
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΛΩΣΗ – ΝΑΙ ΣΕ ΤΙ; 

Εναλλακτικές προτάσεις στην άσκηση βίας στην ψυχιατρική 

Βασικές θέσεις για την πίστη στο εφικτό μιας ψυχιατρικής χωρίς βία 

 Η βία παράγει βία και παράγεται από βία.  

 Η βία δεν είναι μόνο φυσική. Η αδιαφορία, η ανωνυμία, η υπεροψία, η 

γραφειοκρατία, η κωφότητα απέναντι στις προσωπικές ανάγκες, 

αποτελούν μορφές βίας. 

 Και ως τέτοιες μπορούν να παράγουν βία.  

 Σ’ όποια θέση του κύκλου κι αν βρίσκεσαι: ως ασθενής ή ως 

εργαζόμενος. 

 Σ’ αυτήν την περίπτωση είναι λογική και ηθική αυθαιρεσία να ταυτίζεται 

η εκδηλωθείσα βία με στοιχεία της προσωπικότητας του ανθρώπου που 

την ασκεί ή με συμπτώματα της αρρώστιας του ψυχιατρικού ασθενή. 

 Ένα μη βίαιο πλαίσιο προσαγωγής, υποδοχής και αντιμετώπισης του 

ψυχικά πάσχοντος ανθρώπου θα παρήγαγε αυτόματα λιγότερη βία προς 

και από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.  

 Αυτό θα είχε άμεσες συνέπειες στη εξέλιξη της ψυχικής κατάστασης του 

πάσχοντος προσώπου, αλλά και των εργαζομένων, που εμπλέκονται στην 

ψυχιατρική του εισαγωγή και φροντίδα. 

 

 



Το πρόγραμμα «Σωτηρία» και οι επίγονοί του 

Το πρόγραμμα «Soteria» γεννήθηκε στην πρώτη του μορφή το 1969 στο San 

Francisco από τον ψυχίατρο L. Mosher, σε μια προσπάθεια οικοδόμησης ενός μη 

βίαιου και λιγότερο ιατρικοποιημένου μοντέλου αντιμετώπισης οξέων ψυχωσικών 

κρίσεων. Ο ιδρυτής του επηρεάστηκε από την προσπάθεια του R.Laing στο 

Λονδίνο και σχετικές φαινομελογικές και υπαρξιστικές θεωρίες γύρω από το θέμα 

της ψυχικής νόσου. Η ιδέα της Σωτηρίας γνώρισε αρκετές εφαρμογές και 

παραλλαγές στην πορεία των χρόνων, διατηρώντας ωστόσο πάντα το 

χαρακτηριστικό της μη βίαιης αντιμετώπισης ψυχωσικών διεγερτικών 

συμπεριφορών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 μεταφυτεύτηκε στην Ευρώπη, 

στη Βέρνη της Ελβετίας, από τον Luc Ciompi, διαγράφοντας από τότε μια δική της 

ευρωπαϊκή πορεία. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως και σήμερα 

αναδύονται με σημαντική ταχύτητα εφαρμογές της Σωτηρίας στη γερμανική 

ψυχιατρική, υποσχόμενες μια εναλλακτική πρόταση στην κλασική ψυχιατρική 

αντιμετώπιση διεγερτικών καταστάσεων, που κατατάσσονται στο πλαίσιο της 

ψύχωσης. Οι περισσότερες αμερικανικές όσο και η ελβετική «Σωτηρία» 

αποτελούν μικρές «κλινικές»-κοινόβια, που λειτουργούν σε τοπική απόσταση από 

το συμβατικό σύστημα ψυχιατρικής περίθαλψης, ακόμα και όταν εντάσσονται 

θεσμικά στην αλυσίδα της δημόσιας περίθαλψης. Ο συγκριτικός νεωτερισμός των 

Γερμανών συναδέλφων, ακολουθώντας και επεκτείνοντας κάποια πειράματα στην 

Αμερική, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις προσπαθούν να εφαρμόσουν το μοντέλο 

της Σωτηρίας μέσα σε συμβατικά ψυχιατρικά νοσοκομεία, και ως εκ τούτου 

αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και ερέθισμα για τα ελληνικά δεδομένα. 

 

 



Τι είναι η «Σωτηρία» 

Η «Σωτηρία» αποτελεί μια φιλοσοφία και μια πρακτική αντιμετώπισης οξέων 

ψυχωσικών κρίσεων και διεγερτικών καταστάσεων με τα εξής χαρακτηριστικά. 

 Μια μικρή μονάδα με περιορισμένη χωρητικότητα κλινών (στην πρώτη 

Σωτηρία 8 φιλοξενούμενοι με δύο άτομα προσωπικό. Στην πορεία η αναλογία 

ποικίλει ανάλογα με τις εκάστοτε μορφές του προγράμματος). 

 Ήρεμο, φιλικό, «σπιτικό» περιβάλλον, με ήπια αισθητική, μεγάλη 

ανεκτικότητα στη διαφορά και υποστηρικτικό συναισθηματικό κλίμα προς τους 

φιλοξενούμενους. 

 Απόλυτη απουσία φυσικής και άλλης βίας ή πειθαναγκασμού προς τους 

φιλοξενούμενους. 

 Παρουσία σε 24ωρη βάση προσωπικού, που στην πλειοψηφία του δεν 

αποτελείται από επαγγελματίες θεραπευτές. 

 Φιλοσοφία του «προσώπου αναφοράς»: ένα μέλος της ομάδας βρίσκεται σε 

κύρια επαφή με ένα φιλοξενούμενο πρόσωπο. 

 Κατά το δυνατόν μειωμένη χρήση ψυχοφαρμάκων. 

 Απουσία κλασικά εννοούμενου θεραπευτικού προγράμματος  

 Έμφαση σε διαπροσωπικές φαινομενολογικές παρεμβάσεις. 

 Σύνδεση με την οικογένεια και φιλικά πρόσωπα των φιλοξενούμενων. 

 Συστηματική φροντίδα προς τους εργαζομένους στη μονάδα: επαγγελματική 

εποπτεία, κατάλληλα ωράρια και μεγάλα «ρεπό» για ανάκτηση των δυνάμεών 

τους.  

Αντιμετώπιση διεγερτικών κρίσεων – Το «Ήσυχο Δωμάτιο» 



Κρίσεις υπερδιέγερσης, τάσεις για άσκηση βίας στον εαυτό ή τους άλλους ή 

ακραίες συμπεριφορές, που ενοχλούν τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους 

αντιμετωπίζονται στο «Ήσυχο Δωμάτιο», έναν αισθητικά φροντισμένο, ήπιο 

χώρο, όπου μπορεί ο φιλοξενούμενος υπό διέγερση να αποσυρθεί για το διάστημα 

της κρίσης του και να τη ζήσει σε όλες της τις μορφές χωρίς να ανατρέψει το 

συνολικότερο πλαίσιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνοδεύεται από μέλος του 

προσωπικού, που βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί του και τον συνοδεύει στην 

πορεία του με τρόπο ανάλογο με τις ανάγκες του φιλοξενούμενου προσώπου 

(συμμετέχοντας με διάλογο ή σιωπώντας κλπ), για όσο χρόνο χρειαστεί και μπορεί 

να αντικατασταθεί από άλλον εργαζόμενο, σε περίπτωση που ο ίδιος-ια έχει 

ανάγκη να αποσυρθεί. Τα γεύματα και ο ύπνος του φιλοξενούμενου μπορούν να 

λάβουν χώρα στο «Ήσυχο Δωμάτιο», εάν αυτός-ή το επιθυμεί. Μετά την 

αποκλιμάκωση της κρίσης το ενδιαφερόμενο πρόσωπο επιστρέφει στο δωμάτιό 

του και στο κανονικό του πρόγραμμα. 

Αποτελέσματα 

Ενδεικτική έρευνα αξιολόγησης σχετικά με μια 20ετή (1977-1997) 

εφαρμογή της «Σωτηρίας» στην Ουάσιγκτον (με το όνομα “Crossing Place”) 

έδειξε τα παρακάτω. 

 90% των φιλοξενουμένων μπόρεσαν να επιστρέψουν στην κοινότητα 

μετά από το πολύ 30 μέρες φιλοξενία στη «Σωτηρία» έχοντας υπερβεί 

την ψυχωσική κρίση, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν σε ψυχιατρικό 

νοσοκομείο. 

 Κανείς από τους φιλοξενούμενους στη «Σωτηρία» για την παραπάνω 

20ετία δεν αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο 

πρόγραμμα. 



 Κατά την 20ετή λειτουργίας της μονάδας δεν παρατηρήθηκε κανένας 

αξιοσημείωτος τραυματισμός εργαζόμενου στη μονάδα. 

Οι φιλοξενούμενοι στο CrossingPlace δεν επιλέχθηκαν με κανένα κριτήριο για 

την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα, αλλά αποτελούσαν τυχαίες εισαγωγές στο 

ευρύτερο δημόσιο ψυχιατρικό σύστημα περίθαλψης. H ίδια η μονάδα ήταν 

ενσωματωμένη στο δημόσιο σύστημα περίθαλψης, χωρίς κανένα διακριτικό σημάδι 

προς τα έξω. 

Η κατάσταση σήμερα 

Η ιδέα της «Σωτηρίας» βρίσκει αυτή τη στιγμή εντυπωσιακή διάδοση ιδιαίτερα 

στη γερμανόφωνη Ευρώπη, σαν μια ευκαιρία για μη βίαιη και θεραπευτικά 

αποτελεσματική αντιμετώπιση οξέων ψυχωσικών περιστατικών. Οι διάφορες 

εφαρμογές της «Σωτηρίας» έχουν δικτυωθεί μεταξύ τους σε μια διεθνή 

ομοσπονδία, η οποία παρακολουθεί στην πράξη, μελετά επιστημονικά και 

επιδιώκει τη διάδοση της ιδέας της «Σωτηρίας».  

 


