτιση από το χώρο της

πιάτσας με την παραμονή τους στις συνθήκες ασφάλειας και ηρεμίας που προσφέρει

το  στέκι.  Η  μία  στους  τρεις  μίλησε  και  για  τη  δυνατότητα  συνοδείας  των

εξυπηρετουμένων,  την  υποστήριξη  μέσα  σε  χώρους  νοσηλευτικών  και

σωφρονιστικών ιδρυμάτων και τη διασύνδεση των χρηστών με την οικογένεια και τα

οικεία τους πρόσωπα σε περίπτωση που το επιθυμούν.

3.3.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Στο  Σταθμό  Φροντίδας  Εξαρτημένων  Ατόμων  του  ΟΚΑΝΑ,  και  οι  τρεις

εργαζόμενοι αναφέρθηκαν στην υπηρεσία της διασύνδεσης με άλλες δομές. Οι δομές

αυτές ενδέχεται να σχετίζονται τόσο με την φροντίδα της υγείας των χρηστών όσο και

με την διευθέτηση κοινωνικών και προνοιακών ζητημάτων τους. Οι δύο στους τρεις

μίλησαν  για  ψυχοκοινωνική  υποστήριξη,  τόσο  σε  ομαδικό  όσο  και  σε  ατομικό

επίπεδο, παροχή συνέργων ασφαλέστερης χρήσης σε καθημερινή βάση, σίτιση και

πρόσβαση σε χώρους για φροντίδα της προσωπικής υγιεινής με μπάνια και καθαρό

ιματισμό. Για την ύπαρξη πλυντηρίων ρούχων αναφέρθηκε ένας από τους τρεις. Ένας
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στους  τρεις  έκανε  λόγο  για  την  υπηρεσία  street-work,  την  παροχή  καφέ  και

εκπαίδευση για ασφαλέστερη χρήση και ασφαλέστερο σεξ.

3.3.4 Συνολικά.

Από  το  σύνολο  των  έξι  εργαζομένων  σε  δομές  μείωσης  της  βλάβης  για

χρήστες  ψυχοδραστικών  ουσιών,  οι  πέντε  (τρεις  από  το  ΚΕΘΕΑ,  δύο  από  τον

ΟΚΑΝΑ) ανέφεραν την υπηρεσία της συμβουλευτικής.  Πέντε μίλησαν επίσης για

διασύνδεση (δύο από το ΚΕΘΕΑ, τρεις από τον ΟΚΑΝΑ). Οι τέσσερις στους έξι

έκαναν λόγο για :  μπάνια (δύο από το ΚΕΘΕΑ, δύο από τον ΟΚΑΝΑ), διάθεση

ενέσιμου υλικού (δύο από το ΚΕΘΕΑ με ανταλλαγή, δύο από τον ΟΚΑΝΑ με παροχή

χωρίς προϋποθέσεις), τη διευθέτηση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων (δύο από το

ΚΕΘΕΑ, δύο από τον ΟΚΑΝΑ). Οι τρεις στους έξι ανέφεραν : πλυντήρια (δύο από

το ΚΕΘΕΑ, ένας από τον ΟΚΑΝΑ), είδη ιματισμού (ένας από το ΚΕΘΕΑ, δύο από

τον ΟΚΑΝΑ) και σίτιση (ένας από το ΚΕΘΕΑ, δύο από τον ΟΚΑΝΑ).

Σημαντική αλληλοεπικάλυψη φάνηκε να υπάρχει στις υπηρεσίες που αφορούν

άτομα που εργάζονται στο σεξ και χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών. Από το σύνολο

των εννέα συνεντευξιαζομένων, οι οκτώ ανέφεραν την υπηρεσία της συμβουλευτικής.

Οι επτά στους εννέα μίλησαν για διευθέτηση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων. Οι

έξι στους εννέα έκαναν λόγο για εκπαιδεύσεις ασφαλέστερης χρήσης/ασφαλέστερου

σεξ και οι επτά για παροχή ενέσιμου υλικού. Οι πέντε στους εννέα μίλησαν για την

παροχή ιματισμού και οι τρεις στους εννέα για την παροχή καφέ στη δομή τους.

3.4 Υπηρεσίες που θα ήταν Επωφελές να Παρέχονται

Αφού  οι  συνεντευξιαζόμενοι  και  οι  συνεντευξιαζόμενες  περιέγραψαν  τις

υπάρχουσες υπηρεσίες που παρέχει η δομή τους, ζητήθηκε να αναφέρουν υπηρεσίες

οι οποίες θα ήταν ωφέλιμο να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες.

3.4.1 Red Umbrella Athens.

Σημαντική  προσθήκη  περισσότερο  στον  τρόπο  λειτουργίας  του  Κέντρου

Ημέρας  Red  Umbrella  Athens  και  λιγότερο  στις  υπηρεσίες  καθεαυτές,  θα  ήταν

σύμφωνα  με  δύο  από  τους  τρεις  εργαζόμενους  και  εργαζόμενες,  η  εμπλοκή

μεγαλύτερου αριθμού ατόμων από την ίδια την κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ

στην στελέχωση του φορέα. Δύο στους τρεις τόνισαν την ζωτικής σημασίας ενίσχυση

της διερμηνείας και των μεταφράσεων. Οι ίδιοι δύο εργαζόμενοι προσέθεσαν στις
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υπηρεσίες  που  θα  ήταν  ωφέλιμο  να  προστεθούν  την  συστηματική  παρουσία

ιατρονοσηλευτικού ή μαιευτικού προσωπικού στο χώρο για την διευθέτηση θεμάτων

αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας. Η παροχή υπηρεσίας ασύλου και εν γένει

νομιμοποιητικών εγγράφων θίχτηκε επίσης από δύο στους τρεις. 

Από τον μη σχετικής επαγγελματικής ιδιότητας ακτιβιστή – υποδιευθυντή του

Κέντρου Ημέρας έγινε λόγος για :  δυνατότητα στέγασης,  μαθήματα υπολογιστών,

μαθήματα Ελληνικών, ενίσχυση άλλων επαγγελματικών ιδιοτήτων σε περίπτωση που

κάποιο  ωφελούμενο  άτομο  επιθυμεί  να  ακολουθήσει  διαφορετική  επαγγελματική

πορεία.  Από  την  ερωτηθείσα  ψυχολόγο  του  Κέντρου  Ημέρας,  αναφέρθηκαν

επιπλέον : η ανάγκη για διεύρυνση του ωραρίου των υπηρεσιών σε εικοσιτετράωρο

και επταήμερο,  η συμπερίληψη όσων περισσότερο δυνατόν υπηρεσιών σε έναν χώρο

με πρότυπο λειτουργίας “one-stop shop” και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για

διεμφυλικές γυναίκες (π.χ. ενδοκρινολόγος).

3.4.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Από το σύνολο των τριών εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις, και οι τρεις

αναφέρθηκαν στην επιτακτική ανάγκη για τη δημιουργία χώρων στέγασης/ ξενώνων

ενεργών  χρηστών,  μιας  και  οι  διαθέσιμες  δομές  φιλοξενίας  αστέγων  αποκλείουν

άτομα  με  ψυχιατρικές  διαταραχές  συμπεριλαμβανομένης  της  ουσιοεξάρτησης  και

λοιμώδη νοσήματα. Οι δύο ερωτηθέντες από τους τρεις μίλησαν για την ενίσχυση

που  χρειάζεται  ο  τομέας  των  ψυχιάτρων  στη  δομή,  ώστε  να  μπορούν  να

εξυπηρετούνται  και  τα  περιστατικά  διπλής  διάγνωσης  ταχύτερα  και

αποτελεσματικότερα. Από τους ίδιους δύο συνεντευξιαζόμενους έγινε αναφορά και

για μονάδα σωματικής αποτοξίνωσης (detox). 

3.4.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Στον Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ οι δύο από τους

συνολικά τρεις ερωτηθέντες απάντησαν ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ξενώνων -

υπνωτηρίων που να μπορούν να καλύψουν την πληθυσμιακή ομάδα των ενεργών

χρηστών  ψυχοδραστικών  ουσιών.  Οι  ίδιοι  δύο  συνεντευξιαζόμενοι  –

κοινωνιοθεραπευτές,  συμπεριέλαβαν  στις  υπηρεσίες  που  θα  ήταν  επωφελές  να

προστεθούν και τους Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης (shooting galleries/rooms).  Ο

ένας στους τρεις (συντονιστής στεκιού) απάντησε πως σημείο το οποίο χρειάζεται

ενίσχυση είναι η διασύνδεση των υπηρεσιών και η συνοδεία των χρηστών μέσα σε
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πλαίσιο  κινητοποίησής  τους.  Σε  ό,τι  αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών και  όχι

κάποια υπηρεσία καθεαυτή, ο ένας στους τρεις μίλησε την αφενός για την ανάγκη

εκπαίδευσης  του  προσωπικού  όλων  των  υπηρεσιών  που  συνεργάζονται  με

ενεργούς/ενεργές  χρήστες  έτσι  ώστε  να  είναι  η  εξυπηρέτηση  αποδοτικότερη,  και

αφετέρου  για  την  ανάγκη  αναστοχασμού  και  αναδιαμόρφωσης  του  χαρακτήρα

παροχής  των  υπηρεσίων  με  κριτήριο  τις  ιδιαίτερες  ανάγκες  του  ωφελούμενου

πληθυσμού : “...το πόσο φιλικές κάνουμε τις υπηρεσίες για αυτούς τους ανθρώπους

και το πόσο δεν είμαστε τιμωρητικοί απέναντί τους.”

3.4.4 Συνολικά.

Από  τους  έξι  εργαζόμενους  και  εργαζόμενες  σε  δομές  μείωσης  της

ουσιοπροκαλούμενης βλάβης υπήρξε σχεδόν καθολική συμφωνία στην ανάγκη για

δημιουργία υπνωτηρίων – ξενώνων που θα είναι φιλικά απέναντι στην ομάδα των

χρηστών  ψυχοδραστικών  ουσιών,  χωρίς  να  τους  αποκλείει  την  φιλοξενία  βάσει

κριτηρίων ψυχικής η σωματικής παθολογίας. Οι πέντε από τους έξι (τρεις από το

ΚΕΘΕΑ  Εξέλιξις  και  δύο  από  τον  ΣΦΕΑ  του  ΟΚΑΝΑ)  αναφέρθηκαν  στην

συγκεκριμένη υπηρεσία. Από τους τρεις στους έξι έγινε λόγος και για την ανάγκη

λειτουργίας μονάδων σωματικής αποτοξίνωσης από τις ουσίες (δύο από το ΚΕΘΕΑ,

ένας από τον ΟΚΑΝΑ).

3.5 Λόγοι για τους οποίους Δεν Παρέχονται οι Παραπάνω Επωφελείς Υπηρεσίες

Μετά την παράθεση των υπηρεσιών που θα ήταν χρήσιμο να προστεθούν στις

ήδη παρεχόμενες, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες ερωτήθηκαν για τους λόγους

που μέχρι σήμερα έχουν συνδράμει δυσκολεύοντας ή αποκλείοντας την παροχή των

υπηρεσιών αυτών.

3.5.1 Red Umbrella Athens.

Στο Κέντρο Ημέρας Red Umbrella Athens,  δύο στους τρεις ερωτηθέντες και

ερωτηθείσες, απέδωσαν τη δυσκολία εφαρμογής των υπηρεσιών που οι ίδιοι κρίνουν

χρήσιμες σε ανεπάρκεια των οικονομικών πόρων. Άμεση συνέπεια της ανεπαρκούς

χρηματοδότησης  είναι  και  η  απουσία  χώρου  για  την  στέγαση  αποκλειστικά  του

Κέντρου Ημέρας, που περιγράφεται από δύο στους τρεις ως ένας επιπρόσθετο αίτιο

αδυναμίας  εφαρμογής  πρόσθετων  υπηρεσιών.  Η  δομή  στεγάζεται  σε  κτίριο  που

ανήκει στον Στρατό Σωτηρίας και διαμορφώνεται ως Red Umbrella Athens, μόνο τις
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ημέρες λειτουργίας του. Άλλος ένας λόγος φαίνεται να είναι σύμφωνα με δύο στους

τρεις η ανάγκη για συνεχή εξέλιξη των δεξιοτήτων των ίδιων των εργαζομένων, με

χαρακτηριστικό παράδειγμα την προσαρμογή διερμηνέα στην επικοινωνία τους με

ωφελούμενα άτομα. Ένας/μία στους τρεις ανέφεραν στοιχεία κοινωνικής κρίσης όπως

η άνοδος του φασισμού, τη γλώσσα ως εμπόδιο στην εξυπηρέτηση των εργαζομένων

στο  σεξ  και  μια  διάχυτη  δυσκολία  από  πλευράς  εξεύρεσης  εργαζομένων  που  να

μπορούν  να  κινηθούν  με  μεγαλύτερη  ευελιξία  αποδεσμευμένοι  από  άκαμπτα

επαγγελματικά πλαίσια.

3.5.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Και οι τρεις ερωτηθέντες και ερωτηθείσες στο ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις, πρόταξαν ως

βασικό  αίτιο  που  οι  υπηρεσίες  τις  οποίες  θα  θεωρούσαν  ωφέλιμες  δεν  έχουν

υλοποιηθεί  τον  κεντρικό  σχεδιασμό.  Αναφέρθηκε  συγκεκριμένα  η  περιορισμένη

δραστηριοποίηση  των  προηγούμενων  εθνικών  συντονιστικών  φορέων,  η

γραφειοκρατία και οι εξωτερικές και διοικητικές πιέσεις που ο φορέας δέχεται “από

πάνω”. Το δεύτερο εμπόδιο που προσδιόρισε ένας στους τρεις, ήταν η οικονομική

ύφεση στην οποία βρίσκεται η χώρα από το 2008 και έχει επιφέρει περιορισμό των

πόρων στο σύστημα υγείας εν γένει, και στις επιμέρους δομές που ασχολούνται με τις

ψυχοδραστικές ουσίες και την εξάρτηση. Ως μη βοηθητική αξιολογήθηκε από τον

ίδιο και η προσωρινή αντιμετώπιση της έλλειψης εργαζομένων (ΕΣΠΑ, μπλοκάκια).

3.5.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Στον  Σταθμό  Φροντίδας  Εξαρτημένων  Ατόμων  του  ΟΚΑΝΑ,  ο  πλημελής

κρατικός  σχεδιασμός  αναφέρθηκε  ως  εμπόδιο  υλοποίησης  επιθυμητών  υπηρεσιών

από μόλις έναν στους τρεις ερωτηθέντες. Άλλος συνεντευξιαζόμενος έκανε λόγο τόσο

για έλλειψη προσωπικού όσο και για αυστηρά πρωτόκολλα συνεργασιών, που αρχικά

πρέπει να πλαισιώνουν τις στενές συνεργασίες και εν συνεχεία να ακολουθούνται από

μετρήσεις της αποτελεσματικότητάς τους. Αναφορά σε συνθήκες οικονομικής αλλά

και κοινωνικής κρίσης (“...η κοινωνική κρίση, που επηρεάζει πάρα πολύ. Σταματάει

το νοιάξιμο.”) έγινε από έναν στους τρεις εργαζόμενους.

3.5.4 Συνολικά.

Από το σύνολο των έξι εργαζόμενων σε δομές μείωσης της βλάβης από τη

χρήση  ψυχοδραστικών  ουσιών,  οι  τέσσερις  στους  έξι  απέδωσαν  τη  δυσκολία

λειτουργίας  νέων  ωφέλιμων  υπηρεσιών  στον  κρατικό  σχεδιασμό  (τρεις  από  το
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ΚΕΘΕΑ, ένας από τον ΟΚΑΝΑ). Οι δύο στους έξι μίλησαν για έλλειψη προσωπικού

(ένας από το ΚΕΘΕΑ, ένας από τον ΟΚΑΝΑ). Οι τέσσερις στους εννέα συνολικά

εργαζόμενους και εργαζόμενες σε δομές υποστήριξης χρηστών και εργαζομένων στο

σεξ,  ανέφεραν  ως  εμπόδιο  οικονομικούς  παράγοντες.  Σε  συνθήκες  κοινωνικής

παθογένειας αναφέρθηκαν οι δύο στους εννέα (μία από το Red Umbrella Athens, ένας

από τον ΟΚΑΝΑ).

3.6 Βαθμός  Ικανοποίησης Στόχων Πλαισίου από την Κάλυψη των Υγειονομικών

Αναγκών των Εξυπηρετουμένων Ατόμων

Οι συνεντευξιαζόμενοι και οι συνεντευξιαζόμενες ρωτήθηκαν για τον βαθμό

στον οποίο ικανοποιούνται οι στόχοι του πλαισίου εργασίας τους με την υγειονομική

μόνο κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων στο σεξ ή των χρηστών ψυχοδραστικών

ουσιών αντίστοιχα.

3.6.1 Red Umbrella Athens.

Η ομότιμη εργαζόμενη στο Κέντρο Ημέρας  Red Umbrella  Athens  δήλωσε

πλήρως ικανοποιημένη όταν καλύπτεται κάποια υγειονομική ανάγκη ωφελούμενου

ατόμου, εφόσον όπως εξηγεί τα άτομα είναι αποκλεισμένα από την πρόσβαση στη

δημόσια  υγεία  λόγω  απουσίας  νομιμοποιητικών  εγγράφων.  Ο  μη  σχετικής

ειδικότητας  εργαζόμενος  της  δομής,  έδωσε  περιθώριο  εμπλουτισμού  των

υγειονομικών  υπηρεσιών  με  προσθήκη  εξέτασης  για  περισσότερα  σεξουαλικώς

μεταδιδόμενα  νοσήματα  και  τεστ  ΠΑΠ,  το  οποίο  θα  μεγάλωνε  το  βαθμό

ικανοποίησής του από τις  υπηρεσίες.  Η ψυχολόγος  δήλωσε μέτρια ικανοποιημένη

από την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών η οποία συνεξαρτάται από ατομικούς

και κοινωνικοπολιτκούς παράγοντες που ξεφεύγουν από την ευθύνη του ίδιου του

φορέα. Αντιθέτως, δήλωσε πολύ ικανοποιημένη από την ποιότητα των παρεχόμενων

υγειονομικών υπηρεσιών.

3.6.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Δύο  στους  τρεις  εργαζόμενους  και  εργαζόμενες  στο  ΚΕΘΕΑ  Εξέλιξις

δήλωσαν αρκετά ικανοποιημένοι από την υπηρεσία της παροχής υγειονομικού υλικού

για  ασφαλέστερη  χρήση  ψυχοδραστικών  ουσιών.  Ένα  άτομο  (ψυχολόγος)

υπογράμμισε την σημαντικότητα της υπηρεσίας και προσέθεσε πέρα από την παροχή

καθεαυτών των συνέργων και την εκπαίδευση για ορθή χρήση τους, χαρακτηρίζοντάς
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την  το  “minimum”  που  μπορεί  η  δομή  να  προσφέρει.  Η  ίδια  ανέφερε  πως  σε

περίπτωση  που  το  εξυπηρετούμενο  άτομο  το  επιθυμεί,  η  υπηρεσία  μπορεί  να

λειτουργήσει ως αρχικό στάδιο μιας βαθύτερης επικοινωνίας. Ο ειδικός θεραπευτής

δήλωσε αρκετά ικανοποιημένος από τον τρόπο που έχει οργανωθεί η υπηρεσία και

τόνισε  πως  θεωρεί  μεγάλη  επιτυχία  το  να  αποφύγει  ένας/μία  χρήστης  ένα

επιπρόσθετο πρόβλημα όπως η ορομετατροπή. Ένα άλλο άτομο (ψυχολόγος) έκανε

ξεκάθαρη την ελάχιστη του ικανοποίησή του σε περίπτωση που με την υπηρεσία

επιτευχθεί  μόνο  υγειονομική  κάλυψη.  Αναγνωρίζοντας  τη  σημασία  της  αποφυγής

μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων, δήλωσε πως η παροχή συνέργων αποτελεί βασικό

εργαλείο αλλά επιδέχεται ουσιαστικότερης αξιοποίησης.

3.6.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Από τους τρεις εργαζόμενους στον Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων

του  ΟΚΑΝΑ,  και  οι  τρεις  φάνηκε  να   μην  επαναπαύονται  με  την  κάλυψη  των

υγειονομικών  αναγκών  των  εξυπηρετουμένων.  Ο  κοινωνικός  λειτουργός  -

εξαρτησιολόγος  που συμμετείχε στη συνέντευξη, τόνισε την προστασία σε επίπεδο

σωματικής υγείας που εξασφαλίζουν τα αποστειρωμένα σύνεργα, αλλά έκανε λόγο

και για την επικοινωνία που οικοδομείται σταδιακά με την παροχή τους. Ο ένας από

τους δύο κοινωνιοθεραπευτές, παρουσίασε ως αμφίβολο το αν τα εξυπηρετούμενα

άτομα  καλύπτονται  πλήρως  από  την  παροχή  υλικού  και  δήλωσε  εν  μέρει

ικανοποιημένος με το γεγονός ότι οι χρήστες ζητούν πλέον με δική τους πρωτοβουλία

καθαρά σύνεργα, εκλαμβάνοντας την κινητοποίησή τους ως δείγμα ενδιαφέροντος

για την φροντίδα εαυτού. Ο δεύτερος κοινωνιοθεραπευτής έθεσε ως κριτήριο για την

ικανοποίησή  του  σε  σχέση  με  την  υπηρεσία  της  διανομής  ενέσιμου  υλικού,  τον

χαμηλότερο επιπολασμό των λοιμωδών νοσημάτων σε σχέση με προηγούμενα χρόνια

και υπογράμμισε την συνεχή και αμείωτη ανάγκη για ενημέρωση και κινητοποίηση

σχετικά με τα λοιμώδη νοσήματα.

3.6.4 Συνολικά.

Από τους εννέα εργαζόμενους σε δομές μείωσης της βλάβης που αφορούν

τόσο χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών όσο και άτομα που εργάζονται στο σεξ, οι  έξι

φάνηκε  να  μην  μένουν  ικανοποιημένοι  όταν  καλύπτονται  μόνο  οι  υγειονομικές

ανάγκες  των εξυπηρετουμένων τους.  Από το  σύνολο των τριών ερωτηθέντων και

ερωτηθεισών ψυχολόγων, οι δύο εξέφρασαν εντονότερα τη δυσαρέσκεια τους. Σε ό,τι
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αφορά τους ομότιμους εργαζόμενους, υπήρξε διαφοροποίηση με τους δύο (μία από

RUA,  ένας από ΟΚΑΝΑ) να δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την υπηρεσία

παροχής υλικού και δύο (ΟΚΑΝΑ) να δηλώνουν μέτρια ικανοποιημένοι.

3.7 Παροχή Υγειονομικού Υλικού με Στόχο την Προσέλκυση Εξυπηρετουμένων

Μετά την περιγραφή του βαθμού στον οποίο ικανοποιεί το κάθε εργαζόμενο

άτομο  η  κάλυψη  των  υγειονομικών  αναγκών  των  εξυπηρετουμένων,  τέθηκε  ως

ερώτηση  το  αν  η  παροχή  υγειονομικού  υλικού  χρησιμοποιείται  και  σαν  μέσο

προσέλκυσης των πληθυσμών – στόχων, με μακροπρόθεσμο στόχο την περισσότερο

ολιστική  ψυχοκοινωνική  υποστήριξη,  αφού  θα  έχει  πρώτα  συναφθεί  σχέση

εμπιστοσύνης.

3.7.1 Red Umbrella Athens.

Από τους συνολικά τρεις εργαζόμενους και εργαζόμενες στο  Red Umbrella

Athens,  και  οι  τρεις  δήλωσαν  ξεκάθαρα  πως  η  παροχή  υγειονομικού  υλικού

χρησιμοποιείται  και  ως  μέσο  προσέλκυσης  εργαζομένων  στο  σεξ.  Η  ψυχολόγος

διευκρίνισε  πως  στα  πολλαπλά  οφέλη  της  διανομής  προφυλακτικών/τεστ

εγκυμοσύνης/συνέργων ασφαλέστερης χρήσης επιτυγχάνεται τόσο η παροχή υλικών

μέσων που θα έπρεπε να διατίθενται δωρεάν, όσο και η λειτουργία της υπηρεσίας ως

ένα μέσο να σχετιστούν τα άτομα που εργάζονται  με  τους  ωφελούμενους  και  τις

ωφελούμενες.

3.7.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Η  μία  στο  σύνολο  των  τριών  συνεντευξιαζομένων,  απάντησε  πως  η

συνηθέστερη διαδικασία είναι να προσεγγίζουν τη δομή άτομα για να εφοδιαστούν με

υγειονομικό υλικό και έπειτα στην περίπτωση που υπάρχει πρόθεση από τα ίδια τα

άτομα, επιδιώκεται η ψυχοκοινωνική στήριξη. Επομένως σύμφωνα με την μία στους

τρεις  η  παροχή  υλικού  δεν  χρησιμοποιείται  σαν  μέσο  προσέλκυσης,  αλλά  το

ενδιαφέρον  των  χρηστών  για  την  εξασφάλιση  καθαρών  συνέργων  ίσως  αποτελεί

ένδειξη για πιθανή εξέλιξη στο συνεχές της παρεχόμενης φροντίδας. Οι εργαζόμενος

στο  ΚΕΘΕΑ  Εξέλιξις  ειδικός  θεραπευτής  δήλωσε  πως  η  παροχή  υλικού

χρησιμοποιείται ξεκάθαρα και ως μέσο προσέλκυσης ατόμων, εφόσον μέσω αυτής

έχει  παρατηρηθεί  να  δημιουργείται  αυτόματα  σχέση  εμπιστοσύνης.  Διευκρίνισε

ωστόσο πως ο στόχος είναι καθαρά η μείωση της βλάβης, αλλά αν υπάρχει προθυμία
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από  κάποιο  εξυπηρετούμενο  άτομο,  γίνονται  και  ψυχοκοινωνικές  παρεμβάσεις.

Ανάλογη απάντηση έδωσε και ο ερωτηθείς ψυχολόγος :

“Αυτό που πιστεύω είναι ότι το υγειονομικό υλικό είναι μια δομική συναλλαγή

που έχουμε οι υπηρεσίες με τους χρήστες. Κι όταν λέω δομική συναλλαγή εννοώ ότι

είναι τόσο πυρηνική που είναι αφορμή να ξεκινήσει μια συνδιαλλαγή, γιατί πραγματικά

καλύπτεται μια σημαντική τους ανάγκη. Οπότε αν και δεν είναι δόλωμα με την έννοια

ότι  ρίχνουμε άδεια για να πιάσουμε γεμάτα,  δίνουμε κάτι σημαντικό σαν το πρώτο

σκαλοπάτι. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι η όλη ιστορία αυτών των πραγμάτων

θα  πρέπει  να  εμπεριέχονται  σε  ένα  συνεχές  φροντίδας,  και  το  παρομοιάζω με  μία

σκάλα, που για να μπορέσεις να πας στο 10ο σκαλί θα πρέπει να υπάρχει το 1ο, το 2ο

το 3ο και τα λοιπά.”

3.7.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Από τον Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ, και οι τρεις

ερωτηθέντες  απάντησαν  πως  η  παροχή  συνέργων  ασφαλέστερης  χρήσης

χρησιμοποιείται και σαν ένα εργαλείο προσέγγισης των χρηστών. Από τον κοινωνικό

λειτουργό – εξαρτησιολόγο της δομής έγινε ξεκάθαρο ωστόσο πως η συνέχεια σε

ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις γίνεται μόνον εφόσον υπάρχει αίτημα από πλευράς του

εξυπηρετούμενου προσώπου,  μέσα σε πλαίσιο σεβασμού της ετοιμότητας και  των

αναγκών του. Αντιπροσωπευτική ήταν η απάντηση κοινωνιοθεραπευτή :

“Για μένα είναι ένα εργαλείο. Ο άνθρωπος που θα έρθει να μου ζητήσει ενέσιμο

υλικό, μου δίνει  την ευκαιρία να ξεκινήσω μια συζήτηση μαζί του, είναι μια πρώτη

προσέγγιση.  Και  στον  τρόπο  χρήσης  του,  αλλά  παράλληλα  και  την  πορεία  του  το

διάστημα αυτό.  Εκεί  εκμαιεύω παράλληλα ανάγκες  που  μπορεί  να  μην έρχεται  στο

κέντρο  κάτω,  κάνω  μια  πρώτη  επαφή  μαζί  του,  δημιουργώ  ένα  είδος  σχέσης  με

αποτέλεσμα να προτείνω πράγματα και σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτοί οι άνθρωποι να

ξανάρθουνε,  να  ξαναμιλήσουμε,  και  σιγά  σιγά  να  μπορέσω  να  προσελκύσω  να

συμμετάσχει  στο  κέντρο  ημέρας  εδώ.  Είναι  ένα  πρώτο  σκαλοπάτι  στη  φάση  της

κινητοποίησης.”

3.7.4 Συνολικά.

Από  το  σύνολο  των  εννέα  συνεντευξιαζομένων  που  εργάζονται  σε  δομές

μείωσης  της  βλάβης  σε  πληθυσμούς  χρηστών  ψυχοδραστικών  ουσιών  και

εργαζομένων  στο  σεξ,  οι  οκτώ  θεωρούν  την  παροχή  υγειονομικού  υλικού  ένα
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εργαλείο  για  την  προσέλκυση  των  πληθυσμών  στόχων  και  την  έναρξη  της

συνδιαλλαγής μαζί τους.

3.8  Η  θέση  της  Πατερναλιστικής  Φιλοσοφίας  στις  Χρησιμοποιούμενες

Στρατηγικές

Οι συνεντευξιαζόμενοι  και  οι  συνεντευξιαζόμενες  ρωτήθηκαν για το  αν οι

στρατηγικές που υπηρετούν στηρίζονται περισσότερο σε πατερναλιστικού χαρακτήρα

παρεμβάσεις  ή  αν  αφήνουν  επαρκές  περιθώριο  ελεύθερης  επιλογής  στα

εξυπηρετούμενα άτομα.

3.8.1 Red Umbrella Athens.

Από  τους  τρεις  συμμετέχοντες  και  συμμετέχουσες  στην  έρευνα  που

εργάζονται στο Κέντρο Ημέρας για άτομα εργαζόμενα στο σεξ, η μια στους τρεις

δήλωσε πως οι παρεμβάσεις δεν στηρίζονται καθόλου σε πατερναλιστικό χαρακτήρα.

Αναφερόμενη σε βασικούς φιλοσοφικούς πυλώνες της μείωσης της βλάβης, μίλησε

για ισότιμη προσέγγιση των ατόμων με σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες και τα

αιτήματα  των  ατόμων.  Η  μία  στους  τρεις  εργαζόμενους  αναγνώρισε  την  ύπαρξη

στοιχείων πατερναλισμού, κυρίως το πρώτο διάστημα της λειτουργίας του Κέντρου

μέχρι να εξοικειωθεί ο φορέας και να αποβάλει τον περιττό προστατευτισμό. Ο ένας

στους  τρεις  ανέφερε  πως  ακόμα  υπάρχουν  ψήγματα  πιεστικής  φιλοσοφίας

λειτουργίας,  σε  ό,τι  αφορά  την  εκπαίδευση  σε  θέματα  σωματικής  υγείας.  Όπως

χαρακτηριστικά  απάντησε “Σαφώς,  κοίτα,  ένα  κομμάτι  της  γνώσης  το  περνάς,  το

φυτεύεις.”  Όσον  αφορά  το  κομμάτι  της  ψυχοκοινωνικής  υποστήριξης,  έθεσε  ως

αδιαπραγμάτευτο όρο για την παροχή της την επιθυμία του ίδιου του ατόμου και

ανέφερε  την τακτική  της  κινητοποιητικής  συνέντευξης  για τον  προσδιορισμό των

αναγκών των ωφελουμένων.

3.8.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Οι  δύο  στους  εργαζόμενους  στο  ΚΕΘΕΑ  Εξέλιξις  δήλωσαν  πως  οι

χρησιμοποιούμενες στρατηγικές δεν έχουν κανένα πατερναλιστικό στοιχείο. Ο ένας

από τους δύο το απέδωσε στην ίδια της φιλοσοφίας της μείωσης της βλάβης και στη

διάκρισή  της  από  τη  θεραπεία.  Και  οι  δύο  επαγγελματίες  αναφέρθηκαν  στην

προτεραιότητα των αναγκών των ίδιων των χρηστών.  Λόγος έγινε επίσης  για την

αυτονομία των χρηστών και τη λήψη αποφάσεων από τους ίδιους και τις ίδιες, την
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απόλυτη αποδοχή των επιλογών τους, την απουσία καθοδήγησης και τον σχεδιασμό

των υπηρεσιών της δομής “από κάτω προς τα πάνω”. Ο ένας στους τρεις εντόπισε

στοιχεία  πατερναλισμού σε  παρεμβάσεις  σχετικές  με  την  υγεία  που  έχουν  άμεση

επίπτωση στη διατήρηση των χρηστών στη ζωή. Τόνισε ωστόσο πως η πιεστικότητα

εκδηλώνεται βάσει καλής πρόθεσης και όχι με ετεροκατευθυντικά κίνητρα.

3.8.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Από τον Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ, οι δύο στους

τρεις διέκριναν πατερναλιστικά στοιχεία στη λειτουργία τους, ενώ ο ένας στους τρεις

ανέφερε απουσία τους. Συγκεκριμένα, ο ένας στους τρεις  (κοινωνικός λειτουργός)

μίλησε  για  την  αναγκαιότητα  λειτουργίας  με  βάση  τα  αιτήματα  των  ίδιων  των

εξυπηρετουμένων  και  μόνο,  ενώ  επίσης  χαρακτήρισε  μια  πιθανή  σύγχυση  των

επιθυμιών των ωφελουμένων με τις βλέψεις των εργαζομένων καταστροφική. Από

τους  δύο  (κοινωνιοθεραπευτές)  που  αναγνώρισαν  ίχνη  πατερναλιστικής

αντιμετώπισης ,  ο  ένας  τα εντόπισε  με  μεγαλύτερη συχνότητα στο παρελθόν της

λειτουργίας του Σταθμού και αναφέρθηκε σε προσπάθειες αλλαγής προς αυτήν την

κατέυθυνση. Ο δεύτερος κοινωνιοθεραπευτής απέδωσε την ύπαρξη πατερναλισμού

σε  μια  τάση  σχεδιασμού  των  υπηρεσιών  πριν  την  εμπλοκή  των  ίδιων  των

εξυπηρετουμένων  σε  αυτές.  Η  σκοπιμότητα  ή  μη  της  συγκεκριμένης  τακτικής

κρίθηκε από τον ερωτηθέντα αμφίβολη καθώς ενδέχεται να διαταράσσεται η ισότιμη

σχέση εργαζομένων-ληπτών και να θέτει τους πρώτους σε ρόλο “άκαμπτων ειδικών”.

3.8.4 Συνολικά.

Από τους εννέα εργαζόμενους σε δομές που αφορούν πληθυσμούς χρηστών

ψυχοδραστικών ουσιών και εργαζομένων στο σεξ, οι ομότιμοι- εργαζόμενοι φάνηκε

να  εντοπίζουν  στοιχεία  πατερναλισμού  στις  υπηρεσίες  που  παρέχουν,  ενώ  οι

επαγγελματίες – ειδικοί μίλησαν για απουσία της παρεμβατικότητας. Αναλυτικά και

οι τέσσερις στους τέσσερις ομοτίμους (μία από  RUA,  ένας από ΚΕΘΕΑ, δύο από

ΟΚΑΝΑ) ανέφεραν πατερναλισμό με μεγαλύτερη η μικρότερη ένταση χωρίς κακή

πρόθεση,  ενώ  οι  δύο  (μία  από  RUA,  ένας από  ΟΚΑΝΑ)  τον  εντόπισαν  σε

προηγούμενο  χρόνο  της  λειτουργίας  του  φορέα.  Από  τους  τέσσερις  κοινωνικούς

επιστήμονες [τρεις ψυχολόγοι (μία από  RUA,  δύο από ΚΕΘΕΑ), ένας κοινωνικός

λειτουργός (ΟΚΑΝΑ)], και οι τέσσερις απέκλεισαν την πατερναλιστική λογική από

τις υπηρεσίες τους, αναφερόμενοι σε θεμελιώδεις αρχές της μείωσης βλάβης.
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3.9 Τοποθέτηση Επαγγελματιών του Χώρου της Μείωσης της Βλάβης Απέναντι

σε Συμβατικές/Παραδοσιακές Υπηρεσίες 

Δεδομένης της καινοτόμου φύσης των ριζοσπαστικών στρατηγικών και της

φιλοσοφίας της μείωσης της βλάβης, ζητήθηκε από εργαζόμενους και εργαζόμενες

που  δουλεύουν  στα  πλαίσιά  της,  να  εκφράσουν  την άποψη/  τοποθέτησή τους  σε

σχέση με περισσότερο συμβατικές/ παραδοσιακές υπηρεσίες που απευθύνονται στους

πληθυσμούς – στόχους των εργαζομένων στο σεξ και των χρηστών ψυχοδραστικών

ουσιών αντίστοιχα.

3.9.1 Red Umbrella Athens.

Οι δύο από τους τρεις ερωτηθέντες και ερωτηθείσες του Red Umbrella Athens

ξεκίνησαν απαντώντας πως δεν υπάρχουν άλλες δομές που να απευθύνονται σε άτομα

που  εργάζονται  στο  σεξ.  Ανέφεραν  τις  υπηρεσίες  του  Στρατού  Σωτηρίας,

διευκρινίστηκε όμως πως δεν είναι  ομοειδείς  μιας και  η προσέγγιση του Στρατού

Σωτηρίας αντιμετωπίζει τα ωφελούμενα άτομα αποκλειστικά σαν θύματα διεθνικής

σωματεμπορίας (trafficking) και δεν αναγνωρίζει την εργασία στο σεξ, προσφέροντας

έτσι υπηρεσίες υπό το πρίσμα της φιλανθρωπίας και όχι με στόχο την ενδυνάμωση. Ο

ένας από τους δύο που αναφέρθηκαν στον Στρατό Σωτηρίας φάνηκε περισσότερο

διαλλακτικός  και  αναγνώρισε  πως  η  προσέγγιση  δεν  θα  πρέπει  να  είναι

μονοδιάστατη.  Όπως  είπε  :  “...είναι  ξεκάθαρο  μεταξύ  μας,  ότι  και  οι  δύο

υποστηρίζουμε τις θέσεις μας, αλλά κοιτάμε το ίδιο πράγμα που είναι ο άνθρωπος.” Η

μία  στους  τρεις  υποστήριξε  πως  παρά  το  γεγονός  ότι  σέβεται  το  έργο  κάθε

οργάνωσης, η προϋπόθεση με βάση την οποία θα συνεργαστεί με μια υπηρεσία είναι

να μοιράζονται τις ίδιες αξίες, διαπίστωση που θα επιβεβαιωθεί μέσω προσωπικών

συναντήσεων με τις υπηρεσίες και feedback από τα ωφελούμενα άτομα.

3.9.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Από  τους  τρεις  συνολικά  συμμετέχοντες  και  συμμετέχουσες  του  ΚΕΘΕΑ

Εξέλιξις, ο ένας (ειδικός θεραπευτής) εξέφρασε ιδιαίτερη δεκτικότητα απέναντι σε

όλες τις υπηρεσίες, ενώ οι δύο (ψυχολόγοι) περιέγραψαν κυρίως διαφορές ανάμεσα

στην προσέγγιση της μείωσης της βλάβης και της θεραπείας. Ο ειδικός θεραπευτής

δήλωσε  πως  παρουσιάζει  στα  εξυπηρετούμενα  άτομα  το  σύνολο  των  διαθέσιμων

επιλογών ως προς τις υπηρεσίες, και σεβόμενος την επιθυμία του ίδιου του ατόμου
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παραπέμπει. Ο συνεντευξιαζόμενος ψυχολόγος έθεσε ως βασική διαφορά ανάμεσα

στη μείωση βλάβης και τη θεραπεία, την αποδοχή του δικαιώματος στη χρήση από

την πρώτη, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως η μη αποδοχή της από την θεραπεία είναι

σύντονη με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βασική διάκριση περιέγραψε και στον ρόλο

του επαγγελματία,  ο  οποίος  σε πλαίσιο μείωσης της  βλάβης είναι  ισότιμος  με  το

εξυπηρετούμενο  άτομο  και  δεν  χρησιμοποιεί  την  επαγγελματική  αυθεντία.  Η

ερωτηθείσα ψυχολόγος έκανε λόγο για περαιτέρω διαφοροποίηση της προσέγγισης,

καθώς   όπως  εξήγησε  στο  street  –  work  προσεγγίζουν  οι  εργαζόμενοι  τα

εξυπηρετούμενα άτομα, εν αντιθέσει με τις συμβατικές υπηρεσίες. Ανέφερε επίσης

την  απουσία  στίγματος  και  κριτικής  διάθεσης  που  είναι  έντονα  σε  δημόσιες

υπηρεσίες όπως τα νοσοκομεία, καθώς και την αναγκαστικά μεγάλη εξοικείωση με

την ματαίωση την οποία χρειάζεται να μπορούν να διαχειριστούν οι εργαζόμενοι στο

πεδίο της μείωσης της βλάβης.

3.9.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Ο ένας  από τους  τρεις  εργαζόμενους στο Σταθμό Φροντίδας  Εξαρτημένων

Ατόμων του ΟΚΑΝΑ, απάντησε πως η τοποθέτησή του σε σχέση με περισσότερο

συμβατικές υπηρεσίες είναι σύμφωνη με την τοποθέτηση του πλαισίου εργασίας του,

δηλαδή  με  την  μείωση  βλάβης.  Αναγνώρισε  πως  κάθε  τους  παρέμβαση  έχει

θεραπευτικό χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από ευελιξία, αλλά οριοθετείται αυστηρά

χωρίς να προσομοιάζει σε θεραπεία. Και οι δύο ειδικοί θεραπευτές εξέφρασαν την

εκτίμησή τους  για  υπηρεσίες  θεραπείας.  Κατά τον  έναν από τους  δύο,  η  μείωση

βλάβης και η θεραπεία δεν θα έπρεπε να νοούνται ως “αντιθετικές” προσεγγίσεις :

“Από το λίγο  που έχω ταξιδέψει  για  τη  δουλειά,  οπουδήποτε έχω πει  ότι  η

μείωση της  βλάβης  είναι  ένας  διαφορετικός  χώρος,  στο  εξωτερικό  με  κοιτάνε  σαν

εξωγήινο. Είμαστε οι μόνοι που διαχωρίζουμε αυτά τα πράγματα. Εσύ κάνεις μείωση

της βλάβης, εσύ κάνεις θεραπεία, εσύ είσαι στεγνό, εσύ είσαι βρεγμένο, εσύ είσαι με

πρόπλυση.  Όπως  τα  δάχτυλά  μας  δεν  είναι  τα  ίδια,  έτσι  ο  καθένας  μας  έχει

διαφορετικές ανάγκες. Δε μπορείς να το κριτικάρεις έτσι.. Πως μπορώ εγώ να κρίνω τη

δουλειά ενός ανθρώπου άλλου; Και δεν έχω δει και κανέναν κριτή να γίνεται άγαλμα.

Άγαλμα γίνονται αυτοί που κάνουν ή τα σωστά ή τα λάθη. Πρέπει να βγούμε λίγο από

αυτό το παιχνίδι. Μείωση βλάβης, θεραπεία είναι ένα συνεχές το οποίο σε κάθε φάση

που βρίσκεσαι θα πρέπει να υπάρχει κι ένας χώρος που να μπορεί να σε καλύπτει.”
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3.10 Αποτίμηση της Διασυνδετικής Συνεργασίας

Αφού  οι  συνεντευξιαζόμενοι  και  οι  συνεντευξιαζόμενες  εξέφρασαν  την

τοποθέτησή τους σε θεωρητικό επίπεδο απέναντι σε άλλες υπηρεσίες που αφορούν

τους  ίδιους  πληθυσμούς  –  στόχους,  ζητήθηκε  να  δώσουν  μια  αποτίμηση  της

συνολικής  εικόνας  για  την  μέχρι  στιγμής  συνεργασία  τους  με  θεσμικούς  και  μη

θεσμικούς φορείς, και να περιγράψουν τα αίτια στα οποία αποδίδουν την καλή ή μη

συνεργασία.

3.10.1 Red Umbrella Athens.

Από  τους  τρεις  εργαζόμενους  και  εργαζόμενες  στο  Κέντρο  Ημέρας  Red

Umbrella  Athens,  και οι τρεις δήλωσαν πως η συνεργασία με άλλους φορείς είναι

καλή  και  βελτιώνεται  ακόμα  περισσότερο  προοδευτικά.  Η  μία  στους  τρεις

περιέγραψε μια γενικά καλή συνεργασία με την πλειοψηφία των φορέων (κρατικών

και μη κρατικών). Εντόπισε ωστόσο κωλύματα στην συνεργασία με φορείς δημόσιας

υγείας όπως τα νοσοκομεία, πρόβλημα που ανήγαγε σε πανελλαδικό επίπεδο και δεν

θεωρεί ότι σχετίζεται αποκλειστικά με την ιδιότητα των ωφελουμένων ατόμων. Από

τον  έναν  στους  τρεις  παρουσιάστηκε  ως  ευκολότερη  η  συνεργασία  με  τις  Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις λόγω περισσότερο ευέλικτων πλαισίων, παρά το γεγονός

ότι αναφέρθηκε καλή συνεργασία και με θεσμικούς φορείς.

 Όσον αφορά τους παράγοντες που ευνοούν την καλή συνεργασία ανάμεσα

στο  RUA  και  τις  υπόλοιπες  υπηρεσίες,  η  πρώτη  ερωτηθείσα  ανέφερε  την

περισσότερο προοδευτική και φιλελεύθερη κυβέρνηση (εννοώντας τη διακυβέρνηση

ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 2015-2019). Η τρέχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση αναφέρθηκε

ως  αίτιο  της  καλής  συνεργασίας  από  έναν  ακόμα  συνεντευξιαζόμενο.  Ο  ίδιος

προσέθεσε στους παράγοντες την προσωπική στάση του κάθε εργαζομένου απέναντι

στην εργασία στο σεξ και μίλησε για τις  διαφορετικές στάσεις  που παρατηρεί  να

εκφράζονται από δημόσιους φορείς, καθώς αυτές κυμαίνονται από μονοδιάστατες ως

απροσδόκητα καλές (π.χ. η Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων συγχέει την εργασία

στο  σεξ  με  την  σωματεμπορία).  Η  εργαζόμενη  ψυχολόγος  που  συμμετείχε  στην

παρούσα έρευνα, εστίασε στην προσπάθεια που έχει γίνει από τα μέλη της δομής για

ενημέρωση και εκπαίδευση των φορέων με τους οποίους επιδίωξαν συνεργασία. Η

προσπάθεια βασίστηκε σε προσωπική επικοινωνία και προσεγγίσεις δημοσιογράφων,
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ακαδημαϊκών,  πολιτικών  και  εργαζόμενων  σε  Μη  Κυβερνητικές  Οργανώσεις.

Εντόπισε  υπαρκτές  δυσκολίες  στη  συνεργασία  και  σε  επίπεδο  θεσμών  δήλωσε

προσμονή για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου.

3.10.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Οι δύο από τους τρεις εργαζόμενους και εργαζόμενες στο ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις

δήλωσαν πως  η συνεργασία  με  άλλους  φορείς  βρίσκεται  σε  θετικά  εξελισσόμενο

στάδιο. Από έναν στους τρεις αναφέρθηκε κατά καιρούς προβληματική συνεργασία

με Μη Κυβερνητικές  Οργανώσεις  λόγω ασάφειας  του πλαισίου λειτουργίας  τους,

χωρίς  γενίκευση  της  παρατήρησης.  Από  την  μία  εργαζόμενη  έγινε  λόγος

συγκεκριμένα για τη λειτουργία οριζόντιου δικτύου για την εξαρτημένη γυναίκα από

το 2012, δικτύου με νοσοκομεία και κοινωνική υπηρεσία με δυνατότητα υποστήριξης

των χρηστών στο χώρο νοσηλείας τους. Όσον αφορά τους παράγοντες στους οποίους

στηρίζεται η καλή συνεργασία, και οι τρεις ερωτηθέντες και ερωτηθείσες μίλησαν για

τη  συμβολή  προσώπων  αναφοράς  (focal  points)  στους  συνεργαζόμενους  φορείς.

Άλλος παράγοντας που αναφέρθηκε από τον έναν στους τρεις ήταν ο πολιτικός, τόσο

με την ενεργοποίηση και  επίσπευση του κεντρικού κρατικού σχεδιασμού από τον

Υπουργό Υγείας και τον νέο Εθνικό Συντονιστή για τα Ναρκωτικά, όσο και με την

οικονομική ύφεση που εξώθησε τους οργανισμούς σε αναγκαστική συνεργασία λόγω

περιορισμού των πόρων.

3.10.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Η εικόνα του ερωτηθέντα συντονιστή του Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων

Ατόμων του ΟΚΑΝΑ για την συνεργασία με άλλους φορείς φάνηκε μέσω μετρήσεων

να είναι θετική, τόσο σε μικροεπίπεδο (σε επίπεδο δομής) όσο και σε μακροεπίπεδο,

παρά  τις  προκύπτουσες  δυσκολίες.  Και  οι  δύο  συνεντευξιαζόμενοι

κοινωνιοθεραπευτές ανέφεραν ως αιτία της όποιας αποτελεσματικής διασύνδεσης το

προσωπικό ενδιαφέρον των ατόμων που εργάζονται στους συνεργαζόμενους φορείς.

Περιέγραψαν την απουσία ενός επίσημου, συστηματικού και λειτουργικού δικτύου

ανάμεσα στους οργανισμούς ως  συνθήκη που παρακωλύει την αποτελεσματικότερη

συνεργασία.  Σύμφωνα  με  τον  έναν  από  τους  δύο  ωστόσο,  λειτουργεί  άτυπα  ένα

δίκτυο συνεργασίας μετά από προσεγγίσεις σε προσωπικό επίπεδο.

3.10.4 Συνολικά.
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Από  τους  συνολικά  εννέα  εργαζόμενους  και  εργαζόμενες  σε  δομές  που

ασχολούνται  με  τη  μείωση  της  βλάβης  σε  πληθυσμούς  χρηστών  ψυχοδραστικών

ουσιών και εργαζομένων στο σεξ, και οι εννέα δήλωσαν ότι η συνεργασία με άλλους

φορείς  γίνεται  προοδευτικά  αποδοτικότερη.  Όσον  αφορά  τους  παράγοντες  που

συμβάλλουν  στην  καλή  συνεργασία  ανάμεσα  στις  δομές,  οι  επτά  στους  εννέα

ερωτηθέντες  και  ερωτηθείσες  την  αποδίδουν  στην  προσωπική  ευελιξία  και

διαθεσιμότητα εργαζομένων στις  δομές  με  τους/τις  οποίους/οποίες  μπορεί  είτε  να

μοιράζονται τις ίδιες αξίες είτε να έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν με θετικό

αποτέλεσμα.  Οι τρεις  από τους εννέα εργαζόμενους και εργαζόμενες (δύο από το

RUA,  ένας από  το  ΚΕΘΕΑ)  ανέφεραν  τη  συμβολή  της  τρέχουσας  πολιτικής

κατάστασης  για  την  ενίσχυση  της  συνεργασίας  ανάμεσα  στους  φορείς.  Δύο

εργαζόμενοι  κοινωνικοί  επιστήμονες  στους εννέα (μία ψυχολόγος από  RUA,  ένας

κοινωνικός λειτουργός από ΟΚΑΝΑ) έκαναν λόγο για δυσκολίες που εξακολουθούν

να προκύπτουν κατά τις συνεργασίες αλλά αντιμετωπίζονται. Αναφορικά με διαφορά

στην  αποδοτικότητα  της  συνεργασίας  ανάμεσα  σε  θεσμικούς  και  μη  θεσμικούς

φορείς, εργαζόμενος στο  RUA (ΜΚΟ)   μίλησε για ευκολότερη διασύνδεση με Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις, ενώ εργαζόμενος στο ΚΕΘΕΑ (χρηματοδοτούμενο από

το Υπουργείο Υγείας) έκανε λόγο για δυσκολίες ανά καιρούς στη συνεργασία με Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις.

3.11 Τοποθέτησεις Συνεντευξιαζομένων για Υποθετική Μεταβίβαση της Δομής

στην Εκάστοτε Κοινότητα

Καθώς η συμμετοχή ομοτίμων στη λειτουργία δομών που ασχολούνται με τη

μείωση της βλάβης αποτελεί διεθνώς δημοφιλή πρακτική, οι συνεντευξιαζόμενοι και

οι  συνεντευξιαζόμενες  ρωτήθηκαν  για  το  αν  θα  τους/  τις  έβρισκε  σύμφωνους/

σύμφωνες η ολοκληρωτική μεταβίβαση της δομής όπου εργάζονται στην κοινότητα

των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών ή των εργαζομένων στο σεξ  αντίστοιχα,  σε

όρους αυτοδιαχείρισης. Ζητήθηκε επίσης σε περίπτωση που θα συμφωνούσαν με μια

τέτοια κίνηση να περιγράψουν τις συνθήκες οι οποίες θα πρέπει να έχουν ωριμάσει

για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης.

3.11.1 Red Umbrella Athens.
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Και οι τρεις εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο Κέντρο Ημέρας για άτομα που

εργάζονται στο σεξ δήλωσαν ομόφωνα πως η μεταβίβαση της δομής στην κοινότητα

των  ωφελουμένων  όχι  μόνο  θα  τους/  τις  έβρισκε  σύμφωνους/  σύμφωνες,  αλλά

αποτελεί  και  τον αρχικό στόχο από τη σύλληψη της ιδέας για τη δημιουργία της

δομής. Η πρόβλεψη της διευθύντριας του Red Umbrella Athens είναι πως θα υπάρξει

μεγαλύτερη εμπλοκή  trans  γυναικών από την κοινότητα των εργαζομένων στο σεξ

στην  ανάληψη  θέσεων  του  Κέντρου  Ημέρας,  μιας  και  παρατηρείται  μεγάλη

επιφυλακτικότητα από  cis  γυναίκες  και  περισσότερο από  cis  άνδρες  ως προς  την

αναγνώριση/  ταύτιση  και  την  αποκάλυψη  της  επαγγελματικής  τους  ιδίοτητας.

Σύμφωνα με τον έναν εργαζόμενο από τους/ τις τρεις, ένας επιπλέον στόχος είναι να

χρηματοδοτηθεί  το  Κέντρο  με  δημόσια  δαπάνη,  καθώς  ο  ρόλος  των  Μη

Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι να δημιουργούν δομές όπου το κράτος δεν δύναται

να παρέμβει, με μακροπρόθεσμο στόχο να μετατραπούν σε κρατικές. Κατά τον ίδιο

συνεντευξιαζόμενο, για την ανάληψη του Κέντρου από τα άτομα που εργάζονται στο

σεξ, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ωρίμαση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας, όσο και της

ίδιας της κοινότητας. Διεξοδικά μίλησε για το θέμα ψυχολόγος της δομής :

“Αυτός είναι ο σκοπός μας, αρχικά θέσαμε ως όραμα, για αυτό λέμε ότι είναι

πρωτοβάθμιος  φορέας  εργαζόμενων  στο  σεξ,  ό,τι  θέλουμε.  Γι’  αυτό  συνεχώς

εντάσσονται  άτομα  σε  όλες  τις  βαθμίδες,  τόσο  στην  οργανωτική  δομή,  σε  επίπεδο

υπευθύνων, συντονιστών προγραμμάτων, και γίνεται η ενδυνάμωση ισότιμα και όχι σε

επίπεδο μόνο παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικό ή άνισο. Ως επαγγελματίες – που αυτό

το βλέπουμε  σε πολλές  υπηρεσίες  -,  ότι  οι  επαγγελματίες  έχουν συνήθως τις  θέσεις

εξουσίας, και με όλα τα κοινωνικά προνόμια που έχουνε, και αντιμετωπίζουν συνεχώς

τους  ομότιμους  σε  κατώτερες  θέσεις,  υποκείμενα  –  πειραματόζωα  ερευνητικά,

ωφελούμενοι, και όχι δεν βοηθάνε, δεν υποστηρίζουνε να εξελιχθούν ισότιμα. Που δεν

ξεκινάμε ισότιμα, οπότε να βοηθήσουμε να ενταχθούν ισότιμα. Θα θέλαμε πάρα πολύ,

είναι πολύ δύσκολο, μακάρι αυτό να περάσει στην κοινότητα και να είναι αυτό ένας

χώρος  εξολοκλήρου,  κι  εμείς  να  είμαστε  από  την  επιστημονική  πλευρά  μόνο

υποστηρικτικά  σαν  εξωτερικοί  συνεργάτες  ας  πούμε  περιστασιακά,  ή  στην  παροχή

υπηρεσιών,  μακάρι  να  υπάρχουν  και  ψυχολόγοι,  εγώ  θα  ήθελα  να  είμαι  ομότιμη

ψυχολόγος. Αυτό είναι δύσκολο, κι η περισσότερη δυσκολία είναι ακόμα στο πως και οι

ίδιοι οραματίζονται τον εαυτό τους με άλλες ταυτότητες και μπορούνε, γιατί επιλογές
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τους δίνουμε κι έχουμε όπως είπα ακόμα cis γυναίκες δεν έχουν ενταχθεί ακόμα, ούτε

εύκολα cis άντρες εργαζόμενοι στο σεξ.”

3.11.2 ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις.

Από το σύνολο των τριών εργαζομένων στο ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις, οι δύο στους

τρεις  φάνηκαν  περισσότερο  επιφυλακτικοί  ως  προς  μια  υποθετική  ολοκληρωτική

μεταβίβαση της λειτουργίας του Κέντρου στην κοινότητα των ενεργών χρηστών. Και

από τους δύο τονίστηκε η αναγκαιότητα για ενεργό συμμετοχή των χρηστών στην

διαμόρφωση, την αξιολόγηση και την εφαρμογή των υπηρεσιών. Δήλωσαν ωστόσο

πως η αξιοποίηση της ομάδας των χρηστών θα πρέπει να γίνεται με πολλούς όρους

προστασίας. Από τον έναν εκ των δύο έγινε αναφορά στο βάρος της ευθύνης που

συνεπάγεται  η  ολοκληρωτική  μεταβίβαση  και  σε  ερευνητικά  στοιχεία  που

επιβεβαιώνουν την δυσκολία διαχείρισης τέτοιων κινήσεων από ομοτίμους,  καθώς

έχουν  παρατηρηθεί  υποτροπές  και  θάνατοι  από  υπερδοσολογία.  Σύμφωνα  με  την

τοποθέτηση του ίδιου εργαζομένου ψυχολόγου, η πρόνοια θα πρέπει να είναι κρατικό

μέλημα, και παρά την ελάφρυνση που θα συνιστούσε για τον κρατικό μηχανισμό μια

μεταβίβαση  των  δομών  στα  εξυπηρετούμενα  μέλη  τους,  αξιολόγησε  μια  τέτοια

αλλαγή ως άδικη και επισφαλή για τα ίδια. Μεγαλύτερη ακόμα επιφύλαξη σε μια

υποθετική μεταβίβαση εξέφρασε εργαζόμενη ψυχολόγος της δομής :

“Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, θεωρώ οτί το πάντρεμα είναι ό,τι καλύτερο, η

διεπιστημονική ομάδα που έλεγα και πριν μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα.

Είμαι πολύ υπέρ του να υπάρχουν άνθρωποι που είναι στη χρήση, να αξιοποιούνται για

συγκεκριμένες  υπηρεσίες  και  συνηθίζουμε  να  το  κάνουμε  σε  ένα  επίπεδο…  Θα

μπορούσαμε επίσης θεωρώ ανθρώπους  peers,  ομότιμους να τους αξιοποιήσουμε σε

πολύ συγκεκριμένες υπηρεσίες,  όμως το σύνολο των υπηρεσιών δε θα μπορούσε σε

καμία περίπτωση, γιατί ένας άνθρωπος που είναι στη χρήση και εμπλέκεται προσωπικά,

δεν  μπορεί  στη  φάση  που  είναι  να  υποστηρίξει,  παρά  μόνο  σε  πολύ  συγκεκριμένα

πράγματα. Αυτή είναι η θέση μου. Είναι πολύ χρήσιμοι, τους αξιοποιούμε, πιθανά θα

μπορούσαμε παραπάνω να τους αξιοποιήσουμε αλλά για το σύνολο των υπηρεσιών, σε

καμία περίπτωση.”

Περισσότερο  δεκτικός  σε  μια  υποθετική  ανάληψη  του  Κέντρου  από  την

κοινότητα των ίδιων των χρηστών φάνηκε να είναι ειδικός θεραπευτής του ΚΕΘΕΑ

Εξέλιξις :
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“Είναι μεγάλη συζήτηση αυτό, γενικά όλη η φιλοσοφία όμως της αυτοβοήθειας,

αν το ανάγουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο, που εδώ και 80 χρόνια έχει δείξει ένα φοβερό

αποτέλεσμα,  όταν  είναι  άνθρωποι  ενωμένοι,  μέσα  από  ένα  συλλογικό  πρίσμα  και

αλληλεγγύης  να  διαχειρίζονται  οι  ίδιοι  το  πρόβλημά  τους,  έχει  δείξει  φοβερά

αποτελέσματα.  Χρειάζεται  μια  πλαισίωση  μέσα  από  την  δική  μας  την  πλευρά,  μια

ανοιχτότητα και μια δυνατότητα να τους δοθεί, θα χρειαστούν όμως και μια εκπαίδευση

πάνω σε αυτό το πράγμα… Θα έφερνε απλά μια δυσκολία αν ο άνθρωπος που ερχόταν

εδώ  πέρα  ήτανε  πραγματικά  υπό  την  επήρεια  μεγάλων  ποσοτήτων  που  θα  ήταν

προβληματική στη λειτουργικότητά του.  Αυτό.  Κατά τα άλλα νομίζω ότι  δεν έχουνε

κανένα πρόβλημα.  Εδώ διαχειρίζονται  έξω ένα εκατομμύριο άλλες  καταστάσεις  και

τώρα το να διαχειριστούν έναν χώρο; Σιγά το παιχνιδάκι.”

3.11.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ

Από  τον  Σταθμό  Φροντίδας  Εξαρτημένων  Ατόμων  του  ΟΚΑΝΑ,  ο  ένας

(κοινωνικός  λειτουργός)  στους  τρεις  ερωτηθέντες  φάνηκε  περισσότερο

επιφυλακτικός απέναντι στην υποθετική μεταβίβαση της δομής στην κοινότητα των

ίδιων των χρηστών. Ο συνεντευξιαζόμενος διευκρίνισε πως για να εφαρμοστεί ένα

τέτοιο μέτρο θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη στόχευση που να στηρίζεται σε κάποια

εφαρμοσμένη πρακτική με μετρήσιμο όφελος, ενώ τόνισε ότι η απλή ενσωμάτωση

μιας πρακτικής του εξωτερικού δεν έχει θέση χωρίς αναπροσαρμογή στα δεδομένα

της  Ελλάδας.  Οι  δύο  στους  τρεις  (κοινωνικός  λειτουργός,  κοινωνιοθεραπευτής)

μίλησαν για τον ενεργό ρόλο που επιδιώκεται να έχει ένας χρήστης από την στιγμή

που  θα  επισκεφθεί  τη  δομή  τους,  ρόλος  ο  οποίος  επιτυγχάνεται  με  ενίσχυση,

κινητοποίηση  και  εποπτεία.  Από  τους  ίδιους  συνεντευξιαζόμενους  έγινε  επίσης

αναφορά στην “Επιχείρηση Χιονοστιβάδα” του προγράμματος “Αριστοτέλης” που

λειτουργήσε  για  18  μήνες  από  το  2012  και  συμπεριέλαβε  400  ομοτίμους  στη

διαδικασία  των  εκπαιδεύσεων.   Όπως  εξήγησαν,  τα  εξυπηρετούμενα  άτομα

εκπαιδεύονται κατάλληλα και αναλαμβάνουν ευθύνες ως βοηθοί στη λειτουργία του

στεκιού. Οι δύο κοινωνιοθεραπευτές όρισαν με επιφύλαξη ως προϋποθέσεις για την

μεταβίβαση την σωστή οργάνωση του εγχειρήματος,  ισομερή κατανομή εργασίας,

διακριτούς  ρόλους,  υποχρεωτική  συνεργασία  ανάμεσα  στους  φορείς,  κατάλληλη

εκπαίδευση και αδιάλειπτη στήριξη των χρηστών. 

3.11.4 Συνολικά.
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Από τους  συνολικά εννέα συνεντευξιαζόμενους  και  συνεντευξιαζόμενες,  οι

τρεις που εργάζονται στο Κέντρο Ημέρας Red Umbrella Athens δήλωσαν ξεκάθαρα

πως  έχουν  ως  στόχο  η  δομή  να  περάσει  στην  ίδια  την  κοινότητα  σε  όρους

αυτοδιαχείρισης. Από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες σε δομές μείωσης της

βλάβης  για  χρήστες  ψυχοδραστικών ουσιών,  περισσότερο δεκτικοί  στην ιδέα  του

εγχειρήματος φάνηκε να είναι άτομα προερχόμενα από την κοινότητα των ίδιων των

χρηστών που εργάζονται ως ειδικοί θεραπευτές (και οι τρεις στο σύνολο των τριών

κοινωνιοθεραπευτών). Οι τρεις κοινωνικοί επιστήμονες στο σύνολο των έξι ατόμων

που εργάζονται στο ΚΕΘΕΑ και  τον ΟΚΑΝΑ (δύο ψυχολόγοι στο ΚΕΘΕΑ, ένας

κοινωνικός  λειτουργός  στον  ΟΚΑΝΑ)  εξέφρασαν  επιφυλακτική  θέση  και

προσδιόρισαν όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται σε κάθε είδους

εμπλοκή της ομάδας των ενεργών χρηστών στον σχεδιασμό ή την υλοποίηση κάποιας

υπηρεσίας.  Η  επιφυλακτικότητα  των  δύο  ψυχολόγων  βασίστηκε  σε  φόβο  για  τη

διαχείριση του βάρους της ευθύνης του εγχειρήματος από τα άτομα που είναι ή ήταν

σε  χρήση.  Ο  κοινωνικός  λειτουργός  μίλησε  για  ανάγκη  σαφώς  προσδιορισμένου

πλαισίου  και  στόχευσης  ενός  ανάλογου  εγχειρήματος  που  θα  προηγηθεί  της

αναπροσαρμογής μιας πρακτικής του εξωτερικού για την εφαρμογή της. Οι δύο στους

τρεις κοινωνικούς επιστήμονες έκαναν λόγο εκτός από αβέβαιη αποτελεσματικότητα

και για κίνδυνο “..είναι παγίδα να συμμετέχει κάποιος χρήστης σε μια παρέμβαση”,

“…με πολλούς όρους  προστασίας,  γιατί  θεωρώ ότι  έχει  άλλους  κινδύνους  μετά”.

Γενική ήταν η συμφωνία (έξι στους/ στις έξι) για την υπό όρους, προστατευόμενη

εμπλοκή και αξιοποίηση των ενεργών χρηστών στις υπηρεσίες. 

3.12 Αναμενόμενες Θετικές και Αρνητικές Εξελίξεις στο Πεδίο της Μείωσης της

Βλάβης

3.12.1 Red Umbrella Athens.

Στις  απαντήσεις  που  έδωσαν  οι  τρεις  εργαζόμενοι  και  εργαζόμενες  του

Κέντρου υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων στο σεξ Red Umbrella Athens

όταν ερωτήθηκαν για θετικές και αρνητικές προσδοκίες που έχουν όσον αφορά το

πεδίο της εργασίας στο σεξ και των υπηρεσιών μείωσης της βλάβης, σημείο τομής

ήταν το νομικό πλαίσιο. Και οι τρεις απάντησαν πως ζωτικής σημασίας εξέλιξη θα

είναι η κατάργηση ή η τροποποίηση του προβληματικού νόμου 2734/1999. Εκτός από
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την  εργασιακή  και  ασφαλιστική  κάλυψη  που  ανέφερε  η  συνεντευξιαζόμενη

ψυχολόγος της δομής ότι θα προσφέρει μια νομοθετική μεταρρύθμιση στα άτομα που

εργάζονται στο σεξ, προστέθηκε από την συνεντευξιαζόμενη ομότιμη ότι πιθανώς θα

μειωθεί  και  η  κακοποιητική  στάση της  ευρύτερης  κοινωνίας  απέναντι  στα  άτομα

αυτά,  αφού  με  την  θεσμική  κατοχύρωση  της  επαγγελματικής  τους  ταυτότητας,

οποιαδήποτε αμφισβήτησή της θα είναι  ποινικά κολάσιμη. Αρνητικές εξελίξεις  θα

ήταν  κατά  την  ερωτηθείσα  ομότιμη  το  Κέντρο  Ημέρας  τους  να  μην  αναπτυχθεί

περαιτέρω,  καθώς  και  μια  ενδεχόμενη  αλλαγή  στο  πολιτικό  προσκήνιο  που  θα

ματαιώσει την όποια προοπτική προόδου σχετικά με την νομοθεσία περί εργασίας

στο σεξ.

 Ένας στους τρεις έκανε επίσης λόγο για ευκολότερη πρόσβαση στη δημόσια

υγεία  όσον  αφορά  τις  θετικές  συνέπειες  της  αλλαγής  του  νόμου,  καθώς  και  για

άμβλυνση  του  στίγματος  γύρω  από  το  επάγγελμα.  Ο  ίδιος  συμπλήρωσε  πως

επιπρόσθετο θετικό αποτέλεσμα θα είναι η παύση του φαινομένου των καθημερινών

συλλήψεων και  προστίμων,  συνθήκη που επί  σειρά ετών ταλανίζει  γυναίκες  κατά

κύριο λόγο που εργάζονται στο σεξ στο δρόμο. Χρήσιμη θα ήταν κατά την άποψη του

ερωτηθέντα  και  η  θέσπιση  ειδικών  προγραμμάτων  από  τον  Οργανισμό

Απασχολήσεως  Εργατικού  Δυναμικού,  που  θα  βοηθούσαν  στην  εξεύρεση

εναλλακτικών επαγγελματικών επιλογών σε περίπτωση που ένα εργαζόμενο στο σεξ

άτομο επιθυμούσε να ακολουθήσει διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση.

Από  την  ψυχολόγο  που  εργάζεται  στη  δομή  αναφέρθηκαν  αναμενόμενες

θετικές εξελίξεις  τόσο αναφορικά με την εργασία στο σεξ όσο και  στο πεδίο της

μείωσης  βλάβης  και  πρόνοιας  ευρύτερα.  Συγκεκριμένα  τόνισε  την  ανάγκη

αποτελεσματικότερης  παρέμβασης  και  προστασίας  θυμάτων  σωματεμπορίας

(trafficking)  και  η  δημιουργία  μητρώου  εξειδικευμένων  διερμηνέων  που  δε  θα

κερδοσκοπούν σε βάρος των εξυπηρετουμένων τους (έκανε αναφορά σε περιστατικά

εκβιασμών  από  διερμηνείς).  Η συνεντευξιαζόμενη  μίλησε  επίσης  για  την  ανάγκη

δημιουργίας  περισσότερων  Ξενώνων  φιλοξενίας  προσφύγων  με  δυνατότητα

εκμάθησης ελληνικών και δραστηριότητες κοινωνικοποίησης, μιας και η ουσιαστική

ένταξή τους είναι μια πρόκληση για τον τομέα της πρόνοιας γενικά. Στις θετικές της

προσδοκίες ανέφερε επίσης την κατοχή χώρου αποκλειστικά για την λειτουργία του

Red Umbrella Athens και την εναρμόνιση της θεραπείας απεξάρτησης με την μείωση
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της βλάβης. Μεγάλη βαρύτητα έδωσε στην λειτουργία των υπηρεσιών που αφορούν

ευπαθείς κοινωνικές ομάδες σε εικοσιτετράωρη και επταήμερη βάση, την επέκτασή

τους  και  σε  όλη  την  επικράτεια  εκτός  της  Αθήνας  και  την  άρση  των  κριτηρίων

αποκλεισμού  για  τους  Ξενώνες  φιλοξενίας  που  αφορούν  τόσο  πληθυσμούς

εξαρτημένων ατόμων όσο και κακοποιημένες γυναίκες.

3.12.2 ΚΕΘΕΑ Εξελίξις.

Σημαντική προσδοκία των δύο εργαζομένων ψυχολόγων του ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις

που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, ήταν η δημιουργία Ξενώνων για άτομα που

κάνουν  χρήση  ψυχοδραστικών  ουσιών.  Ο  ένας  στους  δύο  συμπεριέλαβε  στις

αναμενόμενες  εξελίξεις  και  τη  δημιουργία  Μονάδας  Σωματικής  Αποτοξίνωσης

(detox),  Χώρων  Εποπτευόμενης  Χρήσης  και  Ψυχοδιαγνωστικών  Κέντρων  για  τα

περιστατικά με ψυχιατρική συννοσηρότητα, μέχρι το έτος 2020. Επιπρόσθετο μέτρο

που θα ήθελε να δει σε εφαρμογή κυρίως λόγω του βαθμού ευκολίας εφαρμογής αλλά

και της σημαντικότητάς του, είναι η διάθεση ναλοξόνης (ανταγωνιστική οπιοειδών)

σε  χρήστες  οπιοειδών  για  ενδεχόμενα  περιστατικά  υπεροδοσολογίας.  Ο

συνεντυεξιαζόμενος εξέφρασε την ανησυχία του για μελλοντική αλλαγή στο πολιτικό

πεδίο που ενδέχεται να οδηγήσει σε περιοριστικές συγχωνεύσεις, παρά το ότι ο ίδιος

διάκειται  θετικά  απέναντι  σε  μια  περισσότερο  συνεργατική  συμπόρευση  των

υπηρεσιών.  Η  εργαζόμενη  ψυχολόγος  προσέθεσε  την  ανάγκη  δημιουργίας

ενδιάμεσων δομών που δε θα αποκλείουν χρήστες στη φάση της κινητοποίησης ή

θεραπευόμενους  και  θεραπευόμενες  στη  φάση της  υποτροπής.  Επιθυμία  για  έναν

κεντρικό  σχεδιασμό  που  θα  συντονίζει  όλες  τις  συνεργαζόμενες  δομές  με  κοινό

κώδικα επικοινωνίας, εκφράστηκε τόσο από την ψυχολόγο όσο και από τον ειδικό

θεραπευτή  του  ΚΕΘΕΑ  Εξέλιξις,  ο  οποίος  ανέφερε  επίσης  την  προσδοκία  να

προστεθούν τα πιπάκια στα σύνεργα ασφαλέστερης χρήσης που θα διανέμονται για

χρήστες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, ανάγκη που έχει διαμορφωθεί την τελευταία

δεκαετία μετά την εισαγωγή του σίσα στις πιάτσες. Ο ομότιμος συνεντευξιαζόμενος

έκανε λόγο για λυτρωτική χρησιμότητα απογύμνωσης της μείωσης της βλάβης από

στερεότυπες θέσεις που τη θέλουν να συντηρεί την εξάρτηση.

3.12.3 ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ.

Οι  δύο  από  τους  συνολικά  τρεις  ερωτηθέντες  για  μελλοντικές  εξελίξεις

εργαζόμενους  του  Σταθμού  Φροντίδας  Εξαρτημένων  Ατόμων,  ανέφεραν  τη
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λειτουργία Ξενώνων – Υπνωτηρίων για άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών

ουσιών  και  Χώρων  Εποπτευόμενης  Χρήσης  (ΧΕΧ),  μέτρα  που  κατά  τον  χρόνο

διεξαγωγής της παρούσας έρευνας έχουν περάσει τη φάση της διαπραγμάτευσης, του

σχεδιασμού και αναμένεται η υλοποίησή τους. Ο εργαζόμενος κοινωνικός λειτουργός

μίλησε για τη δημιουργία πολυδύναμων κέντρων που θα είναι σε θέση να παρέχουν

ολιστική  φροντίδα  σε  άτομα  που  κάνουν  χρήση.  Η  ολιστική  αυτή  φροντίδα,  θα

περιελάμβανε  ιδανικά  κατά  τον  συνεντευξιαζόμενο  Ιατρική  Υπηρεσία,  Χώρο

Εποπτευόμενης  Χρήσης,  Μονάδα  Σωματικής  Αποτοξίνωσης  και  στέγαση.

Υποστήριξε  πως  μέσα  σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο  λειτουργίας  θα  διευκολυνόταν  η

σταθεροποίηση του εξυπηρετουμένου ατόμου σε μια θεραπευτική επιλογή, είτε αυτή

αφορούσε “στεγνή” θεραπεία, είτε υποκατάσταση, είτε απλή συντήρηση στο στενό

πλαίσιο της μείωσης της βλάβης. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο νομικό καθεστώς

των  ΧΕΧ  και  έκρινε  σκόπιμη  τη  δημιουργία  ταυτοποιητικού  εγγράφου  που  θα

επιβεβαιώνει την ιδιότητα των ατόμων ως χρηστών, με σκοπό τον περιορισμό των

εμπλοκών τους με το νόμο. 

Από  κοινωνιοθεραπευτή  του  Σταθμού,  αναφέρθηκε  η  ανάγκη  δημιουργίας

περισσότερων Κέντρων Ημέρας, ενίσχυσης του προσωπικού των ψυχιάτρων για την

κάλυψη  περιστατικών  διπλής  διάγνωσης,  πρόσληψης  νέου  προσωπικού  για  την

ανανέωση  των  ιδεών  και  των  χρησιμοποιούμενων  πρακτικών,  και  τέλος  της

λειτουργίας  προγραμμάτων  δυνατών  να  στηρίξουν  θεραπευόμενους  με  ή  χωρίς

υποκατάσταση  (μεικτά προγράμματα). Η εκτίμηση του δεύτερου κοινωνιοθεραπευτή

της δομής για την εξέλιξη του πεδίου της μείωσης της βάβης δε φάνηκε να είναι

ιδιαίτερα  αισιόδοξη  και  στηρίχθηκε  στη  διαπίστωσή  του  για  τη  διάχυτη

κοινωνικοπολιτική  κρίση και  την  παύση του ουσιαστικού ενδιαφέροντος  για τους

πληθυσμούς στόχους. Συγκεκριμένα προέβλεψε πως θα αποδυναμωθεί η πρόληψη με

αποτέλεσμα η κάθε παρέμβαση να έχει ρόλο “πυρόσβεσης”.

3.12.4 Συνολικά.

Από  το  σύνολο  των  εννέα  συνεντευξιαζομένων,  οι  πέντε  ανέφεραν  στις

προσδοκώμενές τους εξελίξεις για το πεδίο της μείωσης της βλάβης την δημιουργία

Ξενώνων για  άτομα που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών  ουσιών  (μία  από το  Red

Umbrella Athens, δύο από το ΚΕΘΕΑ, δύο από τον ΟΚΑΝΑ).  Οι τρεις στους εννέα

μίλησαν για τη δημιουργία Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ένας από το ΚΕΘΕΑ,
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δύο από τον ΟΚΑΝΑ). Για Μονάδες Σωματικής Αποτοξίνωσης (detox) έκαναν λόγο

δύο στους εννιά (ένας από το ΚΕΘΕΑ, ένας από τον ΟΚΑΝΑ). Οι δύο στους εννιά

(ένας από το ΚΕΘΕΑ, ένας από τον ΟΚΑΝΑ) τόνισαν την αναγκαιότητα ενίσχυσης

του ψυχιατρικού προσωπικού των δομών για την κάλυψη των περιστατικών διπλής

διάγνωσης. Από δύο στους εννέα (διευθύντρια RUA, συντονιστής ΣΦΕΑ ΟΚΑΝΑ),

έγινε νύξη για προσδοκία περιορισμού του φαινομένου των συχνών συλλήψεων των

εξυπηρετουμένων τους μετά από εφαρμογή σχετικής νομικής ρύθμισης. Ανησυχία για

επικείμενη πολιτική αλλαγή και τις δυσμενείς συνέπειες που αυτή θα έχει για την

προώθηση των πολιτικών μείωσης της βλάβης εξέφρασαν οι δύο στους εννέα (μία

από το RUA, ένας από το ΚΕΘΕΑ).
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4. Συζήτηση 

Βάσει  των  απαντήσεων  στις  ερωτήσεις  που  απευθύνθηκαν  στους

συνεντευξιαζόμενους και τις συνεντευξιαζόμενες στην παρούσα διπλωματική έρευνα,

κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν ζητήματα που αναφέρθηκαν με μεγάλη συχνότητα

και φάνηκε να επέδρασαν καταλυτικά στο πεδίο των υπηρεσιών μείωσης της βλάβης

όσον αφορά την τελευταία δεκαετία. Ως ζητήματα με ευρύτερη ή καθολική κοινωνική

επίδραση  αναφέρθηκαν  η  Μεταναστευτική  και  η  Οικονομική  Κρίση,  ενώ

περισσότερο  συγκεκριμένα  για  τους  πληθυσμούς  των  χρηστών  ψυχοδραστικών

ουσιών  και  των  εργαζομένων  στο  σεξ,  έγινε  λόγος  για  το  φαινόμενο  της

περιθωριοποίησης  και  του  κοινωνικού  αποκλεισμού.  Άμεση  συνέπεια  της

περιθωριοποίησης  των  εν  λόγω  ομάδων  περιγράφηκε  να  είναι  η  ελλειμματική

πρόσβασή  τους  στη  Δημόσια  Υγεία,  με  αποτέλεσμα  την  επιβάρυνση  τόσο  της

σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας τους, όπως αναφέρθηκε συστηματικά από τα

συμμετέχοντα στην έρευνα υποκείμενα.  Περισσότερο εξειδικευμένα ζητήματα που

προέκυψαν σχετικά με την λειτουργία των ίδιων των δομών μείωσης της βλάβης,

ήταν  η  επιθυμία  να  δημιουργηθούν  Πολυδύναμα  Κέντρα,  η  ενίσχυση  της

συνεργασίας  ανάμεσα  στους  φορείς,  η  διαφοροποίηση  των  τοποθετήσεων  των

εργαζομένων απέναντι σε μια υποθετική μεταβίβαση των υπηρεσιών στις κοινότητες

– στόχους και η ανάγκη να θεωρηθούν η μείωση βλάβης και η θεραπεία απεξάρτησης

μέσα  σε  ένα  ενιαίο  θεραπευτικό  συνεχές.  Όσον  αφορά  την  εργασία  στο  σεξ,

εκφράστηκε προβληματισμός σχετικά με  την υπερεκπροσώπηση της  κοινότητας  –

στόχου από διεμφυλικές εργαζόμενες στο σεξ.

4.1 Κοινωνικά Ζητήματα

            4.1.1 Μεταναστευτικό Ζήτημα.

Ένα ζήτημα που φάνηκε να σχετίζεται τόσο με τον πληθυσμό των χρηστών

ψυχοδραστικών ουσιών όσο και των εργαζομένων στο σεξ σύμφωνα με την εικόνα

του προσωπικού σε δομές μείωσης της βλάβης, είναι το μεταναστευτικό/ προσφυγικό.

Οι  πέντε  από  τους  συνολικά  εννέα  συνεντευξιαζόμενους  και  συνεντευξιαζόμενες

έκαναν  αναφορά  στην  μεταναστευτική/  προσφυγική  συνθήκη  ως  παράγοντα  που

αύξησε  σε  μεγάλο  βαθμό  τον  αριθμό των εξυπηρετουμένων  και  των  δύο δομών,

απαντώντας σε διαφορετικές ερωτήσεις κατά την διεξαγωγή των συνεντεύξεων. Το
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μεγαλύτερο  μέρος  του  προσφυγικού  πληθυσμού  στο  οποίο  αναφέρθηκαν  τα

συμμετέχοντα στην έρευνα υποκείμενα, αφορά ομάδες που μετακινήθηκαν κατά την

Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική  Κρίση (2015-  )  κατά  κύριο  λόγο  και  σε  αριθμητικά

φθίνουσα σειρά από την Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ. 

Η  συνθήκη  της  ακούσιας  μετανάστευσης  περιγράφηκε  περισσότερο  ως

δυσκολία  των  ίδιων  των  εξυπηρετουμένων  ατόμων,  με  παράλληλη  πρόσθετη

επιβάρυνση και των εργαζομένων στις δομές λόγω του επικοινωνιακού φραγμού. Ο

τραυματισμός  σε  επίπεδο  ψυχισμού  από  την  βίαιη  εκδίωξη  ή  εγκατάλειψη  της

αρχικής  κατοικίας,  η  απώλεια  οικείων  προσώπων,  οι  εξαντλητικές  συνθήκες

μετακίνησης, η απουσία σταθερής στέγης, η εγκατάσταση σε επισφαλή προσωρινά

καταλύματα,  η  πλήρης  άγνοια  και  ανασφάλεια  για  την  μελλοντική  εξέλιξη  της

μετακίνησης των ομάδων, αποτελούν κάποιες από τις κύριες δυσχέρειες με τις οποίες

έρχονται αντιμέτωποι οι προσφυγικοί πληθυσμοί. Στις συνθήκες που ενισχύουν τον

τραυματικό  χαρακτήρα  της  μετεγκατάστασης  προστίθεται  και  το  μη  φιλικό

περιβάλλον  στη  χώρα  υποδοχής.  Παρά  την  υποστήριξη  που  παρέχεται  μέσω

αυτοοργανωμένων δράσεων από ομάδες αλληλέγγυων, σχετικών της μετανάστευσης

οργανώσεων (θεσμικών και μη) και μεμονωμένους πολίτες, δεν σπανίζει η αρνητική

στάση απέναντι σε πρόσφυγες από πληθυσμούς γηγενών ή ακόμα και μεταναστών

που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην ίδια χώρα για μεγαλύτερο διάστημα. Η στάση

αυτή  μπορεί  να  πάρει  τη  μορφή  έμμεσης  κακοποίησης  (π.χ.  άρνηση  παροχής

βοήθειας) ή ακόμα και καταφανούς ρατσιστικής  βιαιοπραγίας. Ο αντίκτυπος τέτοιων

πράξεων ενδέχεται να επηρεάσει εκτός από τους άμεσους αποδέκτες, τους απογόνους

αυτών.  Ενώ  πιθανώς  οι  απόγονοι  δεν  θα  έχουν  υπάρξει  αυτόπτες  μάρτυρες

περιστατικών  βίας,  κατά  την  ανάπτυξή  τους  ίσως  αντιληφθούν  σε  ένα  πλαίσιο

διαγενεακής μετάδοσης του ψυχικού τραύματος την θέση κατωτερότητας που τους

επέβαλε η συνθήκη της μετανάστευσης ως παράγοντας κοινωνικής ανισότητας.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης με την διευθύντρια του  Red Umbrella

Athens, αναφέρθηκε κακοποίηση ωφελουμένου τόσο στην χώρα καταγωγής του όσο

και κατά την παραμονή του στην Ελλάδα. Η δυσκολία εντοπίστηκε και σε επίπεδο

πολιτισμικής  προσαρμογής  από  μέρους  των  προσφύγων  με  την  ελληνική

πραγματικότητα. Βάσει εκτίμησης του υπευθύνου στο ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις, το 10% των

εξυπηρετουμένων  στην  παρούσα  φάση  είναι  μετανάστες  η  πρόσφυγες,  ενώ  το
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ποσοστό  υπήρξε  μεγαλύτερο  σε  προγενέστερο  χρόνο.  Από  εργαζόμενη  στο  Red

Umbrella  Athens  και  εργαζόμενο  στο  ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις  διευκρινίστηκε  ότι  στους

μετανάστες δεν περιλαμβάνονται μόνο άτομα προερχόμενα από τη δυτική Ασία, αλλά

μεγάλο μέρος κατάγεται από χώρες της Ανατολικής και της Βόρειας Ευρώπης. Οι

συνθήκες  που  πλαισιώνουν  την  εκούσια  μετανάστευση  τείνουν  να  γίνονται

αντιληπτές ως λιγότερο ψυχοπιεστικές συγκριτικά με την προσφυγική κατάσταση,

ωστόσο η δυσκολία προσαρμογής και το μη φιλικό περιβάλλον υποδοχής αποτελούν

υπαρκτές  δυσχέρειες.  Η  εργαζόμενη  στο  Red  Umbrella  Athens  μίλησε  για

λειτουργικότερη ένταξη και  αποτελεσματικότερη διαχείριση των εσόδων τους από

γυναίκες που κατέφθασαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από την Ανατολική Ευρώπη

και εργάστηκαν στο σεξ στην Ελλάδα.

Πέρα  από  τις  δυσχέρειες  που  αντιμετωπίζουν  τα  ίδια  τα  μεταναστεύοντα

άτομα,  δυσκολία  περιγράφηκε  και  από  τα  άτομα  που  εργάζονται  σε  δομές  και

καλούνται να εξυπηρετήσουν αντιμετωπίζοντας πληθώρα επικοινωνιακών φραγμών,

τόσο  σε  γλωσσικό  όσο  και  σε  πολιτισμικό  επίπεδο.  Σε  ερώτηση  σχετικά  με  τις

δυσκολίες των πληθυσμών – στόχων, εργαζόμενος στο ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις προσδιόρισε

ως δυσκολία το γλωσσικό εμπόδιο. Αντίστοιχα, εργαζόμενος και εργαζόμενη στο Red

Umbrella  Athens  τόνισαν  την  ανάγκη  για  σταθερή  υπηρεσία  μετάφρασης  και

διερμηνείας,  την  οποία  προσπαθούν  να  αντισταθμίσουν  προσωρινά  με  διανομή

ξενόγλωσσων φυλλαδίων και τη χρονικά βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του χρόνου

των διερμηνέων στο χώρο του Κέντρου. Εκτός από το ζήτημα των μεταφραστών,

αναγνώρισαν και στους εαυτούς τους την ανάγκη προσαρμογής με την υπηρεσία της

διερμηνείας  και  απόκτησης  δεξιοτήτων,  μέσα  στο  ευρύτερο  πλαίσιο  της

απαιτούμενης στο χώρο της μείωσης της βλάβης επαγγελματικής ευελιξίας. Γλώσσες

που  δήλωσαν  ότι  χρειάζονται  συχνά  διερμηνεία  είναι  :  η  ρωσική,  η  γαλλική,  η

ουρντού,  η  φαρσί  και  η  μπενγκάλι.  Χρήσιμη  κρίθηκε σύμφωνα με  εργαζόμενο η

προσθήκη συστηματικής εκμάθησης ελληνικών στις υπηρεσίες μέσα στο συνεχές της

προσπάθειας για ενδυνάμωση και αυτονόμηση του πληθυσμού – στόχου. 

4.1.2 Οικονομική κρίση.

Παράμετρος  που  εντοπίζεται  στο  κοινωνικό  και  πολιτικό  προσκήνιο  της

δεκαετίας  του  2010  στην  Ελλάδα  και  επηρέασε  κάθε  πτυχή  της  Υγείας  και  της

Κοινωνικής Προστασίας, υπήρξε η Ελληνική Οικονομική Κρίση ή Ελληνική Κρίση
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Χρέους που ακολούθησε την προσφυγή της κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου στο Διεθνές

Νομισματικό  Ταμείο,  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  την  Κεντρική  Ευρωπαϊκή

Τράπεζα  για  τη  διευθέτηση  του  κατεστημένου  ως  μη  βιώσιμου  από  το  2009

ελληνικού  χρέους  με  τη  λήψη  μέτρων  μείωσης  των  δαπανών.  Το  σύνολο  των

ενεργειών  προσδιορίστηκε  με  τον  όρο  “μέτρα  λιτότητας”  και  διατάραξε  τη

δημοσιονομική και οικονομική λειτουργία του κράτους, επιδρώντας σε όλους τους

δημόσιους τομείς. Στους τομείς που υπέστησαν πλήγμα συμπεριλαμβάνονται και οι

υπηρεσίες που αφορούν εξαρτημένα άτομα και τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες εν

γένει.  Επτά  από  τους  εννέα  συμμετέχοντες  στην  παρούσα  έρευνα,  έκριναν  τη

συνθήκη  της  οικονομικής  κρίσης  επιβαρυντική  ως  προς  διαφορετικά  πεδία  και

ανέφεραν  ποικίλους  τρόπους  με  τους  οποίους  επηρεάστηκε  είτε  ο  πληθυσμός  –

στόχος της εκάστοτε δομής είτε η ίδια η λειτουργία της δομής.

Και οι τρεις ερωτηθέντες και ερωτηθείσες παρουσίασαν ως τροχοπέδη για τη

λειτουργία  της  δομής  του  Κέντρου  Ημέρας  Red  Umbrella  Athens  την  αδυναμία

ενοικίασης σταθερού χώρου για την στέγαση των υπηρεσιών λόγω περιορισμένων

οικονομικών πόρων. Όταν ρωτήθηκαν για τους παράγοντες που έχουν δυσκολέψει ή

αποκλείσει  εντελώς  την  χρονική  επέκταση  (εικοσιτετράωρες  και  επταήμερες

υπηρεσίες) και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών του Κέντρου με παροχές που τα ίδια

τα  συμμετέχοντα  υποκείμενα  θα  είχαν  πρωτύτερα  προσδιορίσει,  και  οι  τρεις

απάντησαν ομόφωνα πως το κυριότερο κώλυμα αφορούσε την εξεύρεση πόρων.

Παρενθετικά ως προς τα ζητήματα που σχετίζονται με οικονομικές δυσχέρειες

αλλά σε συνέχεια της επιθυμίας εξεύρεσης μόνιμης στέγης για το Κέντρο Ημέρας που

εκφράστηκε  από  τα  ερευνητικά  υποκείμενα,  αναφέρεται  ενδοιασμός

συνεντευξιαζόμενης ψυχολόγου της δομής απέναντι στην ύπαρξη σταθερού χώρου. Η

εργαζόμενη  δήλωσε  ιδιαίτερα  επιφυλακτική  για  την  παρουσία  του  Red  Umbrella

Athens σε σταθερή και εμφανή διεύθυνση λόγω κοινωνικής ανασφάλειας που πηγάζει

από την άνοδο μισαλλόδοξων  ή  φασιστικών φρονημάτων  στον γενικό  πληθυσμό.

Αφορμώμενη  από  την  εμπρηστική  επίθεση  που  σημειώθηκε  στις  11.03.2019  στο

Κέντρο  Εξέτασης  του  Συλλόγου  Οροθετικών  Ελλάδας  “Checkpoint”  και  του

Συλλόγου  Ασθενών  Ήπατος  Ελλάδας  “Προμηθέας”  φάνηκε  αβέβαιη  για  την

ασφάλεια του χώρου που θα στέγαζε σταθερά τη δομή.
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Αναφορικά με τον πληθυσμό των εργαζομένων στο σεξ, εικάζεται αύξηση της

συχνότητας άσκησης του επαγγέλματος ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης και

του επακόλουθου περιορισμού των εργασιακών επιλογών. Σύμφωνα με ερωτηθείσα

ψυχολόγο  της  δομής,  κάτω  από  οικονομικά  πιεστικές  συνθήκες,  παρατηρείται

αποδυνάμωση  της  διαπραγματευτικής  ισχύος  των  εργαζομένων  ατόμων  με

κατακόρυφη  πτώση  των  τιμών  των  σεξουαλικών  υπηρεσιών  και  εξαντλητική

διεύρυνση των ωραρίων εργασίας, φαινόμενο που τροφοδοτείται και από τη συμβολή

του ασαφούς νομικού πλαισίου της εργασίας στο σεξ.

Επιβάρυνση  στη  λειτουργία  των  δομών  λόγω  της  οικονομικής  ύφεσης

αναφέρθηκε  και  από  εργαζόμενους  σε  δομές  μείωσης  της  βλάβης  για  χρήστες

ψυχοδραστικών ουσιών. Συνεντευξιαζόμενοι από το ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις και τον Σταθμό

Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ περιέγραψαν την ραγδαία επίδραση

της  οικονομικής  κρίσης  στις  παρεχόμενες  υπηρεσίες.  Σημαντικότερη  δυσκολία

φάνηκε  να  είναι  η  αδυναμία  υποστήριξης  μεγαλύτερου  αριθμού  εργαζόμενων

ψυχιάτρων  που  θα  κάλυπταν  περιστατικά  με  συννοσηρότητα  (διπλή  διάγνωση).

Υπογραμμίστηκε η έλλειψη προσωπικού ως παράγοντας που καθιστά αδύνατη την

διεύρυνση  των  υπηρεσιών.  Από  εργαζόμενο  στο  ΚΕΘΕΑ  αναφέρθηκε  πως  η

προσπάθεια κάλυψης των απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων

υπηρεσιών  και  θέσεων  εργασίας  μέσω  βραχύβιων  οδών  όπως  τα  προγράμματα

Εταιρικών  Συμφωνιών  για  το  Πλαίσιο  Ανάπτυξης  (ΕΣΠΑ)  και  τις  Συμβάσεις

Ανεξάρτητων Υπηρεσιών (μπλοκάκια), παρακωλύει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό

και αποδιοργανώνει το πλαίσιο. Σε ερώτηση για τις θετικές αναμενόμενες εξελίξεις

στο πεδίο της μείωσης της βλάβης, εκφράστηκε από εργαζόμενο δυσαρέσκεια για την

ανάγκη κατάθεσης αιτημάτων έγκρισης αμελητέων δαπανών και ελπίδα για άρση των

οικονομικών πιέσεων που θα διευκολύνει την αποτελεσματικότερη λειτουργία.

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στον ίδιο τον πληθυσμό των χρηστών

ψυχοδραστικών  ουσιών  εντοπίστηκε  σύμφωνα  με  τα  συμμετέχοντα  στην  έρευνα

υποκείμενα  σε  δύο  πεδία.  Το  πρώτο  αφορά  τις  ουσίες  καθεαυτές.  Από  το  2008

παρατηρήθηκε  διακίνηση  ουσιών  στις  πιάτσες  όπου  συναθροίζονται

τοξικοεξαρτημένοι με αισθητά μεγάλη διαφορά σε τιμή και σε ποιότητα. Μια τυπική

δόση  τάι  ή  σίσα  (βλ.  εισαγωγή)  έχει  κόστος  μικρότερο  των  πέντε  (5)  ευρώ  και

διαπιστώνεται  πολύ  ταχύτερη  σε  σχέση  με  τις  προγενέστερα  δημοφιλείς
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ψυχοδραστικές ουσίες (ηρωίνη, κοκαΐνη) επιβάρυνση της σωματικής και της ψυχικής

υγείας των χρηστών των ουσιών αυτών. Το δεύτερο πεδίο στο οποίο αναφέρθηκε

αλλαγή λόγω της κρίσης είναι η συμπεριφορά των εξυπηρετουμένων που σχετίζεται

αφενός  με  την  διεγερτική  φύση του σίσα που  συνδέεται  με  την  ραγδαία  αύξηση

ψυχωσικής συμπτωματολογίας στον πληθυσμό των χρηστών, και αφετέρου με την

εκδήλωση  επιθετικών  συμπεριφορών  και  παραβατικότητας  σε  πολύ  μεγαλύτερα

ποσοστά, προκειμένου να εξευρεθεί χρηματικό ποσό ικανό για την εξασφάλιση της

χρήσης. Όπως παραστατικά εξηγεί κοινωνιοθεραπευτής από τον ΟΚΑΝΑ :

“...η κρίση σημαίνει πολλά πράγματα. Ρωτώντας έναν εξυπηρετούμενό μου, ο

οποίος δεν είχε παραβατική συμπεριφορά πέρα από τη χρήση του...τον έχασα για ένα

διάστημα.  Τον  βρίσκω  μετά  από  κάποιους  μήνες.  Που  ήσουν  του  λέω,  σε  έχασα,

ανησύχησα, δεν είχα να πάρω και κάποια πληροφορία να δω τί κάνεις που είσαι. Α μου

λέει  ήμουνα  φυλακή.  Πως  του  λέω  αφού  τόσο  καιρό  είχες  αποφύγει  αυτές  τις

συμπεριφορές. Και μου λέει κοίταξε να δεις, παλιότερα για να κάνω τη χρήση μου να

βγάλω 5 ευρώ, ξεκίναγα από την Ομόνοια, μέχρι να ανέβω τη Σταδίου στον Φωκά είχα

βγάλει 5 ευρώ ζητώντας χρήματα από τον κόσμο. Πήγαινα, ψώνιζα. Τώρα μου λέει

ανεβαίνω  τη  Σταδίου,  κατεβαίνω  την  Πανεπιστημίου,  ανεβαίνω  την  Ακαδημίας,

ξαναγυρίζω μου λέει τη Μητροπόλεως, γυρίζω Αθηνάς, το γύρο της  Αθήνας, κι έχω

βγάλει 1 ευρώ. Πώς να μην κλέψω ; Νομίζω ότι με αυτή την φράση τα λέει όλα.”

4.13 Περιθωριοποίηση πληθυσμών.

Περιγράφοντας τις συνθήκες μέσα στις οποίες διαβιούν και κινούνται τόσο οι

χρήστες  ψυχοδραστικών ουσιών όσο και  οι  εργαζόμενοι/  εργαζόμενες στο σεξ,  οι

συνεντευξιαζόμενοι και οι συνεντευξιαζόμενες χρησιμοποίησαν με μεγάλη συχνότητα

έννοιες  σχετικές  της  περιθωριοποίησης.  Ως  περιθωριοποίηση  προσδιόρισαν  την

κατάσταση απομάκρυνσης ή και πλήρους αποκλεισμού ενός υποκειμένου από την

κοινωνική ζωή. Αναφορά στο φαινόμενο της περιθωριοποίησης έγινε από έξι στους

εννέα συνολικά συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα.

Ο  κοινωνικός  αποκλεισμός  των  εν  λόγω  ομάδων  είναι  σύντονος  με  τις

κυρίαρχες  κοινωνικές  αναπαραστάσεις  που  αφορούν  την  χρήση  ουσιών  και  την

εργασία  στο  σεξ.  Και  οι  δύο  συμπεριφορές  αξιολογούνται  ως  επί  το  πλείστον

αρνητικά  και  τυγχάνουν  κοινωνικής  κατακραυγής  υποδαυλίζοντας  την  εμφάνιση

περιστατικών  ρατσιστικής  βίας.  Το  φαινόμενο  εντείνεται  σε  περίπτωση  που  οι
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ιδιότητες  του/  της  χρήστη  και  του/  της  εργαζόμενου/  εργαζόμενης  στο  σεξ

συνυπάρχουν σε ένα πρόσωπο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την διαπόμπευση των

οροθετικών  γυναικών  που  συνελήφθησαν  ως  εργαζόμενες  στο  σεξ  μετά  από

υγειονομικό διάταγμα το 2012 (βλ. εισαγωγή) ενώ στην συντριπτική τους πλειοψηφία

έκαναν  χρήση  ουσιών  χωρίς  να  εργάζονται  στο  σεξ.  Πρόκειται  για  περίπτωση

θεσμοθετημένης επίθεσης και περιθωριοποίησης απέναντι σε μέλη των δύο ομάδων

με  σκοπό  τη  στοχοποίησή  τους,  πέραν  των  ανεπίσημων  μορφών  κοινωνικού

αποκλεισμού στις  οποίες εντάσσονται  και τα περιστατικά βίας (είτε  πρόκειται  για

έμμεση π.χ. αποστροφή, είτε για σωματική). 

Από ομότιμη εργαζόμενη στο Red Umbrella Athens και ομότιμο εργαζόμενο

στο  Σταθμό  Φροντίδας  Εξαρτημένων  Ατόμων  του  ΟΚΑΝΑ,  έγινε  λόγος  και  για

αυτοαποκλεισμό των ομάδων, εξίσου έντονο με τον αποκλεισμό τους από το σύνολο

της κοινωνίας. Κατά την κρίση της ομοτίμου εργαζόμενης, ο αυτοαποκλεισμός των

εργαζόμενων στο σεξ γυναικών ενδέχεται να είναι δευτεροπαθής και να προέρχεται

από εξωτερικό αποκλεισμό που βιώθηκε σε προηγούμενο χρόνο. Τονίστηκε επίσης η

δυσκολία  δημιουργίας  σχέσης  εμπιστοσύνης  με  εργαζόμενες  στο  σεξ  από

συνεντευξιαζόμενο  στο  Red  Umbrella  Athens,  η  οποία  αποδόθηκε  στην

“φυσιολογικοποίηση” της απομόνωσής τους από τις ίδιες τις γυναίκες.

4.2 Ζητήματα Υγείας

            4.2.1 Προβληματική λήψη υπηρεσιών υγείας.

Σε συνέχεια της τάσης αποκλεισμού από την κοινωνική ζωή των ατόμων που

εργάζονται  στο  σεξ  ή  κάνουν  χρήση  ψυχοδραστικών  ουσιών,  παρατηρείται

παρακώλυση της ισότιμης συγκριτικά με τον ευρύτερο πληθυσμό πρόσβασής τους

στη  δημόσια  υγεία.  Το  φαινόμενο  του  αποκλεισμού  στην  περίπτωση  της  υγείας

αποδίδεται τόσο στον αυτοαποκλεισμό από τις ίδιες τις ομάδες ως άμεση συνέπεια

της αποκοινωνικοποίησής τους, όσο και στην αρνητική ή επικριτική στάση που τηρεί

απέναντί  τους  το  προσωπικό  που  στελεχώνει  τους  φορείς  υγείας.  Πρόκειται  για

περίπτωση  κυκλικού  φαινομένου,  ή  “φαύλου  κύκλου”  όπως  προσδιορίστηκε  από

συμμετέχοντα στην έρευνα υποκείμενα,  καθώς  η κακοποιητική  αντιμετώπιση των

πληθυσμών – στόχων από επαγγελματίες της δημόσιας υγείας τροφοδοτεί την τάση

αυτοαποκλεισμού  τους,  συντηρώντας  ένα  επαναλαμβανόμενο  μοτίβο
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δυσλειτουργικής συμπεριφοράς. Αναφορά στην εν λόγω προβληματική έγινε από έξι

στους εννέα συνολικά συνεντευξιαζόμενους και συνεντευξιαζόμενες. 

Και  οι τρεις  συνολικά ερωτηθέντες και ερωτηθείσες από τον πρωτοβάθμιο

φορέα  πρόληψης  και  ενδυνάμωσης  εργαζομένων  στο  σεξ  Red  Umbrella  Athens

περιέγραψαν  δυσκολία  των  ωφελουμένων  ατόμων  να  απευθυνθούν  σε  κάποια

δημόσια  υπηρεσία  υγείας.  Ως  υπόβαθρο  της  διστακτικότητάς  τους  εντόπισαν  την

κακοποιητική συμπεριφορά που εισπράττουν από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Το  φαινόμενο  παρουσιάστηκε  να  εντείνεται  με  διεμφυλικές  ωφελούμενες  που

εργάζονται  στο  σεξ.  Η σταθερότητα της  αρνητικής  στάσης  απέναντί  τους  με  την

επανάληψη  αδιάκριτης  συμπεριφοράς  (“αδιάκριτο  βλέμμα”)  οδηγεί  τελικά  τις

εργαζόμενες στο σεξ να πάψουν να αναζητούν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όταν

τη χρειαστούν. Προσωρινή γεφύρωση στο χάσμα μεταξύ εργαζομένων στο σεξ και

φορέων  υγείας  παρατηρήθηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  συνεργασίας  του  Κέντρου

Ημέρας με την μη κερδοσκοπική οργάνωση “Γιατροί Χωρίς Σύνορα”. Βελτιώθηκε η

διαχείριση  ζητημάτων  υγείας  σε  επίπεδο  συμβουλευτικής  και  ενισχύθηκε  η

παραπομπή  εξυπηρετουμένων  σε  κλινικές,  βάσει  του  σκεπτικού  ότι  θα  έβρισκαν

πρόσωπα αναφοράς με τα οποία θα είχαν έρθει προηγουμένως σε επικοινωνία από το

Κέντρο Ημέρας. 

Ως βασικός επιβαρυντικός παράγοντας για τον αποκλεισμό των εργαζομένων

στο  σεξ  από  κρατικούς  φορείς  υγείας  προσδιορίστηκε  ο  νόμος  2734/1999  και  η

απουσία νομιμοποιητικών εγγράφων.  Εργαζόμενος στη δομή εξήγησε πως όσο το

νομικό πλαίσιο δεν επιτρέπει στα ωφελούμενα άτομα να κατοχυρώσουν θεσμικά την

επαγγελματική τους ιδιότητα, η αντιμετώπισή τους από κρατικούς φορείς επαφίεται

στην προσωπική άποψη του/ της κάθε εργαζόμενου/ εργαζόμενης αναφορικά με την

εργασία στο σεξ. Τα συμμετέχοντα στην έρευνα υποκείμενα δήλωσαν πως πέραν της

κακοποιητικής  στάσης  του  προσωπικού  απέναντι  στα  άτομα  που  εξυπηρετεί  το

Κέντρο Ημέρας, επιπρόσθετος ανασταλτικός παράγοντας για την αναζήτηση ελέγχου

ή  θεραπείας  κάποιου  ζητήματος  σεξουαλικής  και  αναπαραγωγικής  αιτίας,  είναι  ο

φόβος των ατόμων για πιθανή εμπλοκή τους με το νόμο σε περίπτωση που σχετιστεί

η κατάσταση υγείας τους με την παράτυπη επαγγελματική τους ιδιότητα. Ως άμεση

συνέπεια  παρατηρείται  παραμέληση  των  γυναικολογικών  ζητημάτων  των

ωφελουμένων, σε βαθμό που σύμφωνα με τη διευθύντρια της δομής, από διεξαγωγή
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εξέτασης  Παπανικολάου  σε  σαράντα  ωφελούμενες  της  δομής,  διαπιστώθηκε

παθολογία και στις σαράντα.

Αντίστοιχου βεληνεκούς αποκλεισμός από υπηρεσίες υγείας περιγράφηκε ότι

υφίστανται  και  οι  χρήστες  ψυχοδραστικών  ουσιών,  σύμφωνα  με  προσωπικό  του

ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις και του Σταθμού Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ. Η

ομάδα  των  χρηστών  αποτελεί  κατά  γενική  ομολογία  έναν  από  τους  περισσότερο

στιγματισμένους  κοινωνικά  πληθυσμούς,  γεγονός  που  επιβεβαιώνει  η  αρνητική

μεταχείρισή  τους  από  εργαζόμενους  και  εργαζόμενες  σε  κρατικά  νοσηλευτικά

ιδρύματα.  Καθώς η χρήση ουσιών έχει  συνδεθεί με πολλαπλούς κινδύνους για τη

σωματική υγεία, η παρακώλυση της πρόσβασης των εξυπηρετουμένων στη δημόσια

υγεία  αποδυναμώνει  σημαντικά  τις  παρεμβάσεις  για  τη  μείωση  της  βλάβης.

Παράμετρος που εμποδίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας

είναι η απουσία νομιμοποιητικών εγγράφων από μεγάλο αριθμό χρηστών που τους/

τις θέτει αυτόματα εκτός δυνατότητας εξυπηρέτησης σε κρατικούς φορείς.. Πέρα από

την  αρνητική  στάση  των  εργαζομένων  απέναντι  σε  τοξικοεξαρτημένα  άτομα,

επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας για την διευθέτηση ζητημάτων της υγείας τους

είναι το χαμηλό ή παντελώς απόν κίνητρο για φροντίδα εαυτού. Συνεντευξιαζόμενη

από το ΚΕΘΕΑ περιέγραψε πως γίνεται σταθερή προσπάθεια για κινητοποίηση των

εξυπηρετουμένων με σκοπό τη συμμετοχή στη διαχείριση των προβλημάτων υγείας

τους,  προσπάθεια  που  ενισχύεται  από  τη  λειτουργία  συνεργαζόμενου  δικτύου

αποτελούμενου από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και κοινωνική υπηρεσία.

Και  από τους  τρεις  φορείς  που ασχολούνται  με τη μείωση της  βλάβης σε

πληθυσμούς χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και πληθυσμούς εργαζομένων στο σεξ,

έγινε αναφορά στην απουσία κατάλληλης εκπαίδευσης των εργαζομένων σε δομές

της δημόσιας υγείας, ως παράγοντα που εμποδίζει την ομαλή και αποτελεσματική

εξυπηρέτηση των πληθυσμών – στόχων. Τρόποι με τους οποίους οι δομές επιχειρούν

να αντισταθμίσουν την ελλειμματική παροχή υπηρεσιών από κρατικούς φορείς υγείας

προς τους εξυπηρετούμενους και τις εξυπηρετούμενές τους, είναι η διασύνδεση και η

συνοδεία όταν κρίνεται απαραίτητο. Η διασύνδεση επιτυγχάνεται μέσω επικοινωνίας

των  δύο  φορέων  που  θα  συνεργαστούν  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  η

αποτελεσματική εξυπηρέτηση ενός ατόμου, για την κατάσταση και την επιθυμητή

έκβαση του οποίου θα έχει προηγηθεί ενημέρωση από τη δομή προέλευσης που κάνει
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την παραπομπή. Σε περισσότερο περίπλοκες περιπτώσεις, υπάρχει δυνατότητα ένα

εργαζόμενο  άτομο  σε  φορέα  μείωσης  της  βλάβης,  να  συνοδεύσει  τον/  την

ωφελούμενο/ ωφελούμενη στην υπηρεσία με την οποία αποπειράται συνεργασία. 

4.2.2 Ευαλωτότητα εξυπηρετουμένων σε κινδύνους για την υγεία.

Ο αποκλεισμός των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και των εργαζομένων

στο  σεξ  από  το  σύστημα  υγείας  φαίνεται  ιδιαίτερα  προβληματικός  σε  δύο

αλληλεπιδρώντα  επίπεδα.  Σε  κοινωνικούς  όρους  πρόκειται  για  περίπτωση

στιγματιστικής περιθωριοποίησης ευάλωτων ομάδων. Ο αντίκτυπος ωστόσο της εν

λόγω  περιθωριοποίησης  γίνεται  πολλαπλάσιος  αν  αναλογιστούμε  την  ήδη

βεβαρημένη  κατάσταση  σωματικής  υγείας  των  χρηστών  υψηλής  επικινδυνότητας

αλλά και την ευαλωτότητα σε πιθανά νοσήματα που υπαγορεύει η φύση της εργασίας

στο σεξ αν δεν ασκείται υπό πλήρη έλεγχο και προστασία.  Χαρακτηριστική ήταν

κατά  τη  διεξαγωγή  των  συνεντεύξεων  η  επισήμανση  από  εργαζόμενους  και

εργαζόμενες  τόσο στο ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις  και  τον  Σταθμό Φροντίδας  Εξαρτημένων

Ατόμων του ΟΚΑΝΑ όσο και στο Red Umbrella Athens,  ότι οι χρησιμοποιούμενες

στρατηγικές  στοχεύουν  σε  ασφαλέστερη  και  όχι  ασφαλή  χρήση  ή  σεξουαλική

δραστηριότητα αντίστοιχα, καθώς σε καμία από τις δύο συμπεριφορές δεν μπορεί να

επιτευχθεί  καθολική  ασφάλεια.  Η  εξ  ορισμού  επικίνδυνη  φύση  των  δύο

συμπεριφορών  είναι  άλλωστε  και  το  χαρακτηριστικό  το  οποίο  στοχεύουν  να

ελαχιστοποιήσουν η φιλοσοφία και οι πρακτικές της μείωσης της βλάβης. Επομένως

μια  δυσλειτουργική  συνδιαλλαγή  των  συγκεκριμένων  ομάδων  με  τις  κρατικές

υπηρεσίες  υγείας  αμφισβητεί  την  κοινωνική  ισότητα  ενώ  παράλληλα  σε  επίπεδο

ατομικής υγείας θέτει σε κίνδυνο τον έγκαιρο εντοπισμό και θεραπεία ή διαχείριση

καταστάσεων που χρήζουν ιατρικής φροντίδας.

Κοινός  κίνδυνος  που  αναφέρθηκε  από  την  συντριπτική  πλειοψηφία  των

συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην παρούσα έρευνα και αφορά τη σωματική

υγεία των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών και των εργαζομένων στο σεξ, είναι οι

ιογενείς ηπατίτιδες (HBV,HCV) και ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV).

Η μεταδοτικότητα των παραπάνω ιών μέσω του αίματος και των σεξουαλικών υγρών

έχει καταστήσει τις δύο ομάδες εξαιρετικά ευάλωτες στο να μολυνθούν είτε με τη

χρήση  του  ίδιου  συνέργου  (σύριγγα,  τάσι)  είτε  με  την  απροφύλακτη  επαφή.  Η

ιδιότητα ενός ατόμου να κάνει συστηματική χρήση κάποιας ψυχοδραστικής ουσίας ή
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να εργάζεται συστηματικά στο σεξ δεν ακυρώνει την πιθανότητα να μολυνθεί από

περιστασιακή  εμπλοκή  με  την  άλλη  συμπεριφορά  (χρήση  για  εργαζόμενους/

εργαζόμενες  στο  σεξ,  εργασία  στο  σεξ  για  χρήστες  ουσιών).  Η  παράμετρος  της

οροθετικότητας σε κάποιον από τους προαναφερθέντες ιούς καταλαμβάνει έναν από

τους  κυριότερους  ρόλους  στο  σχεδιασμό  των  στρατηγικών  μείωσης  της  βλάβης,

γεγονός που εξηγείται και από την ανάδυση της όλης φιλοσοφίας μετά την επιδημία

του Συνδρόμου της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)  τη δεκαετία του

1980. Απαντώντας σε διαφορετικές ερωτήσεις κατά την δεξαγωγή των συνεντεύξεων,

πέντε από τα συνολικά εννέα συμμετέχοντα υποκείμενα αναφέρθηκαν στο έτος 2012

κατά  τη  διάρκεια  του  οποίου  σημειώθηκε  έξαρση  στον  HIV  και  έλαβε  χώρα

διαπόμπευση  οροθετικών  γυναικών  (βλ.  εισαγωγή).  Η  συγκεκριμένη  χρονική

περίοδος  αποτέλεσε  σταθμό  για  την  ανάδυση  νέων  η  την  ενίσχυση  υπαρχουσών

παρεμβάσεων στους ευάλωτους απέναντι στον HIV πληθυσμούς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση της διαχείρισης μιας HIV ή HBV/

HCV λοίμωξης από τον πληθυσμό των ενεργών χρηστών σε σχέση με τον ευρύτερο

πληθυσμό, ως μια ακόμα έκφανση της προβληματικής τους σχέσης με τις παροχές

υγείας. Με τις διαθέσιμες επιλογές για αντιρετροϊκή αγωγή σήμερα, έχει γίνει εφικτό

όχι  απλώς  να  εξισωθεί  το  προσδόκιμο  ζωής  ενός  οροθετικού  ατόμου  με  ενός

οροαρνητικού, αλλά : α) αν η συμμόρφωση με την αγωγή έχει καταστήσει το ιικό

φορτίο μη ανιχνεύσιμο για 6 μήνες το οροθετικό άτομο δεν μεταδίδει τον ιό, β) σε

περίπτωση υποψίας έκθεσης στον ιό υπάρχει δυνατότητα εκκίνησης αγωγής για 1

μήνα με αντιρετροϊκά φάρμακα μέσα σε 72 ώρες από την πιθανή μόλυνση ώστε ο ιός

να μην προσδεθεί και επομένως το άτομο να μην ορομετατραπεί (η  Post Exposure

Prophylaxis παρέχεται δωρεάν από τις Μονάδες Λοιμώξεων των νοσοκομείων) και γ)

με την  Pre -  Exposure Prophylaxis  μπορεί  ένα άτομο να παραμείνει  οροαρνητικό

λαμβάνοντας  σε  καθημερινή  βάση  αντιρετροϊκή  αγωγή  ως  προφύλαξη  (η  PrEP

υπήρξε  διαθέσιμη  στην  Ελλάδα  μόνο  πειραματικά  από  πρόγραμμα  του  Γενικού

Νοσοκομείου Αθηνών “Λαϊκό” σε συνεργασία με το σύλλογο οροθετικών “Θετική

Φωνή”).  Σχετικά  με  την  ηπατίτιδα  Β,  εάν  εκδηλωθεί  με  την  οξεία  της  μορφή

αντιμετωπίζεται  με  συμπτωματική  θεραπεία  έως  ότου  ο  ίδιος  ο  οργανισμός  να

καταπολεμήσει τη μόλυνση, ενώ αν η λοίμωξη είναι χρόνια χορηγείται μακροχρόνια

ή δια βίου αγωγή που θέτει τον ιό υπό έλεγχο και αποτρέπει την ηπατική βλάβη.
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Εντός  24  ωρών  από  την  ενδεχόμενη  μόλυνση,  υπάρχει  δυνατότητα  χορήγησης

ανοσοσφαιρίνης για την ηπατίτιδα Β ώστε το άτομο να μην ορομετατραπεί. Για την

ηπατίτιδα C έχει τεθεί σε χρήση νέα ριζική θεραπεία χωρίς παρενέργειες που διαρκεί

από  8  έως  12  εβδομάδες.  Σχετικό  φύλλο  της  Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως

κατέστησε την θεραπεία καθολικά προσβάσιμη χωρίς προϋποθέσεις. 

Παρά τις εξελίξεις που διευκολύνουν την αντιμετώπιση και τη θεραπεία των

λοιμωδών νοσημάτων, από συμμετέχοντες στην έρευνα του ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις και του

Σταθμού  Φροντίδας  Εξαρτημένων  Ατόμων  του  ΟΚΑΝΑ  εκφράστηκε  ιδιαίτερη

δυσκολία των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών να συμμορφωθούν με τις  ιατρικές

οδηγίες.  Η  τάση  αυτή  των  χρηστών  αποδόθηκε  τόσο  στο  χαμηλό  κίνητρο  που

δείχνουν για ενασχόληση με την προσωπική τους υγεία, όσο και στη δυσλειτουργική

διασύνδεση. Το χαμηλό κίνητρο ενισχύεται κατά ερωτηθέντα στο ΚΕΘΕΑ και από

την ανακριβή αναπαράσταση που έχουν οι χρήστες για τη θνησιμότητα που επιφέρει

ο  HIV,  με  αποτέλεσμα  να  θεωρούν  μια  πιθανή  μόλυνση  τελεσίδικη  και  να  μην

βρίσκουν νόημα στην προσπάθεια διαχείρισης της οροθετικότητας. Εργαζόμενος στο

ΚΕΘΕΑ εκτίμησε πως αν η θεραπεία υποκατάστασης ήταν το ίδιο προσβάσιμη με

την παροχή υγειονομικού υλικού θα αυξανόταν ο βαθμός συμμόρφωσης των χρηστών

με την προτεινόμενη θεραπεία, όπως φαίνεται από την καλύτερη λειτουργικότητα των

ατόμων που βρίσκονται  σε Προγράμματα Υποκατάστασης σε σχέση με  αυτή των

ενεργών χρηστών. Από συνεντευξιαζόμενο στον ΟΚΑΝΑ αναφέρθηκε η τήρηση της

αγωγής  ως  προϋπόθεση για  την  παροχή θεραπείας  υποκατάστασης.  Επιπρόσθετος

παράγοντας που φαίνεται να καθιστά αδύνατη την συμμόρφωση με την θεραπεία,

είναι σύμφωνα με ερωτηθέντα στον ΟΚΑΝΑ οι συνθήκες διαβίωσης μεγάλου μέρους

των χρηστών. Εν απουσία στέγης, προσωπικού αποθηκευτικού χώρου, ενημερότητας

σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα, σε συνθήκες κακής υγιεινής και με συχνές

συλλήψεις  η  συστηματική  λήψη  αγωγής  κρίνεται  σημαντικά  πιο  περίπλοκη  και

δισεπίτευκτη.

Περαιτέρω  ζητήματα  σωματικής  υγείας  που  απασχολούν  με  μεγαλύτερη

συχνότητα τα άτομα που εργάζονται στο σεξ και με μικρότερη αλλά μη αμελητέα

συχνότητα τον πληθυσμό των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών είναι τα σεξουαλικώς

μεταδιδόμενα νοσήματα. Αναφορά στον συγκεκριμένο τύπο λοιμώξεων έγινε από το

προσωπικό του Red Umbrella Athens και του ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις. Ιδιαίτερη βαρύτητα
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δόθηκε  στη  σύφιλη  (βακτήριο  Treponema  pallidum).  Ο  πληθυσμός  των  χρηστών

περιγράφηκε από εργαζόμενους σε ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ να βρίσκεται αντιμέτωπος

με  επιπλέον  δερματικές  παθολογικές  εκδηλώσεις  συμπεριλαμβανομένων  των

προκαλούμενων  από την  ενέσιμη  χρήση αποστημάτων  (περιχαρακωμένη  συλλογή

πύου), προσβολή από ψείρες, κοριούς, ψώρα και την προσφάτως επανεμφανισμένη

φυματίωση.

4.2.3 Ζητήματα ψυχικής υγείας.

Όσον αφορά την ψυχική υγεία των πληθυσμών – στόχων, από τις απαντήσεις

των  συνεντευξιαζομένων  φάνηκε  να  μην  υπάρχει  αλληλοεπικάλυψη  ως  προς  τα

ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα άτομα που εργάζονται στο σεξ και τα

άτομα που κάνουν χρήση ουσιών. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι η συμπεριφορά των

χρηστών  έχει  μεγαλύτερη  πιθανότητα  να  χαρακτηριστεί  παθολογική  με  όρους

ψυχιατρικών  κριτηρίων  διάγνωσης,  καθώς  έχει  επιπλέον  σχετιστεί  με  φαινόμενα

κατάχρησης,  εξάρτησης  (οι  διαταραχές  δεν  συμπεριλαμβάνονται  στα  νεώτερα

συστήματα  ταξινόμησης  DSMV  και  ICD11)  καθώς  και  με  προκαλούμενη  από

ψυχοδραστικές  ουσίες  εκδήλωση  ψυχωσικής  συμπτωματολογίας.  Η  συντριπτική

πλειοψηφία  των  εργαζομένων  στο  ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις  και  στον  Σταθμό  Φροντίδας

Εξαρτημένων  Ατόμων  αναφέρθηκε  στη  συνθήκη  της  συννοσηρότητας,  την

συνύπαρξη  δηλαδή  περισσότερης  των  μια  διαταραχών  σε  ένα  υποκείμενο.

Καταλυτικής  σημασίας  επίδραση  στην  ραγδαία  αύξηση  των  περιστατικών  διπλής

διάγνωσης  έχει ασκήσει η δεκαετής πλέον χρήση σίσα. Πρόκειται για κρυσταλλική

μεθαμφεταμίνη  οικιακά  παραγόμενη  από  φθηνές  πρώτες  ύλες  και  κατά  συνέπεια

χαμηλότερης ποιότητας. Δρα αγωνιστικά της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και διαρκεί

για περισσότερο από 24 ώρες (αναφέρεται μέχρι και πολυήμερη επίδραση), επομένως

βάσει  της  ντοπαμινεργικής  υπόθεσης  για  την  ψύχωση  εξηγείται  η  εμφάνιση

συμπτωμάτων  όπως  ψευδαισθήσεις,  αποδιοργάνωση  και  παραλήρημα.

Χαρακτηριστική είναι η αφήγηση ειδικού θεραπευτή του ΚΕΘΕΑ Εξέλιξις : “...να

προσεγγίζω εγώ μια κοπέλα και να της λέω θέλεις ένα σάντουιτς και να μου λέει να

βγάλεις τα σκουλήκια που έχω μέσα μου και με τρώνε.” Η αυξημένη συχνότητα της

συννοσηρότητας δικαιολογεί την επιμονή των συνεντευξιαζομένων για ενίσχυση και

σταθερή παρουσία ψυχιάτρων στις δομές.
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Αναφορικά με την ψυχική υγεία του πληθυσμού των εργαζομένων στο σεξ,

ψυχολόγος  του  Κέντρου  Ημέρας   Red  Umbrella  Athens  επισήμανε  εκδηλώσεις

ψυχικής  δυσφορίας  τόσο  σε  αμιγώς  ψυχικό  όσο  και  σε  ψυχοσωματικό  επίπεδο.

Συγκεκριμένα ανέφερε καταθλιπτικά και αγχώδη συμπτώματα, επίμονο καθημερινό ή

μετατραυματικό  στρες  καθώς  και  μια  διάχυτη  απαισιόδοξη  διάθεση  με  έντονο

αίσθημα  απελπισίας  και  παραμέληση  του  εαυτού.  Έκανε  επίσης  λόγο  για  συχνή

εξωτερίκευση της εσωτερικής δυσφορίας με σωματοποιήσεις που παίρνουν κυρίως τη

μορφή κεφαλαλγίας, κοιλιακών πόνων και διαταραχής στον εμμηνορρυσιακό κύκλο. 

4.3 Εξειδικευμένα ζητήματα

4.3.1 Πολυδύναμα κέντρα.

Επιθυμία  που εκφράστηκε από εργαζόμενες  στο  Red Umbrella  Athens  και

εργαζόμενους στον Σταθμό Φροντίδας Εξαρτημένων Ατόμων του ΟΚΑΝΑ ήταν η

δημιουργία  Κέντρων  που  θα  συμπεριλαμβάνουν  μεγαλύτερο  αριθμό  και  ποικιλία

υπηρεσιών εντός της λειτουργίας τους. Η εκτίμηση των εργαζομένων ήταν πως το

πρότυπο  λειτουργίας  πολυδύναμων  κέντρων  ή  υπηρεσιών  μιας  στάσης  (one  stop

shop)  θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα των φορέων μιας και δεν θα απαιτούσε

από ομάδες  που,  όπως διευκρινίστηκε,  παρουσιάζουν ιδιαίτερη διστακτικότητα να

απευθυνθούν σε δομές, να βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς εναλλαγής πλαισίων

και  προσώπων  αναφοράς  για  την  κάλυψη  των  σχετιζόμενων  με  την  επισφαλή

συμπεριφορά τους (εργασία στο σεξ,  χρήση ψυχοδραστικών ουσιών) αναγκών. Οι

φορείς  μείωσης  της  βλάβης  που  εξετάζονται  στην  παρούσα  έρευνα

συμπεριλαμβάνουν  ήδη  μεγάλο  αριθμό  υπηρεσιών,  επομένως  η  επιθυμία  για

λειτουργία πολυδύναμων κέντρων, γίνεται αντιληπτή ως ενισχυτική της υπάρχουσας

ποικιλομορφίας των παροχών. 

Σε  σχέση  με  τις  υπηρεσίες  που  αφορούν  την  εργασία  στο  σεξ,

συνεντευξιαζόμενες από το Κέντρο Ημέρας  Red Umbrella Athens  μίλησαν για την

χρησιμότητα  λειτουργίας  ενός  πλαισίου  ικανού  να  στηρίξει  άτομα  φέροντα

περισσότερες  της  μίας  μειονοτικές  ταυτότητες.  Συγκεκριμένα,  αναφέρθηκε  το

παράδειγμα της  συνύπαρξης χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών, ομόφυλου σεξουαλικού

προσανατολισμού με παράλληλη άσκηση της εργασίας στο σεξ. Από κάθε ιδιότητα
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που επιφέρει κοινωνικό αποκλεισμό προκύπτουν επιπρόσθετες ανάγκες πρακτικά μη

διαχειρίσιμες από έναν μεμονωμένο φορέα.

Όσον  αφορά  τον  πληθυσμό  των  χρηστών,  συνεντευξιαζόμενος  από  τον

ΟΚΑΝΑ απαρίθμησε τις παροχές που ιδανικά θα συμπεριλάμβανε ένα Πολυδύναμο

Κέντρο. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η Ιατρική Υπηρεσία (η οποία από το σύνολο των

συνεντεύξεων  κρίθηκε  απαραίτητη  τόσο  για  τη  ρύθμιση  γενικών  παθολογικών

ζητημάτων,  όσο  και  για  περισσότερο  εξειδικευμένα  όπως  τα  ψυχιατρικά  και

λοιμώξεις από  HIV, HCV), Χώρος για Εποπτευόμενη Χρήση, Μονάδα Σωματικής

Αποτοξίνωσης  (detox),  Ξενώνας/  Υπνωτήριο  και  Υπηρεσία  Ψυχοκοινωνικής

Υποστήριξης με τη συμβολή της οποίας το άτομο θα αποφασίζει για το αν επιθυμεί

να συνεχίσει σε θεραπεία απεξάρτησης, υποκατάσταση, ή να παραμείνει στο στενό

πλαίσιο  συντήρησης  της  μείωσης  της  βλάβης  (παροχή  υγειονομικού  υλικού,

εκπαίδευση  για  ασφαλέστερη  χρήση).  Από  κοινωνιοθεραπευτή  του  ΟΚΑΝΑ

αναφέρθηκε η ανάγκη για λειτουργία Μεικτών Προγραμμάτων που θα απευθύνονται

τόσο σε όσους/ όσες επιθυμούν να απεξαρτηθούν χωρίς αρχική υποκατάσταση όσο

και σε όσους/ όσες χορηγηθούν μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη.

4.3.2 Συνεργασία φορέων.

Ο τρόπος  με  τον  οποίο  οι  φορείς  μείωσης  της  βλάβης  αναπληρώνουν  το

έλλειμμα που δημιουργεί  η  αδυναμία  στέγασης  του  συνόλου  των υπηρεσιών  που

αφορούν είτε χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών είτε άτομα που εργάζονται στο σεξ σε

μία πολυδύναμη δομή, είναι η συνεργασία. Σε ερώτηση σχετικά με την αποτίμηση

της  συνεργασίας  ανάμεσα σε  φορείς  (θεσμικούς  και  μη  θεσμικούς),  και  οι  εννέα

συνολικά  συνεντευξιαζόμενοι  και  συνεντευξιαζόμενες  περιέγραψαν  τάση

προοδευτικής  βελτίωσης  της  αποδοτικότητας  της  συνεργασίας,  χωρίς  ωστόσο  να

παραβλέπουν τις προκύπτουσες δυσκολίες. 

Οι πέντε στους έξι συνολικά εργαζόμενους σε δομές μείωσης της βλάβης για

χρήστες  ουσιών  (ΚΕΘΕΑ  Εξέλιξις,  ΟΚΑΝΑ)  αναφέρθηκαν  στην  πρόσφατη

σύμπραξη του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και του Οργανισμού Κατά

των Ναρκωτικών με τον Δήμο Αθηναίων και την χρηματοδότηση της Περιφέρειας με

ποσό  ύψους  800.000  ευρώ.  Δημιουργήθηκε  το  “Δίκτυο  Άμεσης  Παρέμβασης  για

Χρήστες στο Δρόμο” το οποίο τέθηκε σε λειτουργία κάνοντας την πρώτη εξόρμηση

στις 29.10.2018. με στόχο την ολιστική φροντίδα των χρηστών, τον περιορισμό των
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λοιμωδών νοσημάτων και την ευρύτερη προστασία της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με

στοιχεία  που  ανακοινώθηκαν  σε  σχετική  Ημερίδα  στην  Εθνική  Σχολή  Δημόσιας

Υγείας  στις  07.05.2019,  μέσα  στους  πρώτους  έξι  μήνες  της  λειτουργίας  της

σύμπραξης, διανεμήθηκαν σε χρήστες ουσιών 81.424 σύριγγες και 11.230 πρόχειρα

γεύματα.  Οι συμβουλευτικές  παρεμβάσεις  έφτασαν τις  597 και  οι  παραπομπές  σε

δημόσιες  υπηρεσίες  υγείας  τις  432.  Το  Δίκτυο  αποτελεί  κατά  τους

συνεντευξιαζόμενους  και  την  συνεντευξιαζόμενη  αισιόδοξη  πρωτοπορία  προς  την

κατεύθυνση  της  αποτελεσματικότερης  συνεργασίας  ανάμεσα  σε  φορείς  που

μοιράζονται κοινούς στόχους για την ίδια πληθυσμιακή ομάδα, αν και η συνολική

εικόνα  για  τις  τρέχουσες  συμπράξεις,  είναι  σύμφωνα  με  κοινωνιοθεραπευτή  του

ΟΚΑΝΑ σε “νηπιακή” ακόμα ηλικία.

4.3.3  Τοποθετήσεις  εργαζομένων  για  μεταβίβαση  των  δομών  στις

κοινότητες των εξυπηρετουμένων.

Σημαντική  διαφοροποίηση  παρατηρήθηκε  στις  απαντήσεις  που  έδωσαν  οι

ερωτηθέντες  και  οι  ερωτηθείσες  σχετικά  με  τον  βαθμό  συμφωνίας  τους  με  μια

υποθετική μεταβίβαση της διαχείρισης της δομής στην οποία εργάζονται, σε μέλη της

κοινότητας  που  εξυπηρετούν.  Παράγοντες  που  φάνηκε  να  σχετίζονται  με  τη

συμφωνία ή τη διαφωνία των υποκειμένων με το συγκεκριμένο υποθετικό εγχείρημα,

ήταν ο φορέας προέλευσης αλλά και η ιδιότητα με την οποία εργάζονταν σε αυτόν τα

ερευνητικά  υποκείμενα.  Στην  ερμηνεία  της  ετερογένειας  των  απαντήσεων  βάσει

φορέα, θα πρέπει να συνυπολογίζονται πυρηνικές διαφορές των πληθυσμών – στόχων

της κάθε δομής όπως η συχνότητα ύπαρξης ψυχοπαθολογίας.

Στον πρωτοβάθμιο φορέα υποστήριξης εργαζομένων στο σεξ  Red Umbrella

Athens  υπήρξε  γενική  συμφωνία  με  την  υπόθεση,  ασχέτως  ιδιότητας  του

συνεντευξιαζόμενου υποκειμένου. Οι συνθήκες που προσδιορίστηκε πως θα πρέπει

να υπάρχουν για να γίνει εφικτή η αυτοδιαχείριση της δομής εξολοκλήρου από άτομα

που  εργάζονται  στο  σεξ,  αφορούν  τον  βαθμό  ωριμότητας  τόσο  της  ίδιας  της

κοινότητας  και  όσο  και  της  ευρύτερης  κοινωνίας.  Και  οι  τρεις  ερωτηθέντες  και

ερωτηθείσες  έθεσαν  τη  συνθήκη  της  αυτοδιαχείρισης  ως  αρχικό  σκοπό  της

δημιουργίας του Κέντρου. 

Όσον αφορά την διαχείριση των δομών που αφορούν χρήστες ψυχοδραστικών

ουσιών από τους ίδιους,  παρατηρήθηκε έντονη αντίθεση ανάμεσα στις  θέσεις των
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εργαζομένων  που  συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Από  το  σύνολο  των  έξι

συνεντευξιαζομένων, οι τρεις προέρχονται από την κοινότητα των χρηστών (ειδικοί

θεραπευτές)  και  οι  τρεις  είναι  κοινωνικοί  επιστήμονες.  Με  αισθητά  μεγαλύτερη

ευκολία αλλά σαφή επιφυλακτικότητα φάνηκε να δέχονται οι ειδικοί θεραπευτές την

υποθετική μεταβίβαση των δομών στην κοινότητα των ενεργών χρηστών, στάση που

ενδέχεται να οφείλεται στην συμβολή και των ιδίων στο χώρο τον εξαρτήσεων μέσω

της  αξιοποίησης  της  εμπειρίας  που  αποκόμισαν  από  τη  χρήση.  Εντονότερη  έως

αρκετά  έντονη επιφύλαξη για  την  υπόθεση σε  σχέση με  την  οποία  κλήθηκαν να

τοποθετηθούν,  εξέφρασαν  οι  δύο  ψυχολόγοι  και  ο  κοινωνικός  λειτουργός  που

συμμετείχαν  στην  έρευνα.  Η  επιφύλαξη  ωστόσο  δεν  εντοπίστηκε  σε  επίπεδο

ανησυχίας για την υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ως αμφισβήτηση των

ικανοτήτων των χρηστών, αλλά κυρίως στην ψυχική τους επιβάρυνση  εφόσον θα

επανέρχονταν  στο  πεδίο  της  χρήσης  με  το  οποίο  έχουν  σχετιστεί  προσωπικά,

φέροντας  διαφορετική  ταυτότητα  (του  παρόχου  υπηρεσίας/  “ειδικού”  έναντι  της

προηγούμενης ταυτότητας του εξυπηρετούμενου). Χαρακτηριστικά έγινε αναφορά σε

ευρήματα ερευνών  που  δείχνουν υψηλά ποσοστά ολισθημάτων  ή  υποτροπών που

οδήγησαν σε θάνατο από υπεροδοσολογία σε πρώην χρήστες που ενεπλάκησαν με τη

μείωση  της  βλάβης.  Η  εμπλοκή  χρηστών  υπό  όρους  και  προϋποθέσεις  που  θα

διασφαλίζουν την προστασία τόσο του πλαισίου όσο και των ιδίων βρήκε σύμφωνο

το σύνολο των συνεντευξιαζομένων. Δύο εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ ανέφεραν ως

υποδειγματική  περίπτωση  αξιοποίησης  ομοτίμων  την  επιχείρηση  “Χιονοστιβάδα”

που  έλαβε  χώρα  μεταξύ  2012  –  2014  και  στην  οποία  συμμετείχαν  400  πρώην

χρήστες.

4.3.4 Άρση της επίπλαστης σύγκρουσης μεταξύ μείωσης της βλάβης και

θεραπείας και θεώρησή τους μέσα σε ένα ενιαίο θεραπευτικό συνεχές.

Ένα ζήτημα που φάνηκε να προκύπτει από τα λεγόμενα τεσσάρων από τους

εννέα συνολικά συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στην έρευνα, ήταν η ανάγκη για

αποδόμηση  της  αφήγησης  που  θέλει  τη  μείωση  της  βλάβης  να  αντιτίθεται  ή  να

εξυπηρετεί  διαφορετικούς  σκοπούς  από την  θεραπεία  απεξάρτησης.  Ενώ το  θέμα

αφορά κατά κύριο λόγο εργαζόμενους σε ΚΕΘΕΑ και ΟΚΑΝΑ, η θέση εκφράστηκε

και  από εργαζόμενη ψυχολόγο στο  Red Umbrella  Athens  όσο περιέγραφε θετικές

αναμενόμενες εξελίξεις στο πεδίο της μείωσης της βλάβης. Πιθανή επίδραση στην
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ένταση και τη συχνότητα με την οποία τα ερευνητικά υποκείμενα εξωτερίκευσαν την

ανάγκη για την παραπάνω αποσαφήνιση ενδέχεται να άσκησε το κλίμα εναντίωσης

προς  τους  Χώρους  Εποπτευόμενης  Χρήσης  που  ακολούθησε  της  αναγγελίας

δημιουργίας τους από τον ΟΚΑΝΑ το 2019, με φορείς της “στεγνής” απεξάρτησης να

τάσσονται ξεκάθαρα κατά του μέτρου.

Ειδικοί θεραπευτές και ψυχολόγος που συμμετείχαν στην έρευνα, εξήγησαν

πως οι υπηρεσίες μείωσης της βλάβης δεν μπορούν παρά να βρίσκονται σε  δυναμική

αλληλεπίδραση και διαρκή συνεργασία με τα “στεγνά” θεραπευτικά προγράμματα.

Έγινε  λόγος  για  θρεαπευτικό  συνεχές  που  περιλαμβάνει  από  την  παροχή

υγειονομικού υλικού,  τους  Χώρους Εποπτευόμενης  Χρήσης,  τους  Ξενώνες  για  τη

φιλοξενία  τοξικοεξαρτημένων,  τα  προγράμματα  υποκατάστασης,  τις  Μονάδες

Σωματικής  Αποτοξίνωσης  (την  δημιουργία  των  οποίων  διεκδικούν  και  τα

θεραπευτικά προγράμματα) μέχρι  τα “στεγνά” Θεραπευτικά Προγράμματα του 18

ΆΝΩ και του ΚΕΘΕΑ. Υποστηρίχθηκε πως κάθε πτυχή του συνεχούς των υπηρεσιών

απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε διαφορετική φάση χρήσης, με μικρότερο ή

μεγαλύτερο κίνητρο να πορευθούν προς την θεραπεία. Η μείωση βλάβης σέβεται το

δικαίωμα κάθε χρήστη για αυτοδιάθεση και παρέχει φροντίδα χωρίς να απαιτεί αποχή

ή να κατευθύνει πατερναλιστικά το υποκείμενο που βρίσκεται σε χρήση. Ερωτηθείς

ψυχολόγος  παρομοίασε το θεραπευτικό συνεχές  με  κλίμακα της  οποίας  το πρώτο

σκαλοπάτι είναι οι παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης και για να φτάσει κανείς στο

δέκατο  που  αντιστοίχισε  στη  θεραπεία  (χωρίς  η  θεραπεία  να  είναι  απαραίτητα

αυτοσκοπός),  θα  πρέπει  τα  τμήματα  αυτά  να  επικοινωνούν  μεταξύ  τους.  Ο

συγκεκριμένος  συνεντευξιαζόμενος  διεύρυνε  την  χρησιμότητα  της  μείωσης  της

βλάβης,  προσθέτοντας και την δυνατότητα εγκόλπωσης της μεθοδολογίας και  του

ιδεολογικού της πλαισίου σε πλαίσιο θεραπείας, δηλώνοντας μάλιστα πως έχουν γίνει

βήματα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση παρά την επιφυλακτικότητα μέρους των

θεραπευτών – εργαζομένων.

4.3.5 Ζητήματα σχετικά με διεμφυλικές εργαζόμενες στο σεξ.

Ένα  ζήτημα  που  αναδύθηκε  κατά  τη  διεξαγωγή  των  συνεντεύξεων  με

εργαζόμενες  στο  Κέντρο  Ημέρας  Red  Umbrella  Athens,  ήταν  η  ορατότητα  των

διεμφυλικών  γυναικών  που  εργάζονται  στο  σεξ.  Η  συμμετοχή  ατόμων  από  τον

πληθυσμό  –  στόχο  της  δομής  στην  λειτουργία  της  περιγράφηκε  να  αφορά
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εξολοκλήρου τις διεμφυλικές ωφελούμενες. Συνεντευξιαζόμενη παρατήρησε ισχυρή

τους παρουσία στις διεκδικήσεις για την κοινότητα και σε διεθνές επίπεδο μετά από

συμμετοχή της σε ημερίδες γύρω από την εργασία στο σεξ που έλαβαν χώρα στο

εξωτερικό. Αντιθέτως, χαμηλή είναι η συμμετοχή cis γυναικών στην  λειτουργία του

Κέντρου, ενώ μηδενική είναι η συμμετοχή ανδρών, γεγονός που ευθύνεται και για

τον  τερματισμό  της  χρηματοδότησης  της  δομής  ως  Κέντρου  Υποστήριξης  και

Ενδυνάμωσης  για  Άντρες  Εργαζόμενους  στο  Σεξ  που  διήρκησε  6  μήνες  (η  δομή

εξακολούθησε να λειτουργεί για άνδρες ωφελούμενους βάσει εθελοντικής εργασίας

του προσωπικού). Ως ανασταλτικός παράγοντας για την συμμετοχή των cis γυναικών

προσδιορίστηκε το αίσθημα ντροπής για την εργασιακή τους ιδιότητα, ενώ η αποχή

των ανδρών αποδόθηκε σε πλήρη άρνηση και αδυναμία αποδοχής της εργασίας στο

σεξ ως επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Ενώ η εμπλοκή ομοτίμων στον φορέα αποτελεί βασικό στόχο από τη σύλληψη

της  ιδέας  για  τη  δημιουργία  του,  με  την  υπερεκπροσώπηση της  trans  κοινότητας

εκφράστηκε  κίνδυνος  σε  δύο  επίπεδα.  Αφενός  δημιουργείται  η  εντύπωση  πως  οι

μόνες εργαζόμενες στο σεξ είναι οι διεμφυλικές, καθώς δεν επιτυγχάνεται ρεαλιστική

αντιπροσώπευση της υπαρκτής ποικιλομορφίας του πληθυσμού τους, και αφετέρου

ταυτίζεται  η  trans  κατάσταση  με  την  εργασία  στο  σεξ.  Με  τον  τρόπο  αυτό

στρεβλώνεται επομένως η εικόνα τόσο αναφορικά με το τί συμβαίνει γύρω από την

εργασία στο σεξ, όσο και αναφορικά με το τί σημαίνει  trans  κατάσταση. Η ταύτιση

των διεμφυλικών γυναικών με την εργασία στο σεξ διευκρινίστηκε ωστόσο πως δεν

πηγάζει αποκλειστικά από το ζήτημα της ορατότητας αλλά στηρίζεται κατά κύριο

λόγο στην αδυναμία εξεύρεσης άλλης επαγγελματικής απασχόλησης, η οποία με τη

σειρά της ενδέχεται να κινητοποιεί τις διεμφυλικές εργαζόμενες στο σεξ να προβούν

στις απαραίτητες εργασιακές διεκδικήσεις. Οι συνεντευξιαζόμενες ανέφεραν σχεδόν

καθολική απουσία οποιασδήποτε θέσης εργασίας στον ιδιωτικό, πολλώ δε μάλλον

στον δημόσιο τομέα, αποκλεισμός που εξωθεί τις διεμφυλικές γυναίκες να εργαστούν

στο σεξ. Ενώ υπήρξε υπόνοια για βελτίωση του φαινομένου (ειδικά σε διεμφυλικές

γυναίκες μικρότερης ηλικίας), έγινε σαφές πως η υπόθεση αυτή τελικά διαψεύστηκε. 
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Επίλογος

Στην  παρούσα  διπλωματική  έρευνα  εξετάζονται  στρατηγικές  που

χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες για τη μείωση της βλάβης σε πληθυσμούς χρηστών

ψυχοδραστικών ουσιών και  εργαζομένων στο σεξ.  Την παράθεση βιβλιογραφικών

στοιχείων  για  τις  δύο  δυνητικά  επισφαλείς  συμπεριφορές  (χρήση,  σεξουαλική

δραστηριότητα)  μέσα  στο  πλαίσιο  της  ιστορικής  τους  εξέλιξης  ακολουθεί  η

παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  ποιοτικής  έρευνας  που  σχεδιάστηκε  και

υλοποιήθηκε  βάσει  ημιδομημένων  συνεντεύξεων  με  εννέα  εργαζόμενους  και

εργαζόμενες σε δομές μείωσης της βλάβης στην Αθήνα.

Η  διαπραγμάτευση  του  ερευνητικού  αντικειμένου  βασίστηκε  αρχικά  στην

προσωπική εθελοντική εμπλοκή του γράφοντος με προγράμματα προσέγγισης στο

δρόμο ευπαθών στον HIV ομάδων, όπως οι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών και τα

άτομα  που  εργάζονται  στο  σεξ.  Επιλέχθηκαν  οι  συγκεκριμένες  δύο ομάδες  λόγω

παρατηρούμενης αλληλοεπικάλυψης τόσο εν μέρει των πληθυσμών όσο και κυρίως

των στρατηγικών.  Ζητήματα που απασχόλησαν τον ερευνητή και  κατεύθυναν τον

σχεδιασμό των ερωτήσεων για τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, ήταν αρχικά ο βαθμός

επάρκειας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η αποτίμηση της συνεργασίας μεταξύ

των φορέων, πεδία που φάνηκε να έχει σημειωθεί ικανοποιητική πρόοδος σε σχέση

με το παρελθόν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και προς τους δύο πληθυσμούς.

Αναφορικά με περισσότερο αμφιλεγόμενα ζητήματα, φάνηκε πως η παροχή

υγειονομικού  υλικού  σχετικού  με  τις  συμπεριφορές  κινδύνου  (σύριγγες,

προφυλακτικά) χρησιμοποιείται και σαν μέσο για την προσέλκυση εξυπηρετουμένων

με στόχο την ψυχοκοινωνική τους στήριξη, πέρα από το στενό πλαίσιο της μείωσης

της  βλάβης,  μόνο  σε  περιπτώσεις  που  υπάρχει  ανταπόκριση  από  το  ωφελούμενο

άτομο. Ως προς την προοδευτική μετακίνηση της διαχείρισης των δομών από τους

“ειδικούς” στις κοινότητες των εξυπηρετουμένων, οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες

φάνηκαν  έδειξαν  μεγαλύτερη  επιφυλακτικότητα  όσον  αφορά  την  μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων σε ομότιμους ενεργούς ή πρώην χρήστες. 

Επιπρόσθετα  θέματα  που  αναδύθηκαν  από  τις  απαντήσεις  των

συνεντευξιαζομένων και θα ήταν χρήσιμο να τεθούν υπό ενδελεχέστερη διερεύνηση

αφορούν  τόσο  την  ομάδα  των  χρηστών  ψυχοδραστικών  ουσιών  όσο  και  των

εργαζομένων στο σεξ. Στο κομμάτι των υπηρεσιών για χρήστες, θα ήταν σκόπιμη μια
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ενδελεχέστερη  διερεύνηση  της  προαναφερθείσας  σημαντικής  διαφοροποίησης  της

θέσης  των  εργαζομένων  απέναντι  σε  υποθετική  μεταβίβαση  της  λειτουργίας  της

δομής  στην  κοινότητα-στόχο,  βάσει  της  επαγγελματικής  ιδιότητας  των  ιδίων

(κοινωνικοί επιστήμονες ή ειδικοί θεραπευτές/κοινωνιοθεραπευτές). Όσον αφορά το

κομμάτι  της  εργασίας  στο  σεξ,  ενδιαφέρον  παρουσιάστηκε  για  την

υπερεκπροσώπηση  της  κοινότητας  των  εργαζομένων  στο  σεξ  από  διεμφυλικές

γυναίκες, και τις πιθανές προεκτάσεις και εξηγήσεις για το φαινόμενο.

Πέραν των πιθανών προεκτάσεων που θα μπορούσαν να δοθούν με αφορμή

την παρούσα έρευνα, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν και σημαντικοί περιορισμοί

της.  Ο σημαντικότερος  εξ  αυτών είναι  το  ερευνητικό δείγμα,  καθώς  συμμετείχαν

μόλις εννέα εργαζόμενοι και εργαζόμενες σε δομές μείωσης της βλάβης (τρεις από

κάθε φορέα). Οι φορείς στους οποίους απευθύνθηκε ο ερευνητής απασχολούν μεγάλο

αριθμό εργαζομένων και  εθελοντών διαφορετικών ιδιοτήτων,  οι τοποθετήσεις  των

οποίων  ιδανικά  θα  συνυπολογίζονταν  στην  εξαγωγή  των  συμπερασμάτων  για  τα

ζητήματα που θίχθηκαν. Εκτός από τον αριθμό των εργαζομένων κάθε δομής που

συμμετείχαν,  ωφέλιμη  θα  ήταν  επίσης  η  συμπερίληψη  και  άλλων  φορέων  που

ασχολούνται και σε μικρότερη ίσως κλίμακα με τη μείωση της βλάβης, όπως Μη

Κυβερνητικές Οργανώσεις, αντί μόνο των τριών (ΚΕΘΕΑ, ΟΚΑΝΑ, Red Umbrella

Athens).  Ενδιαφέρουσα  θα  ήταν  ξεχωριστή  συλλογή  δεδομένων  από  ίσο  αριθμό

ομοτίμων  και  επαγγελματιών  σε  κάθε  φορέα  (εν  προκειμένω  συμμετείχαν  μεν

τέσσερις  ομότιμοι  και  τέσσερις  επαγγελματίες  αλλά  άνισα  κατανεμημένοι  στους

φορείς). Ασφαλέστερη θα ήταν επίσης η επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων

βάσει λογισμικών ανάλυσης περιεχομένου (πχ IraMuTeQ, ATLAS-ti, HyperQual). 

Σε επίπεδο αποτίμησης του συνόλου της εκπόνησης της διπλωματικής από

τον ερευνητή, ενισχύθηκε το ενδιαφέρον και το κίνητρο για εμπλοκή με την μείωση

της  βλάβης.  Μέσω  της  βιβλιογραφικής  ανασκόπησης  επιβεβαιώθηκε  και

εμπλουτίστηκε το θεωρητικό υπόβαθρο που τροφοδοτεί την επί καιρώ συμφωνία με

τις πολιτικές μείωσης βλάβης, ενώ η κατανόηση της ιστορικής τους εξέλιξης ανέδειξε

εντονότερα την αναγκαιότητα εφαρμογής τους και στην σημερινή εποχή. Καταλυτική

ήταν η συμβολή της δια ζώσης επικοινωνίας με το προσωπικό που στελεχώνει τους

φορείς, η επιμονή και το αυθεντικό ενδιαφέρον των οποίων διαψεύδει εκκωφαντικά
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κάθε αφήγηση που θέλει τη μείωση βλάβης να προωθεί τη χρήση, να συντηρεί την

εξάρτηση ή να αντιτίθεται στη θεραπεία. 

“I do not promote drug use. I do not promote car accidents either, but I still

think seat-belts are a good idea”. - Patrick Karlsen 
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