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Η ψυχοθεραπεία ως στάση της μη Γνώσης: 

από το «Είμαι δω», προς το δρόμο για την κοινωνική αλλαγή. 

Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης 

 
 
Οι λεγόμενοι ψυχοθεραπευτές οφείλουν να «γνωρίζουν». Αυτό ισχυρίζεται το 

σύστημα που τους εκπαιδεύει και τους χρίζει ειδικούς των λύσεων. Οφείλουν να 
γνωρίζουν τι είναι πρόβλημα και τι δεν είναι, πώς ονομάζεται, από πού προέρχεται 
και από τι εξαρτάται. Πιστεύουν ότι γνωρίζουν - ή τουλάχιστον τους πείθουν ότι 
ξέρουν - «τι έχει» κάποιος, πώς ονομάζεται το σύμπτωμα, πού είναι τα λάθη και πού 
οι λύσεις τους. Ξέρουν πώς πρέπει να λυθεί ένα πρόβλημα. Μερικές φορές 
γνωρίζουν τη λύση για πολλά προβλήματα - και μάλιστα για πολλά προβλήματα 
πολλών ανθρώπων. Σ’ αυτή την περίπτωση γράφουν βιβλία για κλινικές εικόνες και  
θεραπευτικούς στόχους ή και στόχους ζωής. Οι ψυχοθεραπευτές εμπλέκονται έτσι σε 
έναν φαύλο κύκλο και κάνουν σαν να ήξεραν από τι αποτελείται ή σε τι συνίσταται η 
ζωή άλλων ανθρώπων – ανθρώπων που τις περισσότερες φορές τούς είναι εντελώς 
άγνωστοι με περίπλοκες και ατομικά εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους βιογραφίες, 
κάτι βέβαια όχι σπάνιο στους ανθρώπους. Ειδικοί στις ζωές των άλλων, ειδικοί των 
ξένων ζωών; Ειδικοί για τη θεραπεία περίεργων «ασθενειών», οι οποίες δεν 
μπορούν να εντοπιστούν σε κανένα μέρος του εγκεφάλου ή του υπόλοιπου 
ανθρώπινου οργανισμού; Ειδικοί σε λύσεις, οι οποίες ποτέ ή σχεδόν ποτέ δεν έχουν 
επιτυχία;  Σίγουρα όμως ειδικοί στη διαπίστωση της αποτυχίας τους, την οποία σε 
μια εσωτερική απελπισία ονομάζουν «αντίσταση στη θεραπεία», για να αντέξουν να 
συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους. 

Αυτό το είδος ψυχοθεραπείας, που εφαρμόζεται κατά κόρον και τολμώ να πω 
παραδοσιακά, βιώνεται από τους άμεσα ενδιαφερόμενους συχνά ως καταπιεστικό, 
χαρακτηρίζεται «πλύση εγκεφάλου» και απορρίπτεται γρήγορα ως μια διαδικασία 
ανέλπιδης ασυνεννοησίας ανάμεσα σε θεραπευτές και θεραπευόμενους. Τότε οι 
θεραπευτές αισθάνονται από τους θεραπευόμενούς τους αδικημένοι, παρεξηγημένοι, 
θιγμένοι. Σε τελική ανάλυση κάνουν κι αυτοί ό,τι μπορούν, ούτε φταίνε που κάποιος 
τρελαίνεται ούτε και είναι υποχρεωμένοι να τον θεραπεύσουν… 

Αυτή είναι η στιγμή που εμφανίζονται παράξενες έννοιες όπως 
«νοσοενσυναίσθηση», «αντίσταση στη θεραπεία», «χρόνια νόσος», ή μη 
συνεργασιμότητα (Non-Compliance), μέχρι του  απίστευτου σημείου να εμφανίζεται 
στο ICD 10 (V 15.81) και το DSM IV (Z91.1) μια ειδική κωδικοποίηση με το όνομα 
dem Namen «Μη συμφωνία με τις οδηγίες των γιατρών»! Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι 
αισθάνονται τότε πως οι ειδικοί τους σέβονται ακόμα λιγότερο, τους μεταχειρίζονται 
ακόμα χειρότερα και έτσι γίνονται ακόμα πιο επιθετικοί απέναντί τους, 
συμπεριφέρονται ακόμα λιγότερο συνεργατικά, επιδεικνύουν όλο και λιγότερη  
»νοσοενσυναίσθηση»  και εμφανίζονται φυσικά ακόμα πιο… ανίατοι… 

 
 
Η κοινωνική διάσταση και  η συνολική φιλοσοφία 
 
Εξυπακούεται ότι η αλληλεπίδραση που περιγράφηκε δεν είναι ατομική ή 
προσωπική, ούτε πρέπει να ιδωθεί σαν ψυχολογικοποίηση του κοινωνικού 
φαινομένου της αλλοτριωτικής παρέμβασης της ιδέας του «Ειδικού» στην 
χειραφέτηση του πολίτη που βρίσκεται σε ψυχικό αδιέξοδο, λιγότερο ή περισσότερο 



διαγνωσμένος. Η δόμηση της ψυχιατρικής σε κλάδο κοινωνικής καταστολής και 
κανονικοποίησης κάθε μορφής συμπεριφορικής και ψυχικής απόκλισης είναι μια 
ιστορική διαδικασία που περιγράφηκε ήδη αναλυτικά από μεγάλους στοχαστές του 
20ού αιώνα (βλ. ενδεικτικά Φουκώ,1962, Dörner, 1969, Σαζ, 1969). Χωρίς λοιπόν να 
υποτιμούμε στο ελάχιστο αυτή την κοινωνική διάσταση του εμπρόθετου 
επικοινωνιακού βραχυκυκλώματος μεταξύ θεραπευτών και ανθρώπων που ζητούν 
βοήθεια, θεωρούμε χρήσιμο εδώ να επικεντρωθούμε στους μηχανισμούς διατήρησης 
του φαύλου κύκλου, γιατί σ’ αυτήν συμμετέχουν επίκαιρα υπαρκτά πρόσωπα, τα 
οποία μπορούν –όπως συμβάλουν στη διατήρηση – να συμβάλουν και στην 
αποδόμηση της ψυχιατρικής κατασταλτικής δύναμης. 
 
            Έτσι, στο ευρύ πλαίσιο δράσης της ιστορικής διαπραγμάτευσης στην οποία 
συμμετέχουμε, δρουν, αισθάνονται και σκέπτονται πρόσωπα.  Και στην προκειμένη 
βρισκόμαστε μπροστά σε δυο θιγμένες και απελπισμένες ομάδες ανθρώπων, 
θεραπευτών και δυνητικά θεραπευομένων, που και οι δύο έχουν καλές προθέσεις, 
θέλουν κάτι η μια από την άλλη, και οι δύο δεν παίρνουν αυτό που θέλουν και γι’ 
αυτό μπορούν να αναπτύξουν και οι δύο αμοιβαία αισθήματα μίσους και ματαίωσης. 
Κάτω από αυτό το φως μπορεί κανείς να καταλάβει γιατί κάποιοι μοντέρνα (και όχι 
μεταμοντέρνα) σκεπτόμενοι επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας 
τοποθετούνται περιφρονητικά απέναντι στην ψυχοθεραπεία, την απορρίπτουν 
πολιτικά και επικεντρώνονται αποκλειστικά σε μέτρα ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης  - για να βιώσουν κι εκεί πολύ συχνά παταγώδεις αποτυχίες στο 
θέμα της χειραφέτησης των πελατών τους από το σύστημα υγείας και να 
ανακυκλώνονται εξίσου φαύλα στην αναπαραγωγή μικρών ψυχιατρείων με άλλα 
ονόματα (συγκρ. Schweitzer & Schumacher, 2006, Θεσνίκη, εκδ. Νησίδες).  

Αν παρατηρήσει κανείς με προσοχή τη δυναμική που προηγουμένως 
περιγράψαμε, ο κόμπος  βρίσκεται ακριβώς στην ιδέα της γνώσης από την πλευρά 
αυτών που δεν βιώνουν προσωπικά την κατάσταση. Αυτό συνιστά και την 
αλλοτριωτική όψη της παραδοσιακής ψυχοθεραπείας, η οποία κατά τη γνώμη μου 
διαμορφώνει τη σχέση μεταξύ θεραπευτών και θεραπευομένων με όρους ανισότητας, 
εξάρτησης και εξουσιαστικότητας, και την κάνει ως εκ τούτου μη αναποτελεσματική 
ως προς του στόχους μιας αλλαγής (βλ. «ίασης»). Αν αλλάξει κανείς αυτή τη βασική 
θέση, αναδύεται ένας νέος κόσμος, ο οποίος καθιστά κάποια πράγματα εκ νέου 
εφικτά.  
 

Η θεραπεία ως στάση της μη γνώσης είναι μια βασική αρχή της συστημικής 
κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της δεύτερης κυβερνητικής φάσης, η οποία 
συναντά αυθόρμητα – και γι’ αυτό κατά κάποιον τρόπο ανακουφιστικά – τη θεωρία 
της ενδυνάμωσης και της ανάρρωσης του κινήματος των χρηστών και επιζησάντων 
της ψυχιατρικής.  

Ένας συστημικά σκεπτόμενος ψυχοθεραπευτής δευτεροκυβερνητικής 
έμπνευσης έχει πολλά που δεν γνωρίζει. Δεν γνωρίζει αν κρύβεται κάτι νοσηρό πίσω 
από ασυνήθιστες εμπειρίες, ασυνήθιστα ακούσματα, οράματα ή σκέψεις. Δεν 
γνωρίζει αν αυτό είναι πρόβλημα και, αν είναι, για ποιον. Δεν γνωρίζει τι μπορεί να 
είναι λύση για ποιο πρόβλημα. Δεν γνωρίζει  το γιατί και το προς τα πού. Αλλά αυτό 
που είναι ακόμα πιο αποφασιστικής  σημασίας σ’ αυτή τη διαδικασία ότι ένας 
συστημικά σκεπτόμενος θεραπευτής δεν έχει κανένα πρόβλημα με το γεγονός ότι δεν 
γνωρίζει. Εμείς, οι θεραπευτές  της δεύτερης κυβερνητικής, μπορούμε να 
αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο με χαλαρότητα, γιατί εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους. 
Εμπιστευόμαστε τη βασική ικανότητά τους να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και 
να την κρατήσουν. Κατανοούμε  τις λεγόμενες ψυχικές διαταραχές ως επικοινωνιακά 
σχήματα, που  αποτελούν εν μέρει λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικές λύσεις 
σε συγκεκριμένες δυσκολίες στη ζωή, αλλά έχουν ορισμένες παρενέργειες, τις οποίες 
οι άνθρωποι που τις ζουν θέλουν να αντιμετωπίσουν. Πιστεύουμε ότι η λύση 
ενυπάρχει στο δυναμικό του ανθρώπου και είναι απλώς προσωρινά εγκλωβισμένη ή 



μπλοκαρισμένη. Η δουλειά μας ως καλών ψυχοθεραπευτών συνίσταται στο να 
εμπλακούμε σε μια συζήτηση με τους ανθρώπους για να συμβάλουμε στην άρση 
αυτού του μπλοκαρίσματος. Τι είναι το πρόβλημα και τι η λύση, ποιος είναι ο στόχος 
και ποιος ο δρόμος προς τα κει, γνωρίζει μόνο ο άμεσα εμπλεκόμενος. Τι είμαστε 
λοιπόν; Σε τι είμαστε επαγγελματίες; Πού έγκειται η εξειδίκευσή μας; 
 
            Θεωρούμε ότι είμαστε ειδικοί όχι στις απαντήσεις, αλλά στις ερωτήσεις 
που τίθενται. Ξέρουμε να κάνουμε καρποφόρες ερωτήσεις, οι οποίες ενεργοποιούν 
το δυναμικό των συνομιλητών και συνομιλητριών μας. Ισχυριζόμαστε ότι μπορούμε 
να τις διατυπώνουμε με τρόπο, που να εισάγουν διαφορές στο κλινικό τοπίο και στον 
τρόπο σκέψης των πελατών μας και μάλιστα διαφορές που κάνουν τη διαφορά. Οι 
απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις μπορούν να είναι εντελώς διαφορετικές από 
άνθρωπο σε άνθρωπο, ανάλογα με τη βιογραφία, τις επιμέρους αποφάσεις του κλπ. 
Οι ψυχοθεραπευτές και οι ψυχοθεραπεύτριες συνοδεύουν με τον ίδιο σεβασμό 
οποιαδήποτε απάντηση και προσπαθούν να ενδυναμώσουν τους συνομιλητές τους 
στην κατεύθυνση της πραγματοποίησης λύσεων που αναπτύσσουν οι ίδιοι. 
Προτείνουν τις δικές τους υποθέσεις και ακούν προσεκτικά τις ιστορίες των πελατών 
τους, οι οποίες γίνονται χωρίς επιφύλαξη δεκτές ως αληθείς. Δεν είμαστε ντετέκτιβς 
σε μια αποστολή αναζήτησης της αλήθειας, αλλά σκεπτόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι 
ακούν προσεκτικά τις αλήθειες ζωής των συνανθρώπων τους και ρωτούν πώς θα 
μπορούσαν να τους φανούν χρήσιμοι. Μένουμε στα όρια που μας βάζουν οι ίδιοι οι 
πελάτες μας και δεν έχουμε σε καμιά περίπτωση την απαίτηση να γίνουμε μάνατζερ 
της ζωής τους. Το να είμαστε έξυπνοι σύντροφοι στην επικοινωνία μάς είναι ήδη 
αρκετό, γιατί πιστεύουμε βαθύτατα στις δυνατότητες των ανθρώπων να βοηθήσουν 
οι ίδιοι τους εαυτούς τους.  

Αυτός ο τρόπος σκέψης περιλαμβάνει και άλλη μια πλευρά, η οποία 
συνδέεται στενά με αυτήν που ήδη περιγράφηκε. Η ερώτηση «Σε τι μπορώ να σας 
φανώ χρήσιμος;» είναι ανοιχτή για σχεδόν οποιαδήποτε απάντηση. Και αν η 
απάντηση είναι «Σας παρακαλώ προστατεύστε με από την ψυχιατρική!», ή 
«Βοηθήστε με παρακαλώ να γνωρίσω άλλους ανθρώπους!», την παίρνουμε ως 
αίτημα με το ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως το «Βοηθήστε με να ανακαλύψω τη δύναμη 
που έχω μέσα μου» ή «Θα ήθελα να μπορέσω να συγχωρέσω τη μητέρα μου». Η 
συστημική ψυχοθεραπεία είναι ασεβής απέναντι σε ιδέες (με την έννοια του 
Cecchin), ασεβής λοιπόν ακόμα και απέναντι στην ίδια την ιδέα της 
ψυχοθεραπείας ως τέτοιας. Συστημική ψυχοθεραπεία σημαίνει παροχή βοήθειας 
με την έννοια της υποστήριξης των άμεσα ενδιαφερομένων στην αυτό-ενδυνάμωσή 
τους κάθε είδους, δηλαδή στην ανάληψη από τους ίδιους της εξουσίας, που μόνο οι 
ίδιοι μπορούν να φέρουν σε πέρας. Μπορούμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους για 
παρελθόν και μέλλον, ακριβώς όπως και για μεθόδους με τις οποίες μπορούν να 
υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, να οργανώσουν πολιτικές δράσεις ή 
να γνωρίσουν άλλους ανθρώπους. Σημαντική εδώ είναι η λέξη «μέθοδοι». Γιατί δεν 
θέλουμε να κάνουμε τίποτα αντί για τους άμεσα εμπλεκόμενους ή στη θέση αυτών. 
Τις υποθέσεις που τους αφορούν καλό είναι να τις διεκπεραιώνουν οι ίδιοι. Αλλά 
εμείς είμαστε εκεί για να μιλήσουμε πάνω στους τρόπους, να διαμεσολαβήσουμε 
χρήσιμες πληροφορίες, μέσω των οποίων μπορούν αν επιτύχουν πιθανόν τους 
στόχους τους. Πρόκειται για μια βασική φιλοσοφική άποψη και όχι για μια 
ψυχοτεχνολογία, ακόμα κι αν απ’ αυτήν μπορούν να προκύψουν αποτελεσματικές 
μέθοδοι.  

Ακριβώς αυτή η βασική φιλοσοφική θέση είναι το σημείο στο οποίο 
συναντιέται η δουλειά συστημικών ψυχοθεραπευτών με κοινωνικά ζητήματα και 
δράσεις. Όχι σαν κάποιοι που ξέρουν καλύτερα, ούτε σαν σωτήρες, αλλά σαν 
αλληλέγγυοι σκεπτόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν τους εαυτούς τους και τα 
συμφέροντά τους ως πολιτών ή επαγγελματιών στην ανάληψη κοινωνικής δράσης, 
προσπαθούμε να σταθούμε στο πλάι ανθρώπων που έχουν ανάγκη βοήθειας – αντί 
πληρωμής, στα όρια και τα αιτήματα που οι ίδιοι μας θέτουν. Ξέρουμε ότι εμείς οι 



ίδιοι ή οι αγαπημένοι μας μπορούμε να βρισκόμαστε αύριο στην πλευρά αυτών που 
χρειάζονται βοήθεια, και γι’ αυτό αυτή η θέση έχει μια φυσικότητα και μια 
συνειδητότητα, που προσανατολίζεται στο καλό όλης της κοινωνίας. 

Η μέθοδός μας αποτυπώνεται στη δομή μιας ψυχοθεραπευτικής συνομιλίας. 
Αφουγκραζόμαστε τι θέλουν αυτοί που  έρχονται σε μας. «Πώς μπορώ να σας φανώ 
χρήσιμος;» «Από τι θα μπορούσατε να νιώσετε ότι επιτεύχθηκε ο στόχος σας;» 
Παρέχουμε πληροφόρηση. Θέτουμε στη διάθεση των εμπλεκομένων της 
υλικοτεχνική μας υποδομή. Κάνουμε προτάσεις. Καταδεικνύουμε νέες οπτικές.  
 
            Μ’ αυτόν τον τρόπο άρχισε το 2003 στη Θεσσαλονίκη μια ομάδα πολιτών την 
συγκρότηση του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο Χώρο της Ψυχικής Υγείας 
(www.paratiritiriopsy.org), η οποία ολοκληρώθηκε το 2006. Η ομάδα αυτή 
αποτελούταν στην αρχή κυρίως από επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας, 
αλλά και από δημοσιογράφους, νομικούς, μηχανικούς και στην πορεία επίσης από 
πρόσωπα με ψυχιατρική εμπειρία. Η διαδικασία κύλησε σταδιακά, προσεκτικά και με 
βασική έγνοια μας να γίνουμε όχι καθοδηγητές, αλλά μάλλον μεγάφωνα για 
ζητήματα που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς κοινωνικά. Είχαμε μια πιο δυνατή 
φωνή, μια κοινωνικά ισχυρότερη θέση, η οποία θα μπορούσε να κάνει κάποια 
πράγματα να ακουστούν. 

Το Παρατηρητήριο παραλαμβάνει από άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενα 
πρόσωπα διαμαρτυρίες, καταγγελίες και ερωτήσεις στον ψυχοκοινωνικό χώρο και τα 
μετατρέπει σε θέματα κοινωνικής επικαιρότητας:με επίσημες επιστολές στο 
Υπουργείο Υγείας, εκδηλώσεις,  μέσω του τύπου, με την δημιουργία μικρών ομάδων 
που ενδιαφέρονται για το θέμα, υποστήριξη άμεσα εμπλεκομένων στο δικαστήριο ή 
στην ψυχιατρική, θέλουμε να είμαστε το  μεγάφωνο που απαιτεί και υποστηρίζει τις 
λύσεις που επέλεξαν μόνοι οι ενδιαφερόμενοι, στο βαθμό που αυτό είναι νομικά και 
ηθικά θεμιτό. Δεν κάνουμε τίποτα το οποίο δεν μας ζητούν, ακόμα κι αν πολύ θα το 
θέλαμε πολιτικά. Δεν γίνεται κανένα βήμα χωρίς αίτημα των ενδιαφερομένων. 
Ρωτάμε τι θα μπορούσαμε ή θα καλούμασταν να κάνουμε, προτείνουμε μεθόδους και 
δυνατότητες και υποστηρίζουμε τους ανθρώπους  να βαδίσουν το δρόμο που οι ίδιοι 
επιθυμούν. Μπορούμε φυσικά να μιλήσουμε με τους ανθρώπους που μας 
προσεγγίζουν πάνω σε οπτικές και εκδοχές, που θεωρούμε σημαντικές. Γιατί είμαστε 
ισότιμοι συνομιλητές και όχι εργαλεία  στα χέρια των άμεσα εμπλεκομένων. 
Μπορούμε επίσης να ανοίξουμε μαζί τους νέα θέματα  συζήτησης. Αλλά με τις 
πληροφορίες που μας δίνουν κάνουμε μόνον αυτό που μας επιτρέπουν ή μας 
ζητούν. Τίποτα περισσότερο.  
 
            Αυτή τη στιγμή (Φεβρουάριος 2010) είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη οι 
ακόλουθες δράσεις, όλες στη βάση της φιλοσοφίας που μόλις περιέγραψα.  

 Πολιτική δράση ενάντια στην καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε 
ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές και σε ιδρύματα για αυτιστικά άτομα στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι η άρση αυτών των καταπατήσεων 
και η ενημέρωση των εμπλεκομένων για τα δικαιώματα και τις δυνατότητές 
τους. 

 Δημιουργία δικτύου για την υποστήριξη ανθρώπων, που θέλουν να διακόψουν 
τη λήψη ψυχοφαρμάκων. Εκτός από την κύρια δράση, που είναι η προσωπική 
υποστήριξη με συζητήσεις, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια λίστα από 
γιατρούς, ψυχολόγους, νομικούς και άλλους επαγγελματίες, που είναι 
πρόθυμοι να συνοδέψουν αυτούς τους ανθρώπους σ’ αυτήν την πορεία. 

 Δράση ενάντια στη μαζική χορήγηση ψυχοφαρμάκων σε παιδιά σε ένα χωριό 
SOS της περιοχής μας. 

 Σύνταξη ψυχιατρικών διαθηκών και ανάλογων εγγράφων στην Ελλάδα. 
Παρέχουμε υποστήριξη σε ενδιαφερόμενους μέσα από προσωπικές 

http://www.paratiritiriopsy.org/


συζητήσεις να φτιάξουν την ψυχιατρική τους διαθήκη και να ενημερωθούν για 
τις δυνατότητες που τους προσφέρονται.  

 Υποστήριξη ψυχιατρικών ασθενών ενώπιον δικαστηρίου για υποθέσεις τους 
που σχετίζονται με το στίγμα του ψυχικά πάσχοντα και την εξ αυτού 
ασκούμενη βία. 

 Οργάνωση εκδηλώσεων και δημοσιεύσεις πάνω σε εναλλακτικές στην 
ψυχιατρική. 

 
Βασικό μέρος όλης της διαδικασίας είναι η ίδρυση το 2007 ενός γραφείου επαφής με 
νοσηλευομένους μέσα  στο δημόσιο ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης, στην υποστήριξη  του 
οποίου μπορέσαμε να  κινητοποιήσουμε και τον Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική 
Υγεία (ΣΟΨΥ) Θεσσαλονίκης. Ο συγκεκριμένος σύλλογος, αντίθετα από άλλους, δεν 
είναι οικονομικά εξαρτημένος από φαρμακευτικές εταιρείες, ούτε στηρίζει τις δράσεις 
του στη χρηματοδότησή τους. Στο γραφείο μας, που είναι ανοιχτό κάθε μέρα το 
πρωί, έρχονται κυρίως νοσηλευόμενοι από τα τμήματα οξέων και των ακαταλογίστων 
του ψυχιατρείου για να μιλήσουν μαζί μας. Ακούμε με προσοχή το τι θέλουν από μας. 
Τους ενημερώνουμε για τα δικαιώματά τους, πιθανές προοπτικές και εναλλακτικές 
και δεν κάνουμε τίποτα, αν δεν το ζητήσουν ευθέως. Αυτό χρειάζεται χρόνο, υπομονή 
και αυτοσυγκράτηση για ανθρώπους, που – όπως οι περισσότεροι από μας – 
επιθυμούν τόσο πολύ να αναλάβουν πολιτική και κοινωνική δράση και θα έτειναν να 
ξεκινήσουν αμέσως! Αυτό είναι  μια πρόκληση για τους επαγγελματίες ανάμεσά μας, 
όπως και για όλους τους άλλους: να παραμείνουμε μη γνώστες, με ανοιχτή 
περιέργεια να μάθουμε από τους άλλους και να δηλώσουμε έμπρακτα την 
αλληλεγγύη μας στις δράσεις τους. 

Έτσι μας βλέπουμε και έτσι θέλουμε να μας βλέπουν και οι άλλοι, τους 
οποίους υποστηρίζουμε, είτε ψυχοθεραπευτικά είτε στα πλαίσια της δουλειάς του 
Παρατηρητηρίου: ανοιχτούς  για συζήτηση και με την συνείδηση ενεργών πολιτών, 
που μπορούν και θέλουν να διαθέσουν μόνο τους εαυτούς τους, και κανέναν άλλον. 
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