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Η εργασία αυτή αναφέρεται σε μία ομάδα υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται σε μία ομάδα που την αποτέλεσαν άτομα που έχουν βιώσει την εμπειρία 

του ψυχιατρικού εγκλεισμού, καθώς και άτομα που –παρότι θεωρείται ότι ανήκουν 

στον κλάδο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας- συμμετείχαν σε αυτή εθελοντικά. 

Αφορμή για τη δημιουργία αυτής της ομάδας στάθηκε η συνάντηση των παραπάνω 

στον ιδρυματικό χώρο του ψυχιατρείου. Αιτία φαίνεται να ήταν η κοινή ανάγκη 

ακύρωσης αυτού του χώρου. Για τους πρώτους μέσα από την αναζήτηση σχέσεων και 

συνθηκών ζωής με νέους, μη ψυχιατρικούς, όρους. Για τους δεύτερους μέσα από την 

αναζήτηση ενός εναλλακτικού επαγγελματικού και κοινωνικού ρόλου που να 

στηρίζεται στην ανθρώπινη επαφή1 και τη συνοδεία σε καταστάσεις έντονου ψυχικού 

πόνου.  

Επίσης, η εργασία αυτή στηρίζεται σε ένα αξίωμα. Ότι οποιοδήποτε 

κοινωνικό φαινόμενο δεν μπορεί να γίνει κατανοητό και να ερμηνευθεί έξω και πέρα 

από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίστηκε. Η θέση 

αυτή έχει τρεις συνιστώσες: α. την υιοθέτηση μιας ιστορικής ματιάς, β. την ανάλυση 

της παρούσας κατάστασης και γ. την εξέταση της κάθε εμπειρίας σε σχέση με το 

κυρίαρχο ιδεολογικό ρεύμα και τις πρακτικές που το αντιπροσωπεύουν (στη 

δεδομένη περίπτωση το ψυχιατρείο).

Με βάση τα παραπάνω θα ξεκινήσουμε τη βιβλιογραφική παρουσίαση του 

θέματος κάνοντας μια σύντομη – κριτική- παρουσίαση της ιστορίας της ψυχιατρικής. 

Σκοπό αποτελεί το να αναφερθεί η προέλευση των πρακτικών, θεωρητικών και 

«θεραπευτικών» βάσεων της σύγχρονης ψυχιατρικής και όχι η εξαντλητική ιστορική 

ανάλυση2. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε εναλλακτικές θεωρητικές τοποθετήσεις 

                                               
1 Σε αντιδιαστολή με την αντικειμενοποίηση που προτείνει ο παραδοσιακός ρόλος
2 Κάτι τέτοιο ξεπερνά τους στόχους της παρούσας μελέτης. Αξίζει να επισημάνουμε όμως ότι οι 
διάφοροι συγγραφείς που επιτέλεσαν μια τέτοια προσπάθεια ακολούθησαν εμφανώς διαφορετικούς 
ιδεολογικούς δρόμους στην ερμηνεία των γεγονότων. Για παράδειγμα, στην ελληνική βιβλιογραφία, ο 
Γρίβας (1985) (ακολουθώντας τη λογική του T. Szasz) τείνει να θεωρήσει την έννοια της ψυχικής 
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και πρακτικές κινήσεις. Διαχωριστικό κριτήριο θα αποτελέσει εδώ το από ποιους 

ξεκίνησε και ποιοι συμμετείχαν σε αυτές (επαγγελματίες ψυχικής υγείας, άμεσα 

ενδιαφερόμενοι ή κινήσεις συνεργασίας). Τέλος, θα αναφερθούν τα χαρακτηριστικά 

της αλληλοβοήθειας και θα γίνει μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης που 

επικρατεί σήμερα στον ελλαδικό χώρο σχετικά με κινήσεις αυτοοργάνωσης στο χώρο 

της ψυχικής υγείας.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στο μεθοδολογικό πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας. Τα ιδιαίτερα σημεία στα οποία δίνεται έμφαση είναι το πώς 

προέκυψε η ανάγκη για την έρευνα από την πλευρά του γράφοντα, οι σκοποί που 

καλείται να εκπληρώσει η συγκεκριμένη προσπάθεια και η μέθοδος που 

ακολουθήθηκε, με βάση αυτούς τους σκοπούς, για τη συγκέντρωση και επεξεργασία 

των δεδομένων. Επίσης, θα αναπτυχθούν εν συντομία κάποια ζητήματα δεοντολογίας 

που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας.

Στη συνέχεια σκιαγραφείται η ομάδα της Συνάντησης σύμφωνα με το 

παραπάνω αξίωμα. Έτσι, αφού δίνεται η περιγραφή των συνθηκών μέσα από τις 

οποίες ξεπήδησε η εμπειρία αυτή, παρουσιάζεται η εξέλιξη της Ομάδας μέσα από 

συγκεκριμένα παραδείγματα και διαστάσεις. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται 

προσπάθεια να δοθεί ο λόγος πια στα ίδια τα μέλη της Ομάδας και να ακουστεί η 

φωνή τους για ζητήματα σχετικά με την ψυχιατρική, θέματα που απασχόλησαν 

έντονα την Ομάδα κατά καιρούς.

Στο τελευταίο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια γενικότερη 

αποτίμηση της εμπειρίας της Ομάδας, τόσο σε σχέση με τα άτομα που συμμετείχαν 

σε αυτή όσο και για τη συνολική λειτουργίας της.   

                                                                                                                                      
ασθένειας ως μια κοινωνική κατασκευή σε σχέση με το Διαφορετικό, ο Μπαϊρακτάρης (1994), 
δίνοντας έμφαση στο παράδειγμα του Basaglia, ως ένα παράδειγμα σε σχέση με τις διαδικασίες 
κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ οι Πλουμπίδης (1995) και Μαδιανός (1994) φαίνεται να ακολουθούν 
την κατανόηση της παραδοσιακής ψυχιατρικής όταν αναφέρονται στην διαφορετική αντιμετώπιση των 
«ψυχασθενών». 
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Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
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Σύντομη ιστορία της ψυχιατρικής: 

Θεωρητικοποιήσεις και πρακτικές

Στο παρόν κείμενο οι όροι Ψυχιατρική και Ψυχιατρείο αναφέρονται ως 

συνώνυμοι. Με αυτούς δεν εννοείται μόνο ένας συγκεκριμένος χώρος, ούτε οι 

«θεραπευτικές» τεχνικές που χρησιμοποιεί. Περιλαμβάνεται το σύνολο των θεσμικών 

και δομικών στοιχείων που ρυθμίζουν και καθορίζουν τις διαστάσεις του συστήματος 

ψυχιατρικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα, το νομικό, το οργανωτικό, το διοικητικό 

και το διαχειριστικό πλαίσιο (Μαδιανός, 1994). Σε αυτά μπορούμε να προσθέσουμε 

και την ιδεολογική –πολιτική διάσταση της ψυχιατρικής.

Η δημιουργία (ή αλλιώς η κατασκευή) της ψυχιατρικής, με αυτή την έννοια, 

φαίνεται να συνδέεται με την άνοδο της αστικής τάξης και με τη βιομηχανοποίηση 

της παραγωγής. Πιο ειδικά φαίνεται να αποτέλεσε ένα θεσμικό μέτρο για τη 

διαφοροποίηση του παραγωγικού από το μη παραγωγικό, του φυσιολογικού από το 

διαφορετικό και της τρέλλας από τη λογική (Μπαϊρακτάρης, 1994; Γρίβας, 1985). Με 

κύριο όργανο και εκφραστή της το ίδρυμα καταλαμβάνει σταδιακά τη θέση της ως 

ένας από τους επίσημους θεσμούς καταπίεσης του αστικού κράτους3. Ο  Φουκώ 

αναγνωρίζει τη λειτουργία αυτή από την εποχή του «μεγάλου εγκλεισμού»: «το 

Γενικό Νοσοκομείο δεν είναι ένα ιατρικό ίδρυμα. […] Είναι μια παράξενη εξουσία 

που ιδρύει ο βασιλιάς ανάμεσα στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη και που εξαντλεί 

τα όρια του νόμου: είναι μια Τρίτη δύναμη καταπίεσης» (1964, σελ. 45-46).

Στο συμπέρασμα αυτό συναινούν διάφορα στοιχεία. Πρώτον, υπήρχαν 

περίοδοι της ιστορίας όπου το διαφορετικό δεν γινόταν αντιληπτό σε σχέση με την 

                                               
3 Το κράτος γίνεται εδώ αντιληπτό ως «προϊόν και εκδήλωση των ανειρήνευτων ταξικών αντιθέσεων», 
δηλαδή, ως «όργανο καταπίεσης μιας τάξης από την άλλη» (Λένιν, 2005, σελ. 13)
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έννοια της ασθένειας ούτε αντιμετωπίζονταν με τον κοινωνικό αποκλεισμό4. 

Δεύτερον, την περίοδο του «μεγάλου εγκλεισμού» μαζί με τους τρελλούς 

απομονώθηκαν στα άσυλα και οι φτωχοί, οι ανάπηροι, οι γέροι και οι άρρωστοι 

(Φουκώ, 1964; Γρίβας, 1985). Όλες δηλαδή οι κοινωνικές ομάδες που δεν μπορούσαν 

να ενταχθούν σε κάποια από τις αναπτυσσόμενες τάξεις (Μπαϊρακτάρης, 1994). Έτσι, 

δικαιολογημένα ο Tomas Szasz αναφέρει: «είναι μια σχετικά πρόσφατη 

λογικοποίηση στην ιστορία της ψυχιατρικής, η παραδοχή ότι ένα άτομο πρέπει να 

πάσχει από «ψυχική αρρώστια» (όπως, σχιζοφρένεια ή γεροντική ψύχωση) για να 

είναι δικαιολογημένος ο εγκλεισμός του. Το να είναι κανείς άνεργος νεαρός άνδρας ή 

πόρνη ή άπορος ηλικιωμένος, είναι συνήθως επαρκής λόγος» (2006, σελ 50).

Βλέπουμε λοιπόν ότι το άσυλο, ως χώρος εγκλεισμού με μία καθαρά πολιτική 

λειτουργία, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η ψυχιατρική. 

Σχετικά, αξίζει να προσθέσουμε μόνο, ότι ενώ το πρώτο ψυχιατρικό άσυλο στην 

Ευρώπη τοποθετείται στα 1409 στη Βαλένσια (Μαδιανός, 1994), ο «μεγάλος 

εγκλεισμός» έγινε τον 17ο αιώνα με την ίδρυση μιας σειράς ιδρυμάτων (Φουκώ, 

1964). Μέσα σε αυτή την κατάσταση η ψυχιατρική διαμορφώνεται σταδιακά και 

παίρνει ολοκληρωμένη μορφή πολύ αργότερα5. 

Σε αυτό φαίνεται να συνέβαλε τόσο η επικράτηση του θετικισμού, όσο και η 

πρόοδος της ιατρικής σχετικά με την κατανόηση της φυσιολογίας του νευρικού 

                                               
4 π.χ. ο Γρίβας (1985) αναφέρει ότι την προ-κλασική περίοδο της Ελληνικής αρχαιότητας όπου η 
διαφορετική συμπεριφορά κατανοείται ως παρέμβαση θεϊκής (και άρα θετικής) δύναμης. Ειδικά στο 
πλαίσιο του Ελλαδικού χώρου και πολιτισμού, η κατάσταση αυτή φαίνεται να διήρκεσε έως τον 19ο

αιώνα. Ο Πλουμπίδης (1995) αναφέρει χαρακτηριστικά: «όσοι ψυχοπαθείς δεν ήταν επικίνδυνοι και 
ιδιαίτερα ενοχλητικοί έμεναν ελεύθεροι. Ορισμένες μάλιστα κατηγορίες ψυχασθενών και διανοητικά 
καθυστερημένων ήταν αντικείμενο σεβασμού και έχαιραν ασυδοσίας, βάσει θρησκευτικών 
αντιλήψεων».
5 Ο όρος ψυχιατρική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 18ο αι από τον καθηγητή της Ιατρικής Reil
(Μαδιανός, 1994, Bentall, 2003). Αντίστοιχα ο Πλουμπίδης αναφέρει: «Στη διάρκεια του 19ου αι. 
διαμορφώθηκε η ψυχιατρική ‘‘μας’’ σαν ιδιαίτερο θεωρητικό κι επιστημονικό πεδίο, σαν ιατρική 
πράξη και σαν κοινωνικός θεσμός που εκπροσωπείται στη νομοθεσία και συνάπτει ιδιαίτερες σχέσεις 
με τη δικαιοσύνη, τη διοίκηση και διαχειρίζεται ειδικά ιδρύματα. Οι περισσότερες εθνικές σχολές […] 
αναγνωρίζουν σαν συμβολική πράξη της γέννησής τους, το σπάσιμο των αλυσίδων των γυναικών 
ψυχοπαθών από τον Ph. Pinel στο άσυλο της Bicetre» (1995).
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συστήματος κατά το 18ο αι. Τα πρότυπα των υπόλοιπων επιστημών περνούν και στην 

ψυχιατρική. Έτσι, βασική αρχή γίνεται η αντικειμενικότητα του γιατρού, με συνέπεια 

τη μετατροπή του «αρρώστου» σε αντικείμενο που «θα μπορούσε να παρατηρηθεί, να 

ταξινομηθεί, να διαγνωστεί και να θεραπευτεί» (Πλουμπίδης, 1995, σελ 15). Αυτή η 

οργανική και αντικειμενική ματιά πήρε ολοκληρωμένη μορφή στα τέλη του 19ου αι. 

από τον Emil Klaepelin. Η βασική του υπόθεση ήταν ότι οι «ψυχικές ασθένειες» 

εμπίπτουν σε έναν μικρό και προσδιορισμένο αριθμό συνδρόμων (ή τύπων) που το 

κάθε ένα έχει ξεχωριστή αιτιολογία, παθολογική ανατομία και συμπτώματα (Bentall, 

2003). Ως ιδιαίτερα σημαντική, μάλιστα, αναφέρεται η διάκριση που έκανε ανάμεσα 

στην πρώιμη άνοια (σχιζοφρένεια) και τη μανιοκατάθλιψη (Μάνος, 1997). Προέκυψε 

έτσι ένα σύστημα ταξινόμησης στο οποίο στηρίχτηκαν όλα τα επόμενα, μέχρι το 

DSM και το ICD που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη διάγνωση και την ταξινόμηση 

των «ασθενών».

Η αντικειμενοποίηση των ανθρώπινων υπάρξεων που ισχυροποιήθηκε μέσα 

από το σύστημα ταξινόμησης και η ιδέα του αθεράπευτου για κάποιες «ασθένειες» -

όπως η σχιζοφρένεια6- συσχετίζονται με μία ακόμη ιδέα που συναντάμε συχνά στην 

ψυχιατρική. Η ιδέα της επικινδυνότητας συνδέθηκε για πρώτη φορά με την ψυχική 

ασθένεια με αφορμή μια σειρά από εξαιρετικά βίαιους, ακατανόητους (χωρίς 

κίνητρο) και προσβλητικούς των αξιών (όπως της οικογένειας) φόνους 

(Τσαλίκογλου, 1987 7). Έτσι, η ψυχιατρική –που, από την εποχή εκείνη, συνδέεται 

όλο και περισσότερο με το ποινικό σύστημα- έρχεται να «προστατεύσει» το 

κοινωνικό σύνολο από αυτή την επικινδυνότητα μέσω του εγκλεισμού των 

                                               
6 Η οποία επίσης διαδόθηκε μέσα από το έργο του Kraepelin σύμφωνα με τον Μάνο (1997)
7 Η Τσαλίκογλου (1987) σε αυτό το έργο της δείχνει τη μυθολογική και την πολιτική -ιδεολογική βάση 
της ιδέας του επικίνδυνου ψυχασθενή. Αναφέρει ενδεικτικά: «το βασικό σημείο που αναδύεται από τις 
αντιλήψεις αυτές είναι ότι η τρέλλα είναι ικανή να επιφέρει απροειδοποίητα το έγκλημα και μάλιστα 
όχι το οποιοδήποτε έγκλημα, αλλά το «απόλυτο», εκείνο που παραβιάζει όλους τους θεμελιώδεις 
νόμους της φύσης και της κοινωνίας. Εκείνο που καταλύει την ιερή φύση των πραγμάτων. Εμφανίζεται 
έτσι και πάλι η τρέλλα ως ενσάρκωση του κακού, αναπαράγοντας πιστά το μεταφυσικό πρότυπο της 
παραφροσύνης» (ο.π., σελ. 67).
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ψυχασθενών (Μπαϊρακτάρης, 1994). Τις προεκτάσεις της ιδέας αυτής τις συναντάμε 

ακόμη και σήμερα στον «επιστημονικό» λόγο της ψυχιατρικής. Όπως, για 

παράδειγμα στην πρακτική της «ακούσιας νοσηλείας» που αιτιολογείται στη βάση 

του ότι ο ασθενής μπορεί να βλάψει τον εαυτό του ή/και τους γύρω του.

Με βάση αυτές τις θεωρητικοποιήσεις η παραδοσιακή ψυχιατρική και το 

ψυχιατρείο δεσπόζουν στο προσκήνιο μέχρι τα μέσα του 20ου αι. Στο μεταξύ έχουν 

προστεθεί και νέες «θεραπευτικές» τεχνικές. «Το 1917 ο Julius von Wagner-Juaregg

εισάγει την πυρετοθεραπεία, μεταξύ 1935-37 ο Manfred Sakel το κώμα ινσουλίνης, ο 

Ladislau von Meduna το shock καρδιαζόλης, ο Ugo Cerletti και ο Lucio Bini το 

electroshock, ο Egas Moniz την ψυχοχειρουργική (1935)» (Μάνος, 1997). 

Αντίστοιχες φαίνεται να είναι οι εξελίξεις και στον Ελλαδικό χώρο, «με μόνη 

διαφορά την καθυστέρηση στη δημιουργία ασύλων» (Μαδιανός, 1994, σελ. 185). Τα 

μοναστήρια, τα οποία επισκέπτονταν για «θεραπεία» οι «ψυχασθενείς» κατά την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν φαίνεται να είχαν τη λειτουργία του ασύλου, με την 

έννοια ότι δεν οδηγούσαν σε μακρόχρονο εγκλεισμό (Πλουμπίδης, 1995). Το πρώτο 

ψυχιατρικό ίδρυμα ήταν αυτό της Κέρκυρας, το οποίο είχε κατασκευαστεί από τους 

Βρετανούς το 1838 και πέρασε στο Ελληνικό κράτος με την προσάρτηση των Ιονίων 

νήσων το 1864. Παρόμοια, ο «μεγάλος εγκλεισμός» (αν μπορούμε να 

παραλληλίσουμε με τις καταστάσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο) ξεκίνησε στις αρχές του 

20ου αι., με τη δημιουργία μιας σειράς ασύλων (Μαδιανός, 1994, Πλουμπίδης, 1995). 

«Κύριος σκοπός της ίδρυσης τέτοιων εγκαταστάσεων […] δεν ήταν η χορήγηση 

ιατρικής φροντίδας σε ψυχασθενή άτομα αλλά ο περιορισμός και η απομόνωση όσων 

ήταν κοινωνικά ανεπιθύμητοι ή προκαλούσαν φόβο», καταλήγει η  Amy Blue  

κάνοντας επισκόπηση της ιστορίας τους, αλλά και της αντίστοιχης ελληνικής 

νομοθεσίας της εποχής (Blue, 1999, σελ 62). Χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι 

ότι ο αποκλεισμός -μέσω του εγκλεισμού- όλο και περισσότερων ανθρώπων 
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οδηγούσε στην υπερπλήρωση των θέσεων στα υπάρχοντα ιδρύματα, ενώ η απάντηση 

που δίνονταν σε αυτό το πρόβλημα ήταν η δημιουργία νέων ψυχιατρείων (παράλληλα 

εμφανίστηκαν και οι πρώτες ιδιωτικές κλινικές). Αποκορύφωση της διαδικασίας 

αυτής αποτέλεσε η δημιουργία της Αποικίας Ψυχοπαθών στη Λέρο το 1957, με 

σκοπό την αποσυμφόρηση των μεγάλων ψυχιατρείων (Blue, 1999; Μαδιανός, 1994; 

Λουκάς, 2007; Σιδεράς, 2007).

Κριτική της Ψυχιατρικής και Εναλλακτικές προσεγγίσεις από 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας

Από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίζονται συστηματικές προσπάθειες 

αλλαγής του ιδρυματικού χώρου. Η «θεσμική ψυχοθεραπεία» στη Γαλλία και η 

«θεραπευτική κοινότητα» στην Αγγλία, αναφέρονται σαν οι πρώτες τέτοιες κινήσεις 

(Σιδεράς, 2007).

Τις επόμενες δεκαετίες –και κυρίως τη δεκαετία του 60- οι κοινωνικές και 

πολιτικές συνθήκες οδηγούν στην κρίση του θετικισμού και σε προσπάθειες για 

διασύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία (Μπαϊρακτάρης, 1994). Σε αυτή την 

προσπάθεια συντελεί και η είσοδος στο χώρο της ψυχικής υγείας και άλλων 

επιστημών, όπως αυτή της κοινωνιολογίας8.

Χαρακτηριστική είναι η δουλειά που έκανε ο Goffman τη δεκαετία του ’60 

για το ψυχιατρείο, το οποίο συγκαταλέγει στα ολοκληρωτικά ιδρύματα (Goffman, 

1994). Σε αυτή περιγράφει χαρακτηριστικά του, όπως το ιεραρχικό σύστημα και το 

σύστημα ανταμοιβών και τιμωριών που επικρατεί και τα συνδέει με τη δημιουργία 

                                               
8 Για μια διεξοδική ανάλυση των κοινωνιολογικών ερευνών και προσεγγίσεων σχετικά με το ζήτημα 
της ψυχικής υγείας, παραπέμπουμε στο έργο των David Pilgrim και Anne Rogers (2004).
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μιας ιδρυματικής καριέρας από τη μεριά των εγκλείστων. Η διαδικασία αυτή της 

αλλοτρίωσης που –όπως φαίνεται και από όλες τις πτέρυγες «χρόνιων» ασθενών-

οδηγεί στην παθητικοποίηση και την απώλεια νοήματος για τους έγκλειστους, 

ξεκινάει από την πρώτη στιγμή της εισαγωγής τους: «το νέο μέλος έρχεται στο 

κατάστημα με μια ιδέα για τον εαυτό του που έγινε δυνατή χάρις σε ορισμένες 

σταθερές κοινωνικές ρυθμίσεις στον οικείο κόσμο του. Με την είσοδό του, 

απογυμνώνεται αμέσως από το στήριγμα που του παρείχαν οι ρυθμίσεις αυτές. […] 

Αρχίζει να υφίσταται μια σειρά ηθικών μειώσεων, υποβιβασμών, ταπεινώσεων και 

βεβηλώσεων του εαυτού. Ο εαυτός του συστηματικά, αν και συχνά χωρίς πρόθεση, 

ευτελίζεται» (ο.π., σελ, 33)9.

Όμως και μέσα στους κόλπους της ψυχιατρικής εμφανίστηκαν κριτικές 

προσεγγίσεις σε διάφορα σημεία της. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα του 

ψυχιάτρου Tomas Szasz ο οποίος αμφισβήτησε την ίδια την έννοια της ψυχικής 

ασθένειας, παρομοιάζοντάς την σε εννοιολογικό επίπεδο με την πίστη στη μαγεία 

(Szasz, 2006; Pilgrim και Rogers, 2004). Επίσης, μέσα από μια ιστορική διάσταση10

τόνισε το ρόλο της ψυχιατρικής ως διαχειριστή της τρέλλας και επισήμανε τις σχέσεις 

που απέκτησε με αυτό τον τρόπο με την εξουσία (Μπαϊρακτάρης, 1994; Γρίβας, 

1985). Με τα λόγια του ίδιου: «Η Θεσμική Ψυχιατρική, ως μέσο κοινωνικού ελέγχου 

και τελετουργικής επικύρωσης της κυρίαρχης κοινωνικής ηθικής, φαίνεται πως 

ανάγεται αμέσως σε άξιο διάδοχο της Ιερής Εξέτασης» (Szasz, 2006, σελ 51). 

Παρόλα αυτά, οι όροι της Συμβολαιακής Ψυχιατρικής -την οποία αντιπροτείνει στη 

Θεσμική ή Παραδοσιακή- αποτελούν εστίες κριτικής μέχρι και σήμερα 

(Μπαϊρακτάρης, 1994)  

                                               
9 Επίσης παραπέμπουμε σε ένα άρθρο του  Jay Haley (2006), ο οποίος από μία άλλη οπτική περιγράφει 
πως τόσο το οικογενειακό περιβάλλον, όσο και το ίδρυμα συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση της καριέρας 
του σχιζοφρενή. 
10 Παράλληλα με τον Foucault στον οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή του κεφαλαίου
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Μέσα σε αυτό το κλίμα εμφανίζονται δύο παραδείγματα ριζοσπαστικής 

ψυχιατρικής  στα οποία η θεωρητική κριτική συνάδει με την προσπάθεια δημιουργίας 

εναλλακτικών στο ψυχιατρείο προτύπων. Το πρώτο από αυτά, η «αντιψυχιατρική», 

εμφανίστηκε στην Αγγλία τη δεκαετία του ’60. Ένας από τους κύριους εκφραστές 

αυτής της κίνησης, ο Ronald Laing, ίδρυσε στα 1965 ένα θεραπευτικό κοινόβιο (ή μια 

θεραπευτική κατοικία, όπως αλλιώς αναφέρεται), ως εναλλακτικό μοντέλο από αυτό 

του ψυχιατρείου. Αντιλαμβανόμενος την ψυχική διαταραχή σαν «εσωτερικό ταξίδι», 

έδινε βάση στην αποδόμηση της αλλοτριωμένης εμπειρίας και στην εκ νέου 

αναδόμηση σε μια μη αλλοτριωμένη. Στο «ταξίδι» αυτό οι επαγγελματίες –και άλλοι 

έμπειροι ασθενείς- είχαν το ρόλο του συνοδού, στη βάση της αποδοχής και της 

διαθεσιμότητας. Το κοινόβιο αυτό λειτούργησε έως το 1970. Λίγο πριν, από το 1962 

ο David Cooper δρομολογεί μία προσπάθεια αναδιοργάνωσης ενός από τα περίπτερα 

του δημόσιου ψυχιατρείου του Λονδίνου, της «Villa 21». Συνδέοντας την κοινωνική

και οικονομική αποξένωση με την ψυχική αποξένωση και απορρίπτοντας 

οποιαδήποτε μορφή ατομικής ψυχοθεραπείας ή θεραπείας με φυσικά μέσα 

(φαρμακοθεραπεία, ηλεκτροσόκ κλπ) εστίασε στο πλαίσιο της οικογένειας του 

ασθενή και στην ανάληψη της ευθύνης των αποφάσεων από τους ίδιους τους 

έγκλειστους. Η κίνηση αυτή διακόπηκε, μετά από παρεμβάσεις της διοίκησης, το 

1966 (Μπαϊρακτάρης, 1994; Γρίβας, 1985).

Ενώ αυτές οι δύο κινήσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως μικροκοινωνικές, 

δηλαδή ως παρεμβάσεις με περιορισμένη έκταση και αντίκτυπο στο κοινωνικό 

σύνολο, στην Ιταλία εμφανίζεται από τη δεκαετία του ’60 το παράδειγμα της 

Δημοκρατικής Ψυχιατρικής. Ο ίδιος ο Franco Basaglia συνδέει την προσπάθεια για 

αλλαγή του ψυχιατρικού θεσμού με τις κοινωνικές – πολιτικές συνθήκες της εποχής, 

καθώς και με τα «μεγάλα κινήματα» που εμφανίστηκαν τότε: «Μετά το Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο η Ιταλία ήταν ακόμη μια αγροτική χώρα τόσο σε οικονομικό όσο 
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και σε πολιτιστικό επίπεδο. Τη δεκαετία του 1950 άρχισε μια διαδικασία 

αναδιάρθρωσης που καθορίστηκε από τη θεμελίωση της βιομηχανικής κοινωνίας και 

στη συνέχεια από μια εργατική τάξη η οποία έπαιζε έναν όλο και πιο σημαντικό 

ρόλο. Άρχισαν συνδικαλιστικοί αγώνες για την αλλαγή της οργάνωσης του κράτους. 

Εκείνα τα χρόνια αρχίσαμε τη δουλειά στην Γκορίτσια, που είναι μια μικρή πόλη στα 

σύνορα με τη Γιουγκοσλαβία» (Μπαζάλια, 2008, σελ. 43)11

Η δουλειά στη Γκορίτσια (1961-1971) και αργότερα στην Τεργέστη (από το 

1971) στηρίζονταν στην ιδεολογία της αποϊδρυματοποίησης, δηλαδή στην ιδέα της 

αναίρεσης των συνεπειών του ψυχιατρικού εγκλεισμού και της βίας που συνεπάγεται. 

Με άλλα λόγια, «η διεργασία της αποϊδρυματοποίησης δεν σημαίνει τίποτε 

περισσότερο από […] την προσπάθεια αναίρεσης […] της θέσης του εγκλείστου με 

την αποκατάσταση όλων εκείνων των αυτονόητων για τους απ’ έξω δικαιωμάτων και 

δυνατοτήτων, να είναι δηλαδή άνθρωποι» (Μπαϊρακτάρης 1994, σελ. 68). 

Ουσιαστικός στόχος και μέσο για την προσπάθεια αυτή αποτέλεσε η κατάργηση του 

ψυχιατρείου και η αντικατάστασή του από εξω- ιδρυματικές δομές, τόσο χωρικά 

(μέσα στην κοινότητα), όσο και ιδεολογικά. 

Οι νέες- εναλλακτικές δομές που δημιουργήθηκαν για να αντικαταστήσουν το 

ψυχιατρείο μπορούν να περιληφθούν σε έξι κατηγορίες (Μπαϊρακτάρης, 1994):

1. Κέντρα Ψυχικής Υγείας που λειτουργούσαν σε 24ωρη βάση και είχαν 

καθορισμένη περιοχή αρμοδιότητας.

2. Μονάδα επειγόντων ψυχιατρικών περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο.

3. Μονάδα αποκατάστασης για πάσχοντες με βαριές αναπηρίες και Μονάδα για 

γέροντες, μέσα στους χώρους του παλιού ψυχιατρείου (οι υπόλοιποι χώροι 

                                               
11 Για μία αναλυτικότερη παρουσίαση των συνθηκών μέσα στις οποίες εμφανίστηκε η κίνηση αυτή, 
βλέπε επίσης: Μπαϊρακτάρης (1994).
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διατέθηκαν για τις στεγαστικές ανάγκες των συνεταιρισμών, αλλά και για 

άλλους σκοπούς, όπως η δημιουργία πάρκου, ξενώνων για εθελοντές κλπ).

4. Συνεταιρισμοί στους οποίους εργάζονταν πρώην έγκλειστοι, άτομα από άλλες 

περιθωριοποιημένες ομάδες, αλλά και άνεργοι νέοι.

5. Ψυχιατρική υπηρεσία στο εσωτερικό της τοπικής φυλακής

6. Κέντρο για εξαρτημένα άτομα.

Σημαντικό αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας ήταν η ψήφιση του νόμου 

180/78, ο οποίος όριζε την απαγόρευση νέων εισαγωγών και τη σταδιακή κατάργηση 

του ψυχιατρείου, με παράλληλη δημιουργία εναλλακτικών κοινοτικών δομών 

ψυχικής υγείας12 (Μπαϊρακτάρης, 1994). Επίσης, ο Γρίβας (1985) αναφέρει ότι μετά 

από έξι χρόνια λειτουργίας του «πειράματος» της Τεργέστης είχαν επιτευχθεί τα εξής 

αποτελέσματα: 

1. Η πλήρης κατάργηση του καθεστώτος «κλειστής διαβίωσης» που αφορούσε 

το σύνολο των έγκλειστων στο ψυχιατρικό άσυλο

2. Η κατάργηση όλων (πλην ενός) των περιπτέρων νέων εισαγωγών.

3. Η μετατροπή όλων των περιπτέρων σε κέντρα κοινοτικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας

4. Η απελευθέρωση του 64% των εγκλείστων, με αποτέλεσμα στα 1977 να 

υπάρχουν στο ψυχιατρείο μόνο 430 άτομα σαν ελεύθεροι φιλοξενούμενοι, 

από τους 1200 που κρατούνταν ακούσια το 1971.

                                               
12 Ο Μπαζάλια τονίζει τη σημασία που είχε το κίνημα της εποχής για τις «επιτυχίες» αυτές. Για 
παράδειγμα, σε μία από τις ομιλίες του στο Sao Paolo της Βραζιλίας αναφέρει: «Αλλά τι συνέβη με 
την πάροδο του χρόνου στην Ιταλία, όταν τα εργατικά κινήματα και τα συνδικάτα πήραν στα χέρια 
τους τον αγώνα που εμείς κάναμε; Τελικά ο αγώνας μας έγινε νόμος του κράτους. Σήμερα στην Ιταλία 
υπάρχει ένας νόμος που απαγορεύει τη δημιουργία ψυχιατρείων και ορίζει την κατάργηση των 
υπαρχόντων σε βάθος χρόνου. Υπήρξε μια μεγάλη νίκη της εργατικής τάξης που πίεσε το Κοινοβούλιο 
να ψηφίσει ένα νόμο ο οποίος εμβολιάζει με κοινωνικούς προβληματισμούς την ιατρική» (Μπαζάλια, 
2008, σελ 48-49) 
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Η ψυχιατρική κατάσταση σήμερα

Ως αποτέλεσμα της συνολικής κοινωνικής- πολιτικής κατάστασης των 

δεκαετιών του ’60 και του ’70 υπήρξαν αλλαγές στην ψυχιατρική περίθαλψη στα 

περισσότερα κράτη του δυτικού –και όχι μόνο- κόσμου. Παρότι η εμπειρία από κάθε 

χώρα διαφοροποιείται αρκετά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κοινά σημεία στις 

παρεμβάσεις αυτές είναι η ανάπτυξη κοινοτικών δομών, η συρρίκνωση του όγκου 

των ψυχιατρείων (τουλάχιστον σε επίπεδο δυναμικού ή «κρεβατιών»)  και η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών στη λογική του γεωγραφικά προσδιορισμένου τομέα13. Στις 

μεταρρυθμίσεις αυτές συχνά αναφέρεται ότι συνέβαλε αποφασιστικά η εισαγωγή της 

ψυχοφαρμακολογίας στις πρακτικές της ψυχιατρικής, από το 195014. Θεωρούμε την 

άποψη αυτή τουλάχιστον ανιστόρητη και αποπροσανατολιστική, καθώς δεν λαμβάνει 

υπόψη το κοινωνικό κλίμα της εποχής των «μεταρρυθμίσεων»15, ούτε τις διαφορές 

που υπήρξαν ανάμεσα στις χώρες.

Για παράδειγμα, παρά τις επιφανειακά παρόμοιες δομές που δημιουργήθηκαν 

στις διάφορες χώρες (π.χ. στις περισσότερες χώρες δημιουργήθηκαν Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας), σημαντική διαφορά υπάρχει στην ιδεολογική κατεύθυνση των κινήσεων 

αυτών. Ο Μπαϊρακτάρης (1994) κάνει τη διάκριση μεταξύ τριών μοντέλων 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης:

1. Το μοντέλο της απονοσοκομειοποίησης (π.χ. ΗΠΑ) βασίζεται σε μια 

φιλελεύθερη οικονομική πολιτική μείωσης του κόστους της κοινωνικής 

                                               
13 Για μια ιστορική παρουσίαση των εμπειριών στις Ευρωπαϊκές χώρες, βλέπε Μπαϊρακτάρης (1994). 
Επίσης, ο Μαδιανός (1994) κάνει μια ιστορική και τεχνική ανάλυση της δομής που έχουν λάβει οι 
μεταρρυθμίσεις με διαχρονικά συγκριτικά στοιχεία για διάφορα κράτη. 
14 π.χ. ο Μάνος (1997, σελ 29) αναφέρει: «Η χλωροπρομαζίνη, το πρώτο αντιψυχωτικό φάρμακο, 
ανακαλύφθηκε […] το 1952 και από τότε η ψυχοφαρμακολογική επανάσταση μας έδωσε και μας δίνει 
συνεχώς και περισσότερα μείζονα και ελάσσονα ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Το 
αποτέλεσμα: επιτέλους ασθενείς κατορθώνουν ν’ αποφύγουν την είσοδο στο νοσοκομείο ή να μείνουν 
για λίγο». 
15 Εξάλλου τα ψυχοφάρμακα χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία 60 χρόνια για την καταστολή των 
ψυχικά πασχόντων τόσο μέσα όσο και έξω από τους ιδρυματικούς χώρους εγκλεισμού.
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πρόνοιας. Σκοπό αποτελεί η συρρίκνωση ή το κλείσιμο των ψυχιατρικών 

ιδρυμάτων, αλλά οι εναλλακτικές που διαφαίνονται για τους πρώην 

έγκλειστους είναι ο ιδιωτικός τομέας, η ευρεία χρήση ψυχοφαρμάκων, η ζωή 

στο δρόμο ή η μεταφορά σε άλλο ίδρυμα.

2. Το μοντέλο της αποϊδρυματοποίησης (με κύριο εκφραστή το παράδειγμα του 

Μπαζάλια και των συνεργατών του στην Ιταλία): «Πρόκειται για μια 

διεργασία που συντελείται μέσω της εφεύρεσης/δημιουργίας εναλλακτικών 

δομών, υπηρεσιών, πρακτικών και αντιλήψεων στο άμεσο φυσικό- κοινωνικό 

περιβάλλον. Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια που εξελίσσεται ενάντια 

στους υπαρκτούς κινδύνους ιδρυματοποίησης και των νέων δομών και 

θεσμών» (ο.π., σελ. 97).

3. Το συμπληρωματικό μοντέλο (δυτική Ευρώπη) είναι αποτέλεσμα της 

μετατροπής της κοινωνικής θεώρησης στην ψυχιατρική σε κοινοτική16. Οι 

κοινοτικές δομές που δημιουργούνται δεν στοχεύουν την κατάργηση του 

ψυχιατρείου, αλλά λειτουργούν συμπληρωματικά με αυτό.

Τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες 

(παγκοσμιοποίηση, συσσώρευση πλούτου, ανυπαρξία κοινωνικών κινημάτων κλπ.) 

έχουν οδηγήσει στην επικράτηση του συμπληρωματικού μοντέλου στις περισσότερες 

χώρες. «Πρόκειται, δηλαδή, για τη διαδοχή μιας παλαιο-ιδρυματικής από μια 

νεοϊδρυματική διαχείριση», όπως τονίζει ο Μεγαλοοικονόμου (2007, σελ 63). Και 

συνεχίζει παρακάτω: «Οι πρακτικές της ιδρυματικής βίας εξακολουθούν να 

                                               
16 Ενδιαφέρον έχει ο τρόπος που αποτυπώνεται αυτή η αλλαγή και στους διεθνής οργανισμούς που με 
τη σειρά τους επηρεάζουν την κατεύθυνση των πολιτικών υγείας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 
της Π.Ο.Υ, η οποία το 1977 καθιέρωνε τον στρατηγικό στόχο «Υγεία για όλους μέχρι το 2000» και την 
επόμενη χρονιά διατύπωνε τη διακύρηξη της Alma- Ata που έδινε έμφαση στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα υγείας (βλέπε Μπαϊρακτάρης, 1994). Διάφοροι συγγραφείς σχολιάζουν και αναλύουν τις 
αντιφάσεις που παρουσίασε η Π.Ο.Υ από τότε στις προτάσεις και τις δράσεις της. Ενδεικτικά 
παραπέμπουμε εδώ στα άρθρα του Μεγαλοοικονόμου (2007) και Navarro (2007).
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βασιλεύουν στο νεοϊδρυματικό τοπίο. Κλειδωμένες πόρτες, μηχανικές καθηλώσεις 

και κελιά απομόνωσης δίνουν τον τόνο και διατρέχουν τα πιο διαφορετικά «μοντέλα» 

ψυχικής υγείας στις πιο διαφορετικές χώρες της Ευρώπης» (ο.π., σελ. 64).

Αντίστοιχα, το θεωρητικό μοντέλο που ασπάζονται οι περισσότεροι 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι το λεγόμενο βιο-ψυχο-κοινωνικό. Πρόκειται για 

ένα νέο δείγμα θετικισμού, στο οποίο το πρώτο μέρος (βιο) προϋποθέτει την ύπαρξη 

γενετικής προδιάθεσης και νευροφυσιολογικού υπόβαθρου της ψυχικής «ασθένειας». 

Το δεύτερο σκέλος (ψυχο) αναδεικνύει την αναγνώριση σε άλλες μορφές θεραπείας, 

τις ψυχολογικές, οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Τέλος, η 

κοινωνική διάσταση έχει πάρει μια μικροκοινωνική έννοια του άμεσου 

περιβάλλοντος, όπως είναι η οικογένεια του «ασθενή». Ο Μάνος περιγράφει την 

κατάσταση ως εξής: «Περισσότερο από ποτέ ο ψυχίατρος καλείται να συνδυάσει 

πολλαπλά συστήματα αναφοράς για την κατανόηση του ασθενή –βιολογικό, 

ψυχολογικό, κοινωνικό- και να συνθέσει διαφορετικές μεθόδους θεραπείας. […] 

Επιτακτική, επίσης φαίνεται η ανάγκη σύνθεσης φαρμακοθεραπείας και 

ψυχοθεραπείας μέσα σ’ ένα βιοψυχοκοινωνικό σύστημα θεώρησης του ανθρώπου» 

(1997, σελ. 31). Ο συνδυασμός αυτός, των νέων θεραπειών με τις κοινοτικές δομές 

μπορεί πολύ συχνά να πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Η λογική και η βία του 

ιδρύματος όχι μόνο δεν συρρικνώνονται, αλλά απειλούν να εγκατασταθούν -πέρα από 

τις νέες δομές- ακόμη και στα σπίτια των «ασθενών». Ακραίο παράδειγμα είναι οι 

προτάσεις που έχουν γίνει σε κάποιες χώρες για αναγκαστική θεραπεία στο σπίτι. 

Προτάσεις που έχουν βρει αντιμέτωπους τόσο προοδευτικούς επαγγελματίες 

(Μεγαλοοικονόμου, 2007), όσο και τους ίδιους τους χρήστες (και επιζήσαντες) της 

ψυχιατρικής (Lehmann, 2007).

Στον Ελλαδικό χώρο η κατάσταση δε διαφέρει σημαντικά. Μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του ’70 οι ελληνικές ψυχιατρικές υπηρεσίες απαρτίζονταν: α) από 
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υπηρεσίας νοσηλείας σε δημόσια ψυχιατρεία, ιδιωτικές κλινικές ή πανεπιστημιακές 

κλινικές και β) εξωτερικές υπηρεσίες σε ιδιωτικά γραφεία ψυχιάτρων, στις υπηρεσίες 

του ΙΚΑ και στα δύο (Ιδιωτικού Δικαίου) Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής (Blue, 1999). Η 

εκκίνηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, όπως ονομάστηκε, τη δεκαετία του 1980 

σηματοδοτήθηκε από δύο γεγονότα: α) την ψήφιση του Ν. 1397 το 1983 και β) τον 

Κανονισμό 815/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου που αποτέλεσε το 

διοικητικό- οργανωτικό, αλλά και το οικονομικό μέσο για την αναδιάρθρωση των 

ψυχιατρικών υπηρεσιών (Μαδιανός, 1994). Παρότι κάποιες περιπτώσεις -όπως αυτή 

της Λέρου (Λουκάς, 2007; Σιδεράς, 2007)- είχαν ευρεία δημοσιότητα και 

απασχόλησαν εκτός από επαγγελματίες μια μερίδα ευαισθητοποιημένων πολιτών και 

εθελοντών, δεν υπήρξε κάποιο έντονο κοινωνικό κίνημα να διεκδικήσει και να 

υποστηρίξει τη μεταρρύθμιση. «Γίνεται κατανοητό ότι αναφερόμαστε σε μία εκ των 

έξωθεν επιβαλλόμενη μεταρρύθμιση και όχι σε μία διεργασία που κινείται από 

εσωτερικές προθέσεις και δυνάμεις όσον αφορά τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας» 

(Μπαϊρακτάρης, 1994, σελ. 109).

Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν η δημιουργία μιας σειράς κοινοτικών 

δομών (όπως τα Κ.Ψ.Υ.), δομών αποκατάστασης (όπως οι ξενώνες μέσα στην 

κοινότητα και οι Συνεταιρισμοί με στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση) και 

κλινικών σε πανεπιστημιακά ή γενικά νοσοκομεία. Επίσης, έκλεισαν κάποια από τα 

τμήματα «χρόνιων ασθενών» σε ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, όπως αυτά της 

Πέτρας Ολύμπου, των Χανίων και της Κέρκυρας, χωρίς όμως να καταργηθούν οι 

αντίστοιχοι διοικητικοί και ιδεολογικοί οργανισμοί, δηλαδή τα ίδια τα ψυχιατρεία17. 

Έτσι, οι κινήσεις αυτές δε φαίνεται να αντιτίθενται στη λογική του εγκλεισμού-

αποκλεισμού και της βίας του θεσμού του ψυχιατρείου-ψυχιατρικής. Συνεπώς, η όλη 

προσπάθεια έχει δεχτεί κριτική από πολλές πλευρές. Κάποιες από αυτές εστιάζουν

                                               
17 Αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα για την επαναλειτουργία τους.
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στην αποσπασματικότητά των προγραμμάτων και στη μικρή αποδοτικότητα των νέων 

δομών (Μαδιανός, 1994), ενώ άλλες τονίζουν ότι η μεταρρύθμιση αποβλέπει μάλλον 

στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και όχι στην αναίρεση της ιδρυματικής 

λογικής -που εμφανίζεται έντονη ακόμη και στις νέες δομές (Μπαϊρακτάρης, 1994). 

Μάλιστα, τα αδιέξοδα αυτής της πολιτικής αρχίζουν να φαίνονται τα τελευταία 

χρόνια, όπου στερεύουν οι οικονομικοί πόροι για ίδρυση νέων δομών αποκατάστασης 

(ξενώνες), ενώ οι ήδη υπάρχουσες σε πολλές περιπτώσεις υπολειτουργούν και 

αναπαράγουν τη βία του ιδρύματος (το οποίο εξακολουθεί να δεσπόζει ως κύρια 

πρακτική). Έτσι, δε μοιάζει πλέον να είναι μακριά η προοπτική της δημιουργίας νέων 

τμημάτων «χρόνιων ασθενών» στα υπάρχοντα ψυχιατρικά ιδρύματα (Λουκάς, 2007; 

Ζέης, 200918).

Η άλλη διάσταση της ιστορίας: Ο λόγος των άμεσα 

ενδιαφερόμενων

Η ιστορία που περιγράψαμε μέχρι τώρα είναι η ιστορία της ψυχιατρικής, ή 

όπως το έθετε ο Μπαζάλια (2008) η ιστορία των ψυχιάτρων. Η ιστορία από την 

πλευρά των ψυχικά πασχόντων δεν είναι το ίδιο γνωστή. Και αυτό γιατί, όπως είδαμε, 

στην Παραδοσιακή Ψυχιατρική ο λόγος των άμεσα ενδιαφερόμενων 

ψυχιατρικοποιείται ή ψυχολογικοποιείται και αποκτά την έννοια του συμπτώματος. 

Επίσης, η κοινωνική τους θέση –πριν και κυρίως μετά τη φροντίδα της ψυχιατρικής-

συνήθως δεν τους δίνει τη δυνατότητα να παρέμβουν στον τρόπο που οργανώνονται 

οι υπηρεσίες υγείας (Pilgrim και Rogers, 2004, σελ. 343-356). Οι εναλλακτικές και 

                                               
18 Προσωπική επικοινωνία με τον Φραγκίσκο Ζέη, ψυχολόγο στο Δ΄ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του 
ΨΝΘ.
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ριζοσπαστικές κινήσεις δεν διαφέρουν σε αυτό το σημείο από την Παραδοσιακή 

Ψυχιατρική, παρότι επιφέρουν βελτιώσεις στο σύστημα ψυχικής υγείας και παρότι 

μπορεί να ενδυναμώνουν τους ίδιους τους πάσχοντες. Έτσι, μια συνηθισμένη κριτική 

αυτών των κινημάτων είναι ότι ο ψυχίατρος, ως ειδικός, διατηρεί την εξουσία της 

θέσης του κατευθύνοντας τις μεταρρυθμίσεις, ενώ ο λόγος αυτών που έχουν 

αποκλειστεί παραμένει στο περιθώριο, καθώς δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα (Parker, 

Georgaka, Harper, Mclaughlin & Stowell-Smith, 1995 19).

Όμως, απέναντι σε αυτή την ιστορία της ψυχιατρικής –ή καλύτερα 

συμπληρωματικά με αυτή- αρχίζει να τονίζεται από τον περασμένο αιώνα η ιστορία 

της ψυχιατρικής όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Από 

τους ανθρώπους δηλαδή που δέχονται την εκάστοτε (ψυχ)ιατρική φροντίδα και τις 

συνέπειες του ψυχιατρικού συστήματος. Σημαντικό στοιχείο αυτής της οπτικής της 

ιστορίας είναι η άρθρωση λόγου20 και η (συν-) δημιουργία, με αυτό τον τρόπο, 

εναλλακτικών στην ψυχιατρική κινήσεων από τους ίδιους τους ψυχικά πάσχοντες21. 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε κάποια παραδείγματα αυτής της 

ιστορίας. Για λόγους ευκολίας θα κινηθούμε στην περιγραφή μας με βάση τέσσερις 

(αλληλένδετους στην πραγματικότητα) άξονες: α. τις προσωπικές αφηγήσεις των 

άμεσα ενδιαφερόμενων, β. τη δημιουργία εναλλακτικών στην ψυχιατρική φροντίδα 

δομών, γ. τις ομάδες αυτοβοήθειας και δ. τα κινήματα αυτοβοήθειας.  

                                               
19 Οι συγγραφείς συμπεριλαμβάνουν εδώ κινήσεις όπως αυτή του «πειράματος της Τεργέστης» που 
αναφέρθηκε παραπάνω. Αναφέρονται όμως και σε κινήσεις στις οποίες οι άμεσα ενδιαφερόμενοι 
έχουν πιο ενεργή συμμετοχή, όπως Η Σοσιαλιστική Κοινότητα Ασθενών στη Γερμανία και το Δίκτυο 
Ανθρώπων που ακούν Φωνές στην Ολλανδία. Έτσι, βάζουν και ένα προβληματισμό για τη διαχείριση 
της εξουσίας σε προγράμματα «σύμπραξης» γιατρών και ασθενών. 
20 Ο όρος «λόγος» χρησιμοποιείται με μια διπλή έννοια, τόσο ως διατύπωση και ανταλλαγή απόψεων, 
θέσεων, βιωμάτων μέσω της γλώσσας (discourse), όσο και ως δυνατότητα του υποκειμένου να 
παρεμβαίνει στη ζωή του και στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να τη μετασχηματίζει (δύναμη- εξουσία). Η 
διπλή αυτή σημασιοδότηση επιλέχθηκε καθώς θεωρούμε ότι οι δύο αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες 
(ο λόγος-discourse είναι μέρος του λόγου-εξουσίας, ενώ ο τελευταίος εμφανίζεται συνήθως και μέσα 
από τη δυνατότητα έκφρασης ενός λόγου-discourse).
21 Βέβαια σε πολλές από τις εμπειρίες που δημιουργήθηκαν συμμετείχαν προοδευτικοί επαγγελματίες 
ή ευαισθητοποιημένοι πολίτες. Θεωρούμε όμως ότι σε αυτές οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είχαν σε κάποιο 
βαθμό το λόγο (με την έννοια που περιγράφηκε παραπάνω) ώστε να επηρεάζουν την κατεύθυνσή τους.
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Οι προσωπικές αφηγήσεις

Η αφήγηση προσωπικών εμπειριών μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό 

εργαλείο ισχυροποίησης του λόγου των περιθωριοποιημένων ομάδων. Αυτό φαίνεται 

να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τους ψυχικά πάσχοντες, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως 

αντικείμενα από την Παραδοσιακή (αλλά και τη σύγχρονη, όπως είδαμε) Ψυχιατρική, 

ενώ τα βιώματα και τα λεγόμενά τους ορίζονται ως συμπτώματα ή ως κριτήρια 

ψυχοπαθολογίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι αφηγήσεις και οι αυτοβιογραφίες 

ανθρώπων που είχαν την εμπειρία της ψυχιατρικής φροντίδας γίνονται δυνάμεις 

αναίρεσης αυτής της κυρίαρχης λογικής και επανάκτησης της χαμένης  

υποκειμενικότητας.

Οι Sommer, Clifford και Norcross (1998), οι οποίοι προσπάθησαν να 

φτιάξουν μια βάση δεδομένων των βιβλίων- αυτοβιογραφιών ανθρώπων που έχουν 

διαγνωστεί ως ψυχικά ασθενείς, αναφέρουν ότι υπάρχουν τέτοιες αυτοβιογραφίες από 

τον 15ο αι. Αντίστοιχα, ο Campbell (1996) αναφέρει ότι από πολύ παλιά οι τρελλοί 

διαμαρτύρονταν- ιδίως μέσω της λογοτεχνίας- για τη θέση τους μέσα στην κοινωνία 

και για τα κοινωνικά συστήματα που εγκαθιδρύονται για τη διαχείριση της τρέλλας. 

Επίσης, αναφέρει ότι από τα μέσα του 19ου αι. είχαν ιδρυθεί σύνδεσμοι για τους 

ψυχικά πάσχοντες, όπως ο Alleged Lunatics Friend Society και ο Lunacy Law

Reform Association.

Παρόλα αυτά, η πρώτη ευρέως γνωστή προσπάθεια είναι αυτή του Clifford

Beers, ο οποίος έγραψε την αυτοβιογραφία του μετά από την παραμονή του σε 

ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα στις ΗΠΑ. Στο βιβλίο του που δημοσιεύτηκε πρώτη 

φορά το 1908 με τίτλο “A Mind That Found Itself” περιγράφει –ανάμεσα στα άλλα-

μια σειρά από χαρακτηριστικά του ιδρύματος δίνοντας παραδείγματα από τις 

προσωπικές του εμπειρίες (τιμωρίες και προνόμια, βίαιη συμπεριφορά, πρόσληψη 
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προσωπικού ως φύλακες με κριτήριο τη μεγιστοποίηση του κέρδους για τις ιδιωτικές 

κλινικές, λογοκρισία της αλληλογραφίας κλπ). Επίσης περιγράφει τις σκέψεις του για 

βελτίωση των συνθηκών μέσα στα ιδρύματα και την προώθηση των δικαιωμάτων των 

ασθενών (Beers, 1981). Στη συνέχεια, ο Beers υιοθέτησε τον όρο ψυχική υγιεινή 

(mental hygiene) -τον οποίο εισήγαγε ο γιατρός Adolf Meyer- και ίδρυσε στα 1908 

την Κοινότητα για την Ψυχική Υγιεινή στο Connecticut (Connecticut Society for

Mental Hygiene) και στα 1909 την Εθνική Eπιτροπή για την Ψυχική Υγιεινή 

(National Committee for Mental Hygiene), η οποία και μετονομάστηκε στα 1950 σε 

Εθνική Οργάνωση για την Ψυχική Υγεία (National Association for Mental Health). 

Σκοπός των οργανώσεων αυτών ήταν η βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας για 

τους ψυχικά πάσχοντες, η πρόληψη και η ενημέρωση του κοινού για θέματα ψυχικής 

υγείας (The Columbia Encyclopedia, 2001-2007). Το κίνημα για την ψυχική υγιεινή 

και οι παραπάνω οργανισμοί φαίνεται πως είχαν μεγάλη απήχηση στο κοινό της 

Αμερικής, αλλά και μεγάλη επιρροή στη χάραξη πολιτικών ακόμη και πέρα από τον 

τομέα της υγείας22.

Από τότε μια σειρά από άτομα με ψυχιατρική εμπειρία έχουν 

δραστηριοποιηθεί καταγράφοντας την εμπειρία τους και τις απόψεις τους. Ανάμεσα 

στα πιο γνωστά θα πρέπει να αναφερθούν η Dorothea Bock, η Judi Chamberlin και ο 

Peter Lehmann. 

Μένοντας λίγο περισσότερο στον τελευταίο, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο  

Lehmann (πέρα από τη συμμετοχή του σε άλλες δράσεις) άνοιξε το 1986 έναν 

εκδοτικό οίκο στην Γερμανία, ο οποίος προσανατολίζεται στα ενδιαφέροντα των 

(πρώην) χρηστών και επιζώντων της ψυχιατρικής. Συγκεκριμένα, οι εκδόσεις 

στοχεύουν στην υπεράσπιση και προώθηση θέσεων σχετικά με: 1. την ανάπτυξη 

                                               
22 Για παράδειγμα, η Sol Cohen (1983) περιγράφει την επιρροή που άσκησε στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, κυρίως μέσα από την ιατρικοποίησή του (medicalization).
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κατάλληλων και αποτελεσματικών τρόπων βοήθειας για άτομα με συναισθηματικές 

δυσκολίες, 2. την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του πολίτη κατά τη θεραπεία, 3. τη 

συντονισμένη δράση με άλλες ομάδες υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 

αλλά και ομάδες αυτοβοήθειας, 4. την υποστήριξη σε ανθρώπους που θέλουν να 

σταματήσουν τα ψυχοφάρμακα, 5. την ανάπτυξη νέων τρόπων του να είναι κανείς 

διαφορετικός και να ζει με την τρέλλα και 6. την ανοχή, το σεβασμό και την εκτίμηση 

της διαφορετικότητας σε όλα τα επίπεδα της ζωής23. Στα βιβλία που εκδίδονται οι 

(πρώην) χρήστες και οι επιζώντες της ψυχιατρικής συμμετέχουν ως συγγραφείς, 

δηλαδή ως συνεργάτες που πληρώνονται, μεταφέροντας τις εμπειρίες τους και τις 

απόψεις τους, χωρίς αυτές να λογοκρίνονται ή να ερμηνεύονται. Ένα από αυτά, 

μάλιστα, μεταφράστηκε πρόσφατα στα ελληνικά, με τον τίτλο: «Βγαίνοντας από τα 

ψυχοφάρμακα: εμπειρίες επιτυχημένης διακοπής νευροληπτικών, αντικαταθλιπτικών, 

λιθίου και άλλων ρυθμιστικών της διάθεσης, Ritalin και αγχολυτικών» (Λέμαν, 

2008). Η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, τα 

τελευταία χρόνια, ο εκδοτικός οίκος άνοιξε παραρτήματα στη Μεγάλη Βρετανία 

(2003) και στις Η.Π.Α. (2004).     

Εναλλακτικές δομές φροντίδας

Μία γνωστή κίνηση εναλλακτικής φροντίδας ψυχικά πασχόντων ήταν το 

πρόγραμμα “Σωτηρία” που έλαβε χώρα στις Η.Π.Α. και συγκαταλέγεται συνήθως 

στις εμπειρίες που σχετίζονται με την αυτοβοήθεια. Πρόκειται για μια εμπειρία που 

ξεκίνησε το 1971 και διήρκεσε έως το 1983. «Βασικά η μέθοδος “Σωτηρία” μπορεί 

να χαρακτηριστεί ως μια εφαρμογή διαπροσωπικών φαινομενολογικών παρεμβάσεων 

που παρέχονταν από μη επαγγελματίες σε 24ωρη βάση, συνήθως χωρίς 

                                               
23 Από την ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου: http://peter-lehmann-publishing.com/
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φαρμακευτική αγωγή νευροληπτικών, στο πλαίσιο ενός μικρού, σπιτικού (homelike), 

ήσυχου, υποστηρικτικού, προστατευτικού και ανεκτικού κοινωνικού περιβάλλοντος», 

αναφέρει ο πρωτεργάτης του προγράμματος, ψυχίατρος L. R. Mosher (1999). Οι 

ερευνητικοί στόχοι που συμπεριλήφθησαν στο πρόγραμμα έθεσαν συγκεκριμένους 

περιορισμούς (όπως το επιλεγμένο δείγμα «σχιζοφρενών»), αλλά επέτρεψαν και την 

αποτίμηση της λειτουργίας του. Κάποια από τα αποτελέσματα που αναφέρονται, για 

το πρώτο διάστημα εφαρμογής του μοντέλου (1971-1976), ήταν η ελάχιστη χρήση 

ψυχοφαρμάκων, η ευκολότερη επαγγελματική αποκατάσταση και η μεγαλύτερη 

αυτονομία των μελών, σε σύγκριση με άτομα που δέχτηκαν την παραδοσιακή

νοσοκομειακή περίθαλψη. Η ανάγκη για επανάληψη και επαλήθευση των 

αποτελεσμάτων οδήγησε, στα 1974, στη δημιουργία μιας αντίστοιχης δομής 

(replication facility), με το όνομα “Emanon”. Με βάση αυτές τις εμπειρίες, το 1977 

δημιουργήθηκε μια δομή με αντίστοιχη ιδεολογική κατεύθυνση και λειτουργία, η 

οποία πήρε το όνομα “Crossing Place”. Κύριες διαφορές του προγράμματος αυτού 

ήταν ότι αποτελούσε μέρος του κοινοτικού συστήματος ψυχικής υγείας (με μια σειρά 

από συνέπειες όπως ότι οι ασθενείς είχαν μια μακρόχρονη σχέση με τις υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας και λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή), ότι δεν έμπαιναν περιορισμοί 

για την παρακολούθηση του προγράμματος (όπως της διάγνωσης) και ότι υπήρχε 

ένας άτυπος περιορισμός για τη διαμονή στις 30 ημέρες (ο.π.). 

Την ίδια εποχή δημιουργείται στη Γερμανία η πρώτη προσπάθεια 

αυτοοργάνωσης ψυχικά πασχόντων, η Σοσιαλιστική Κοινότητα Ασθενών (SPK). 

Μέσα στο γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης του Μάη του ’68, οι νοσηλευόμενοι της 

Πανεπιστημιακής Κλινικής της Χαϊδελβέργης αρχίζουν να αντιδρούν απέναντι στη 

διοίκηση και στον τρόπο λειτουργίας της κλινικής. Στις 5 Φλεβάρη 1970 

πραγματοποιούν γενική συνέλευση, γεγονός που πυροδοτεί την αντίδραση της 

διοίκησης και την απόλυση του γιατρού R. Huber (ο οποίος υποστήριζε την όλη 
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προσπάθεια). Στη συνέχεια, οι 60 περίπου ασθενείς, ασκώντας πίεση στις αρχές του 

Πανεπιστήμιου, καταφέρνουν να επιτύχουν την επιστροφή του γιατρού Huber και την 

υπόσχεση για παροχή των υλικών όρων για την αυτοδιαχείρηση της κλινικής, ως 

χώρου «θεραπείας» αλλά και ως Λαϊκό Πανεπιστήμιο. Στο εσωτερικό της κλινικής, η 

εμπειρία προσανατολίζεται στη σύνδεση της «θεραπευτικής» πρακτικής με τον 

πολιτικό προβληματισμό, μέσα από διαδικασίες ατομικής και ομαδικής ζύμωσης24. 

Στο θεωρητικό πλαίσιο που βγήκε μέσα από αυτή τη ζύμωση, η αρρώστια ταυτίζεται 

με το κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, η αρρώστια θεωρείται τόσο προϋπόθεση των 

καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής –ή αλλιώς παραγωγική δύναμη για το κεφάλαιο-

όσο και αποτέλεσμά τους –δηλαδή επαναστατική παραγωγική δύναμη για τους 

ανθρώπους (εξ ου και το σύνθημα: «Να μετατρέψουμε την αρρώστια σε όπλο»). 

Επίσης, διατυπώνονται τρεις αρχές σχετικά με τη θεραπευτική πρακτική: α. κάθε 

ασθενής έχει δικαίωμα στη ζωή, άρα και στη θεραπεία, β. ο έλεγχος των θεσμών 

περίθαλψης και της ιατρικής εκπαίδευσης και πρακτικής ανήκει στους ασθενείς και γ. 

κατάργηση της σχέσης γιατρού-ασθενούς -που τοποθετεί τον δεύτερο στο ρόλο 

αντικειμένου και οδηγεί στην απουσία των δικαιωμάτων του- και αντικατάστασή της 

με θεραπεία προσανατολισμένη στη χειραφέτηση, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη 

και την πολιτική ταυτότητα (SPK, 1983; Μπαϊρακτάρης, 1994; Γρίβας, 1985; 

Εμμανουηλίδου, αδημοσίευτη εργασία). 

Η κατάληψη της κλινικής τερματίζεται τον Ιούλιο του 1971, μετά από τη 

βίαιη εισβολή αστυνομικών δυνάμεων και τη σύλληψη 11 ατόμων (SPK, 1983). 

Παρόλα αυτά, επηρεάζει και τροφοδοτεί μελλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες, 

όπως τα Κέντρα Διαμαρτυρίας, την Ελεύθερη Κλινική (free clinic) και την «Επίθεση 

των Τρελών» (Μπαϊρακτάρης, 1994).

                                               
24 Τον Ιούλη του 1971 λειτουργούν 14 κύκλοι εργασίας και συμμετέχουν πάνω από 500 άτομα στις 
διαδικασίες του SPK
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Την επόμενη δεκαετία, εμφανίζονται στην Ολλανδία τα «Σπίτια Φυγής» 

(Runaway-haus), μια κίνηση αυτοοργάνωσης και αλληλοβοήθειας ψυχικά πασχόντων 

που ενισχύεται από τη δράση και την υποστήριξη εθελοντών. Το πρώτο «Σπίτι 

Φυγής» ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1983 στην πόλη Ουτρέχτη και απευθύνονταν 

σε άτομα που δεν θέλανε να γίνουν αντικείμενα ψυχιατρικής μεταχείρισης. Σκοπός 

της κίνησης ήταν να προσφέρει εναλλακτικές σε ανθρώπους δυσαρεστημένους από 

τη διαμονή στα ψυχιατρικά καταστήματα. Πρακτικά, λειτουργούσε περισσότερο ως 

καταφύγιο για άτομα που δραπέτευαν από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας. 

Παρότι από το 1986 η εμπειρία στην Ουτρέχτη αλλάζει μορφή, εμφανίζοντας 

στοιχεία κούρασης και ιδρυματοποίησης, σχεδόν ταυτόχρονα γίνονται προσπάθειες 

να εφαρμοστεί το μοντέλο στη Γερμανία (Μπαϊρακτάρης, 1994; Εμμανουηλίδου, 

αδημοσίευτη εργασία; Hoelling, χωρίς ημερομηνία). 

Οι προσπάθειες αυτές ξεκίνησαν το 1987 από μία ομάδα αυτοβοήθειας και 

υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων, την «Επίθεση των Τρελών» 

(Irren-Offensive) και συνεχίστηκαν από τον «Σύλλογο προστασίας από την 

ψυχιατρική βία» που ιδρύθηκε στα 1989 ως μια μικτή ομάδα επιζώντων της 

ψυχιατρικής και ακτιβιστών με αντιψυχιατρική κατεύθυνση (Hoelling, 1999). Την 

επόμενη χρονιά, το 1990, ένας επιχειρηματίας, του οποίου ο γιος είχε αυτοκτονήσει 

ενώ νοσηλεύονταν στο ψυχιατρείο, δωρίζει στο «Σύλλογο προστασίας από την 

ψυχιατρική βία» ένα σπίτι στο Βερολίνο (τη «Βίλα Στέκλε» όπως ονομάστηκε) 

(Hoelling, 1999; Hoelling, χωρίς ημερομηνία). Παρόλα αυτά η «Βίλα» αρχίζει να 

λειτουργεί ως «Σπίτι Φυγής» μόλις το 1996, καθώς οι εμπνευστές του προγράμματος 

βρήκαν απέναντι τους τη γερμανική γραφειοκρατία (Μπαϊρακτάρης, 1994). Επίσης, 

οι ανάγκες χρηματοδότησης του προγράμματος οδήγησαν σε περιορισμούς σχετικά 

με τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται (άστεγοι ψυχικά πάσχοντες). Ακόμη, 

δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις για τη μέγιστη διάρκεια παραμονής τους που 
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προσδιορίστηκε στους 6 μήνες (Hoelling, 1999; Kempker, 1999). Έτσι, το Σπίτι 

Φυγής του Βερολίνου ορίζεται ως «ένα κέντρο βίωσης της κρίσης με αντιψυχιατρική 

κατεύθυνση για άστεγους επιζώντες της Ψυχιατρικής, για ανθρώπους που κατά κύριο 

λόγο πέρασαν ένα μακρύ χρονικό διάστημα σε ψυχιατρικά τμήματα και οι οποίοι 

θέλουν να ζήσουν χωρίς την ψυχιατρική, χωρίς της διαγνώσεις της και χωρίς τη 

φαρμακευτική της αγωγή»25 (Kempker, 1999). Μερικά από τα σημαντικά στοιχεία 

του προγράμματος –που λειτουργεί μέχρι και σήμερα- είναι: α. ότι οι μισοί 

τουλάχιστον από τους εργαζόμενους είναι άνθρωποι που είχαν την εμπειρία της 

ψυχιατρικής φροντίδας (ενώ δεν εργάζεται κάποιος ψυχίατρος) και β. η 

αντιψυχιατρική κατεύθυνση του Σπιτιού, το οποίο δεν προσδιορίζεται ως 

θεραπευτικό ινστιτούτο, αλλά ως ένας χώρος που ασχολείται με την καθημερινότητα 

(daily life) των κατοίκων της και τα προβλήματα που αυτή περιλαμβάνει (Hoelling, 

1999; Kempker, 1999).  

Ομάδες Αυτοβοήθειας-Υποστήριξης

Σύμφωνα με κείμενα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) το 

φαινόμενο της αυτοβοήθειας είναι κοινωνικό ζήτημα που θα πρέπει να υπολογίζεται 

στα πλαίσια των συνολικών πόρων της κοινωνίας (social resources) και δεν θα πρέπει 

να αναλύεται σε σχέση με το σύστημα υγείας, ως συμπληρωματικό σύστημα προς 

αυτό (Kickbusch & Hatch, 1983). Ο ορισμός που δίνεται από αυτούς τους συγγραφείς 

είναι ο εξής: «η αυτοβοήθεια αναφέρεται στις επίσημα ή σκόπιμα οργανωμένες 

ομάδες [που ασχολούνται] με τη φροντίδα υγείας (health care), δηλαδή τις 

                                               
25 The Runaway-House is an antipsychiatric crisis-centre for homeless survivors of Psychiatry, for 
people who mostly spent a long time in psychiatric wards and who want to live without psychiatry, 
without its diagnosis and without its drugs.
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κατασκευασμένες κοινωνικές μονάδες που βρίσκουν κοινό παρανομαστή την κίνηση 

προς νέες κοινωνικές μορφές αντιμετώπισης (coping), την αυτονομία από τους 

ειδικούς (lay autonomy) και τον εξανθρωπισμό της φροντίδας υγείας. Περιλαμβάνει 

τις ομάδες αυτοβοήθειας, τους οργανισμούς αυτοβοήθειας και τις εναλλακτικές 

μορφές φροντίδας, καθώς όλα είναι μέρη του φαινομένου που αναφέρεται ως Κίνημα 

Αυτοβοήθειας. Ο όρος αυτοβοήθεια χρησιμοποιείται πιο ευρέως από τον όρο 

αλληλοβοήθεια, αλλά ο τελευταίος ίσως είναι προτιμότερος γιατί δηλώνει 

αμοιβαιότητα παρά ατομικό ενδιαφέρον» (ο.π., σελ. 5).

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι ομάδες αυτοβοήθειας (ΟΑ) είναι στενά 

συνδεδεμένες με τα διάφορα κινήματα αυτοβοήθειας, με τα οποία θα ασχοληθούμε 

στην επόμενη παράγραφο. Μάλιστα, ο Edward Madara (1999) υποστηρίζει ότι πίσω 

από τη δημιουργία των μεγάλων κινημάτων και οργανισμών στις ΗΠΑ σχεδόν πάντα 

βρισκόταν μια μικρή ομάδα αυτοβοήθειας, η οποία αποτέλεσε και την αφετηρία τους. 

Εδώ θα επιμείνουμε περισσότερο στις ιστορικές καταβολές, τα χαρακτηριστικά και 

τις διαφορές των ομάδων αυτοβοήθειας. Πριν από αυτό όμως να επισημάνουμε ότι με 

τον όρο ομάδες αυτοβοήθειας εννοούμε τις μικρές ομάδες που σχηματίζονται και 

λειτουργούν από άτομα με κοινά ή παρεμφερή προβλήματα και στοχεύουν στην 

ατομική ή/και στην κοινωνική αλλαγή (π.χ, Madara, 1999; Stewart, 1990; 

Μπαϊρακτάρης, 1994).

Η πρώτη ευρέως γνωστή ομάδα που επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση ενός 

συγκεκριμένου προβλήματος μέσω της αλληλοβοήθειας των μελών της ήταν οι 

Αλκοολικοί Ανώνυμοι (ΑΑ) (Madara,1999). Οι ΑΑ δημιουργήθηκαν στις Η.Π.Α. το 

1935 από τους William Wilson και Robert Smith και οργάνωσαν τη θεραπευτική τους 

δράση γύρω από την πρακτική των «12 βημάτων» και των «12 παραδόσεων»26. Στα 

                                               
26 Για μια σύντομη περιγραφή των «12 βημάτων» και των «12 παραδόσεων» βλέπε: «Βασικές 
πληροφορίες για τις ομάδες των 12 Βημάτων», Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 2007: Νο. 5, σελ. 88-89, 



30

χρόνια που ακολούθησαν οι ομάδες των 12 βημάτων γνώρισαν μεγάλη άνθιση. Έτσι, 

οι ΑΑ αποτελούνται σήμερα από 100.000 ομάδες, με πάνω από 2 εκατομμύρια μέλη, 

σε περισσότερες από 150 χώρες (Kelly, 2007). Επίσης, άρχισαν να δημιουργούνται 

ομάδες που υιοθετούσαν τη λογική των Ανωνύμων και οι οποίες στόχευαν στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων πέρα από αυτό της τοξικοεξάρτησης. Για παράδειγμα, 

στο χώρο της ψυχικής υγείας δημιουργήθηκαν το 1985 (στο Detroit των ΗΠΑ) οι 

Σχιζοφρενείς Ανώνυμοι27 (ΣΑ), από μία άμεσα ενδιαφερόμενη, την Joanne Verbanic. 

Οι ΣΑ, ακολουθώντας ένα μοντέλο έξι βημάτων, στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους 

συμμετέχοντες ώστε: να μάθουν για τη σχιζοφρένεια, να αποκαταστήσουν την 

αίσθηση της αξιοπρέπειας, να αποκτήσουν πλαίσιο υποστήριξης (positive support), 

να βελτιώσουν τις στάσεις τους σχετικά με τη ζωή τους και την ασθένειά τους και να 

κάνουν θετικά βήματα προς την ανάρρωσή τους (Whitten και Black, 2005; Βλέπε 

επίσης wikipedia). 

Δύο χρόνια μετά τη δημιουργία των ΑΑ (το 1937), ιδρύθηκε στο 

Νευροψυχιατρικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Ιλινόις στις ΗΠΑ το Recovery

Inc., από τον ψυχίατρο Abraham Low. Σκοπός του ήταν η δημιουργία μιας 

δομημένης οργάνωσης που θα παρείχε βοήθεια σε ασθενείς μετά τη νοσηλεία τους με 

στόχο την πρόληψη της υποτροπής τους. Η μέθοδος που οργάνωσε στηρίχθηκε από 

πολύ νωρίς στην αλληλοβοήθεια των ασθενών, αν και ακολουθούνταν ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικών. Το 1941 το Recovery Inc. έγινε ανεξάρτητος 

οργανισμός, ενώ μέχρι το 1952 λειτουργούσε ολοκληρωτικά στη βάση της 

αλληλοβοήθειας. Όπως εξηγείται και στην ιστοσελίδα του οργανισμού «επειδή 

πρόκειται για ομάδα μη ειδικών, η οποία περιορίζεται στη μετέπειτα φροντίδα 

(aftercare) και στην αυτοβοήθεια, το Recovery δεν αντικαθιστά την επαγγελματική 

                                               
27 Έχουν δημιουργηθεί και άλλες ομάδες που επικεντρώνονται σε προβλήματα- διαγνώσεις και 
στηρίζονται στη λογική των 12 βημάτων, όπως οι Emotion Anonymous που εστιάζονται στις 
λεγόμενες διαταραχές διάθεσης (Εμμανουηλίδου, αδημοσίευτη εργασία).
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φροντίδα, [αλλά] κάθε ασθενής βασίζεται στον προσωπικό του επαγγελματία ψυχικής 

υγείας για τη διάγνωση και τη θεραπεία του» (http://www.recovery-

inc.com/history.html). Επίσης σημειώνεται ότι σήμερα λειτουργούν περισσότερες 

από 150 ομάδες με αυτή τη φιλοσοφία, στις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιρλανδία, το 

Πόρτο Ρίκο, την Ισπανία, το Ισραήλ και τη Μεγάλη Βρετανία.

Μετά τη δεκαετία του 1970 οι ΟΑ που συγκροτούνται σε τοπικό επίπεδο για 

την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων των μελών, αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. 

Υπολογίζεται ότι το 1976 λειτουργούν περίπου μισό εκατομμύριο ομάδες στις ΗΠΑ 

(μόνο για τον ψυχοκοινωνικό τομέα), ενώ το 1983 καταγράφονται 1.500 

προγράμματα αυτοβοήθειας στο Δυτικό Βερολίνο (Μπαϊρακτάρης, 1994). Το 1996 

υπολογίζεται ότι το 7.1% των Αμερικανών συμμετείχαν σε κάποια ομάδα 

αυτοβοήθειας (Madara, 1999). Αυτή η τάση συνδέεται μεταξύ άλλων και με την 

εξειδίκευση των προβλημάτων σχετικά με τα οποία οι ομάδες προσδιορίζονται. Μια 

εξειδίκευση που συχνά ορίζεται από την ψυχιατρική ορολογία και φιλοσοφία. Έτσι, 

δημιουργούνται ομάδες για γυναίκες με δυσκολίες σχετικά με ζητήματα ψυχικής 

υγείας (Fenner, 1999), ανθρώπους με κατάθλιψη28, σχιζοφρένεια29, αγχώδεις 

διαταραχές30, ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή31 κλπ (Madara, 1999). 

Από την άλλη, πολλές ομάδες, αμφισβητώντας τη λογική της ψυχιατρικής, ορίζονται 

με βάση κάποιες κοινές εμπειρίες, όπως την εμπειρία του να ακούει κάποιος φωνές32

ή την εμπειρία της ψυχιατρικής φροντίδας33,  34, 35,. 

                                               
28 π.χ. η Depression and Bipolar Support Alliance (http://www.dbsalliance.org/index.html) και η 
Depression Alliance (http://www.depressionalliance.org/index.html) 
29 π.χ. η Schizophrenia Fellowship Queensland (http://www.sfsq.org.au/about.htm) 
30 π.χ. το Anxiety Network (http://www.anxietynetwork.com.au/) 
31 π.χ. Obsessive-Compulsive Foundation (http://www.ocfoundation.org/) 
32 π.χ. το Hearing Voices Network (http://www.hearing-voices.org/) 
33 π.χ. το European Network of (ex-) Users and Survivors of Psychiatry (http://www.enusp.org/)
34 π.χ το MindFreedom International (www.mindfreedom.org)
35 Eδώ αναφέρουμε τα ονόματα ευρύτερων οργανισμών και κινήσεων (για τους οποίους θα 
συζητήσουμε στην επόμενη παράγραφο), καθώς περιλαμβάνουν, αντιπροσωπεύουν ή συνεργάζονται 
με ομάδες που δρουν σε τοπικό επίπεδο και έχουν αντίστοιχη φιλοσοφία.
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Επίσης, αυτή η αυξητική τάση υποστηρίζεται και από μια σειρά από βιβλία, 

άρθρα και σελίδες στο διαδίκτυο που λειτουργούν ως οδηγοί με κατευθυντήριες 

γραμμές. Οδηγοί που δημοσιεύονται συνήθως από υπάρχουσες ομάδες και 

οργανισμούς με σκοπό να βοηθήσουν άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν 

καινούργιες ομάδες αυτοβοήθειας (π.χ εκδόσεις των οργανισμών: Self Help Resource

Centre, National Mental Health Consumers’ Self-Help Clearinghouse, Hamlet Trust). 

Σε αυτά τα κείμενα τονίζονται μια σειρά από παράμετροι, μερικοί από τους οποίους 

είναι οι εξής:

 Η δημιουργία μιας ομάδας απαιτεί πολύ ενέργεια και την ύπαρξη μιας 

μικρής ομάδας (άμεσα ενδιαφερόμενων) ανθρώπων που θα αναλάβει την 

αρχική πρωτοβουλία.

 Χρειάζεται να διευκρινιστεί ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό των 

μελών (ψυχική ασθένεια, επαφή με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, κάποια 

συγκεκριμένη διάγνωση- ασθένεια), ή αλλιώς, σε ποιους απευθύνεται. Επίσης, 

αναφέρεται ως βοηθητικό να υπάρχει μια κατεύθυνση για τη σχέση που θα 

έχουν με την ομάδα, οι συγγενείς και οι φίλοι των μελών, καθώς και οι 

επαγγελματίες.

 Η αναζήτηση άλλων ομάδων για πληροφόρηση και υποστήριξη κατά την 

οργάνωση αναφέρεται ως βοηθητική.

 Σημαντικές κρίνονται οι αποφάσεις σχετικά με τα πρακτικά θέματα, όπως 

ο χώρος και ο χρόνος των συναντήσεων.

 Η αρχηγία- συντονισμός των ομάδων προτείνεται να αλλάζει κατά 

καιρούς. Επίσης, προωθείται η συμμετοχή όλων των μελών τόσο στις 

συζητήσεις όσο και στην ανάληψη των εργασιών-υποχρεώσεων της ομάδας. 

Υποστηρίζεται ότι με αυτόν τον τρόπο προωθείται η αίσθηση του ανήκειν 
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στην ομάδα και αποφεύγεται η εξουθένωση που θα προκαλούνταν αν λίγα 

μέλη αναλάμβαναν όλες τις εργασίες. Παρόμοια, τονίζεται ότι θα πρέπει να 

είναι ξεκάθαρος ο τρόπος λήψης αποφάσεων (π.χ. ομοφωνία ή ψηφοφορία). 

 Ο καθορισμός των στόχων-δράσεων της ομάδας συνιστάται να έχει μια 

ρεαλιστική βάση που να ανταποκρίνεται στις δυνάμεις της.  

Οι απαντήσεις που δίνει η κάθε ομάδα στις παραπάνω παραμέτρους φαίνεται 

να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Ανεξάρτητα όμως 

από αυτό κάποιοι συγγραφείς αναφέρουν πως υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά σε 

όλες τις ομάδες αυτοβοήθειας. Για παράδειγμα, ο Robinson (1983) παραθέτει -από τη 

δουλειά της Killilea- ως τέτοια: την κοινή εμπειρία των μελών, την αμοιβαία βοήθεια 

και υποστήριξη, την αρχή ότι αυτός που προσφέρει βοήθεια ωφελείται περισσότερο, 

την ενίσχυση της αυτοαντίληψης ως φυσιολογικού ατόμου, την συλλογική δύναμη 

της θέλησης, την ανταλλαγή πληροφοριών και την δράση απέναντι σε κοινούς 

στόχους. Παρόμοιες είναι και οι δέκα αρχές που αναγνωρίζει στην αυτοβοήθεια και ο 

Riessman (1997): η αρχή των ομότιμων, ο αυτοπροσδιορισμός και οι νέες φόρμες 

συμμετοχής που αναπτύσσονται, η θεραπεία αυτού που παρέχει βοήθεια, η διαχείριση 

από το άτομο του προσωπικού του “κεφαλαίου” -η δυνατότητα δηλαδή να προσφέρει 

βοήθεια, η επικράτηση της δύναμης αντί της παθολογίας, η μη εμπορευματοποίηση 

της βοήθειας που προσφέρεται, η κοινωνική στήριξη, το ήθος (ιδέες όπως αντι-

εξάρτηση, αντι-γραφειοκρατία, ενεργός συμμετοχή κλπ), η λύση της αυτοβοήθειας σε 

μια σειρά προβλημάτων (π.χ. η βοήθεια δεν στιγματίζεται, δεν δίνεται από ειδικούς 

και βασίζεται στην προσωπική εμπειρία) και η εσωτερικότητα (σε αντίθεση με τις 

εξωτερικές παρεμβάσεις των ειδικών). Αντίστοιχα, ο Madara (1999) αναφέρει ως 

χαρακτηριστικά των ομάδων: την αμοιβαία βοήθεια (η οποία δίνεται στις 

συναντήσεις της ομάδας μέσω του μοιράσματος (share) εμπειριών, δυνάμεων και 

ελπίδας), τη λειτουργία από τα ίδια τα μέλη και όχι από επαγγελματίες, το γεγονός ότι 
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τα μέλη μοιράζονται το ίδιο πρόβλημα ή εμπειρία και το ότι πρόκειται για μη 

κερδοσκοπικές ομάδες (στις οποίες τα μέλη δεν πληρώνουν). Ως κύριες λειτουργίες 

των ομάδων αυτοβοήθειας αναφέρει την κοινωνική υποστήριξη (social support), την 

εκπαίδευση των μελών (είτε μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, είτε με την πρόσκληση 

επαγγελματιών) και την εκπροσώπηση (advocacy) σε περιπτώσεις που τα μέλη 

διαπιστώνουν την ύπαρξη κοινωνικής αδικίας ή ελλειμμάτων στο σύστημα υγείας.   

Επίσης, διάφοροι συγγραφείς αναφέρονται στους τρόπους με τους οποίους οι 

ομάδες αυτοβοήθειας προσφέρουν υποστήριξη και βοήθεια στα μέλη τους, 

προσπαθώντας να θεωρητικοποιήσουν τη λειτουργία τους. Ο Madara (1999) 

επισημαίνει: 1. την αρχή της θεραπείας αυτού που παρέχει βοήθεια (με όρους 

αύξησης της αυτοεκτίμησης και της αξίας του εαυτού), 2. την λειτουργία των 

παλιότερων μελών ως μοντέλα (που αποδεικνύουν το εφικτό της υπερπήδησης των 

προβλημάτων), 3. την ευκολία σε πρόσβαση που παρουσιάζουν οι ομάδες για τα μέλη 

τους (λόγω του ότι δεν χρειάζεται να πληρώνουν), 4. την αίσθηση της 

φυσιολογικότητας (normalization) που επιτυγχάνεται μέσα από την επαφή με άλλα 

άτομα με παρόμοιο πρόβλημα, 5. την ανάπτυξη εναλλακτικών σχετικά με τις 

ατομικές δυσκολίες των μελών (μέσα από την ανταλλαγή των εμπειριών), 6. την 

προληπτική λειτουργία των ομάδων σε σχέση με το στρες, 7. την ενδυνάμωση των 

μελών και 8. τη δυνατότητα να βρουν τα μέλη υπαρξιστικό νόημα μέσω της 

συμμετοχής. Αντίστοιχα, η Steward (1990) κάνει έναν απολογισμό των διάφορων 

θεωριών που έχουν χρησιμοποιηθεί στην εξήγηση της θετικής λειτουργίας των 

ομάδων αυτοβοήθειας για τα μέλη τους. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει ως κυρίαρχες, 

με την έννοια της πιο ευρείας χρήσης, τις εξής: 1. τη θεωρία της ισότητας (η ισότητα 

μεταξύ των μελών ως βοηθητικό στοιχείο), 2. τη θεωρία της ενδυνάμωσης και 3. τη 

θεωρία της κοινωνικής σύγκρισης (social comparison) (τα μέλη αυξάνουν την 

αυτοεκτίμησή τους μέσω της σύγκρισης με τους λιγότερο τυχερούς της ομάδας ενώ 
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δημιουργούν νέα μοντέλα διαχείρισης του προβλήματός τους συγκρινόμενοι με όσους 

θεωρούν πιο πετυχημένους σε αυτό). Επίσης, προσθέτει τo θεωρητικό μοντέλο της 

ψυχο-νευροανοσολογίας36 (psychoneuroimmunology) και της κοινωνικής μάθησης 

του Bandura.

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω υπάρχουν αρκετοί και διαφορετικοί τρόποι 

με τον οποίο γίνεται αντιληπτή η λειτουργία των ομάδων αυτοβοήθειας, παρότι 

εμφανίζονται κοινά σημεία μεταξύ των συγγραφέων. Ένα από αυτά μοιάζει να είναι 

και η έννοια της ενδυνάμωσης (empowerment). Η ενδυνάμωση αναφέρεται στην 

ανάκτηση του ελέγχου και της εξουσίας των ατόμων πάνω στην ίδια τους τη ζωή και 

σχετίζεται τόσο με την αυτοοργάνωση και τη συμμετοχή στις αποφάσεις και 

πρακτικές που επηρεάζουν τη ζωή των άμεσα ενδιαφερόμενων, (π.χ. τη λήψη 

ψυχοφαρμάκων), όσο και με τον γενικότερο εκδημοκρατισμό του ζωτικού χώρου 

(Λέμαν, 2005; Γεωργάκα, 2005; Μπαϊρακτάρης, 1994).

Πάντως, μεταξύ των ομάδων αυτοβοήθειας στο ζήτημα της ψυχικής υγείας 

(ίσως και μεταξύ των μελών τους) φαίνεται να υπάρχουν διαφορές στο κατά πόσο 

υπάρχει μια πολιτική-κοινωνική ή μια συμπληρωματική στο ιατρικό μοντέλο 

προσέγγιση. Οι διαφορές αυτές δηλώνονται και με τη χρησιμοποίηση διαφορετικών 

όρων. Οι όροι ‘καταναλωτής’, ‘πελάτης’, ή ‘ασθενής’ αναφέρονται σε όσους 

αποδέχονται το ιατρικό μοντέλο της ψυχικής ασθένειας, ενώ οι όροι ‘πρώην 

ασθενής’, ‘αποδέκτης’ και ‘επιζών’ σε αυτούς που το απορρίπτουν (Γεωργάκα, 

2005). Επιπλέον, ο όρος «χρήστες» της ψυχιατρικής αναφέρεται σε άτομα που έχουν 

θετική εμπειρία και θεωρούν πως βοηθήθηκαν, ενώ ο όρος «επιζήσαντες» εκφράζει 

άτομα που θεωρούν την επαφή τους με τα ψυχιατρεία ως κίνδυνο για την υγεία τους 

(Λέμαν, 2005). Μάλιστα, υποστηρίζεται από μελετητές ότι η έμφαση για εμπλοκή 

                                               
36 Γι παράδειγμα αναφέρει ότι η κοινωνική υποστήριξη που προσφέρεται μέσω των ομάδων αυτών 
μπορεί να αποτρέψει τις γνωστές επιπτώσεις που έχει το στρες (και κυρίως το έντονο) στον οργανισμό 
(π.χ. ασθένειες), ενισχύοντας με έμμεσο τρόπο την ανοσοποιητική δράση του.
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των άμεσα ενδιαφερόμενων στα συστήματα υγείας πηγάζει από δύο διαφορετικές 

εξελίξεις. Η έννοια του «καταναλωτή» υπηρεσιών είναι η μία από αυτές, σύμφωνα με 

την οποία η εμπλοκή είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών. 

Από την άλλη, η δημοκρατική προσέγγιση, που ταιριάζει περισσότερο με την έννοια 

της αυτοβοήθειας ως ενδυνάμωση, τονίζει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και τη 

συμμετοχή στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή των άμεσα ενδιαφερόμενων. 

Έτσι, σε αυτή την προσέγγιση είναι φανερό το πολιτικό πλαίσιο της ανακατανομής 

της εξουσίας και της δυνατότητας για έλεγχο των ανθρώπων πάνω στη ζωή τους 

(Γεωργάκα, 2005).

Διαφορές, όμως υπάρχουν και στη σχέση που διατηρούν οι διάφορες ομάδες 

με τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Η Kurtz (1997) προσπαθεί να κάνει τον διαχωρισμό 

ανάμεσα σε ομάδες αυτοβοήθειας, ομάδες υποστήριξης (support groups) και 

ψυχοθεραπευτικές ομάδες, με βάση τη σχέση τους με επαγγελματίες και το αν 

στοχεύουν στην προσωπική αλλαγή ή την κοινωνική. Ως προς τις δύο πρώτες 

κατηγορίες υποστηρίζει ότι «μια ομάδα αυτοβοήθειας είναι υποστηρικτική, 

εκπαιδευτική, συνήθως προσανατολισμένη στην αλλαγή και καταπιάνεται με ένα 

πρόβλημα ή κατάσταση που μοιράζονται στη ζωή τους όλα τα μέλη». Τονίζει επίσης 

ότι η ηγεσία προέρχεται από τα μέλη της ομάδας και ότι οι επαγγελματίες δεν έχουν 

ενεργητικό ρόλο. Αντίθετα «οι ομάδες υποστήριξης συναντώνται με σκοπό τη 

συναισθηματική υποστήριξη και πληροφόρηση των ανθρώπων με κοινό πρόβλημα. 

Συχνά διευκολύνονται από επαγγελματίες και συνδέονται με ένα κοινωνικό φορέα ή 

μια μεγαλύτερη κοινωνική οργάνωση». Σχηματικά, πάντως, τοποθετεί τις ομάδες σε 

ένα συνεχές (Σχήμα 1) σε μια προσπάθεια να γίνει αντιληπτό ότι τα όρια μεταξύ των 

διαφορετικών τύπων δεν είναι τόσο σαφή. Σε παρόμοια συμπεράσματα οδηγούνται 

και οι Shepherd, Schoenberg, Slavich, Wituk, Warren & Meissen (1999), μέσα από 

την έρευνα σε 246 ομάδες αυτοβοήθειας. Συγκεκριμένα, οι συγγραφείς αυτοί 
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προτείνουν ότι η διχοτομική λογική που συνήθως χρησιμοποιείται (ομάδες που 

λειτουργούν υπό την ηγεσία επαγγελματιών ή ομάδες που λειτουργούν υπό την 

ηγεσία ομότιμων/ professional-led support groups, peer-led self-help groups) δεν 

είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας και ότι θα ήταν προτιμότερη η 

τοποθέτηση των ομάδων σε ένα συνεχές (ομάδες που λειτουργούν υπό την ηγεσία 

επαγγελματιών- ομάδες που λειτουργούν υπό την ηγεσία ομότιμων, αλλά υπάρχει 

κάποια επαγγελματική εμπλοκή- ομάδες που λειτουργούν υπό την ηγεσία ομότιμων, 

χωρίς επαγγελματική εμπλοκή).

Σύνθετες ομάδες 

προσανατολισμένες 

στην αλλαγή

Ομάδες 

υπεράσπισης 

(advocacy groups)

Μεικτές ομάδες 

εκπαίδευσης-

υποστήριξης

Υποστηρικτικές 

ομάδες 

Πληροφόρησης

Σχήμα 1. Το συνεχές ομάδων Αυτοβοήθειας-Υποστήριξης 

(προσαρμογή από Kurtz, 1997)

Τα Κινήματα Αυτοβοήθειας

Οι ιδέες της αυτοοργάνωσης και της αλληλοβοήθειας δεν είναι καινούργια 

φαινόμενα στις ανθρώπινες κοινωνίες και σίγουρα οι μορφές που παίρνουν δεν είναι 

ανεξάρτητες από τις κοινωνικές συνθήκες και τους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. 

Έτσι, πολλοί συγγραφείς ερμηνεύουν την εμφάνιση των ομάδων και κινημάτων 

αυτοβοήθειας σαν απάντηση στην αποσάθρωση των φυσικών κοινωνικών και 

υποστηρικτικών δικτύων, όπως της οικογένειας και της γειτονιάς, αλλά και ως 
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απάντηση στη δυσαρέσκεια από την (ψυχ-)ιατρικοποίηση της ζωής (Kickbusch & 

Hatch, 1983; Robinson, 1983). 

Επίσης, από το έργο του Μπαϊρακτάρη (1994) μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο 

σημεία σχετικά με την ιστορική εξέλιξη των κινημάτων αυτοβοήθειας:

1. Οι σύγχρονες καταβολές της αλληλοβοήθειας πηγάζουν από δύο 

διαφορετικές (και συγκρουόμενες) πλευρές. Από τη μια, οι πρακτικές 

αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης συνδέονται με το εργατικό κίνημα και την 

υποστήριξη στο πλαίσιο της εργατικής τάξης. Παράλληλα, διάφορες 

οργανώσεις, προκείμενες στη μαρξιστική ή στην αναρχική ιδεολογία, 

προάγουν μορφές αυτοοργάνωσης με στόχο την κοινωνική παρέμβαση και 

την ανατροπή της αστικής τάξης. Από την άλλη πλευρά, εμφανίζεται στα 

τέλη του 19ου αι. η έννοια της επικουρικότητας. Η έννοια αυτή που 

προωθείται κυρίως από την καθολική εκκλησία, τονίζει την ατομική ευθύνη 

στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και λειτουργεί περισσότερο με έναν 

τρόπο συμπληρωματικό παρά ανατρεπτικό των ταξικών σχέσεων.

2. Τα κινήματα αυτοβοήθειας εμφανίζονται τη δεκαετία του ’70 μέσα σε ένα 

πλαίσιο συνολικότερης αμφισβήτησης, μαζί με άλλα κινήματα, όπως το 

οικολογικό και τα φεμινιστικό. 

Προωθώντας αυτή την ιδέα κατά ένα βήμα, θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε σχηματικά –και για λόγους ευκολίας της περιγραφής- την εξής 

πορεία: Στις αρχές του 20ου αι. ως βασική αντίφαση της κοινωνικής δομής γίνονταν 

αντιληπτή η διαφορά στην κατοχή των μέσων παραγωγής. Κατά συνέπεια ο αγώνας 

εννοούνταν με όρους ταξικούς και το κίνημα που τον εκπροσωπούσε ήταν τα 

εργατικό (με τις διάφορες συνιστώσες και παραλλαγές του). Από τη δεκαετία του ’60 

αμφισβητούνται τόσο οι μορφές του αστικού κράτους όσο και των σοσιαλιστικών, 

ενώ τονίζονται ως πρωταρχικές μια σειρά από αντιφάσεις και διακρίσεις. Σε αυτό το 
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κλίμα εμφανίζονται τα διάφορα κοινωνικά κινήματα. Τα κινήματα αυτοβοήθειας στο 

χώρο της υγείας (κατά τη δεκαετία του ’70) και της ψυχικής υγείας (που γνωρίζουν 

τη μεγάλη τους άνθιση από τη δεκαετία του ’80), εμφανίζονται σε μια εποχή που τα 

ζητήματα που αναδεικνύουν οι διαφορετικές φωνές (ταξικός αγώνας, φυλετικές 

διαφορές, διακρίσεις στα φύλα, οικολογική καταστροφή) αρχίζουν να 

αντιμετωπίζονται μάλλον αποκομμένα και συμπληρωματικά με τις λειτουργίες του 

κράτους παρά ως πολυφωνία με κοινό σκοπό την ανατροπή της κυρίαρχης τάξης.    

Αυτή η διάσπαση αντανακλάται σε διάφορα επίπεδα στο χώρο της 

αυτοβοήθειας37. Για παράδειγμα, ήδη έχουμε αναφέρει την ύπαρξη χιλιάδων 

διαφορετικών ομάδων αυτοβοήθειας που εστιάζουν σε σωματικές, ψυχολογικές ή/και 

κοινωνικές δυσκολίες. Επίσης, έχουμε αναφέρει για το χώρο της ψυχικής υγείας το 

γεγονός της χρησιμοποίησης όρων με διαφορετικές προεκτάσεις (π.χ. καταναλωτές, 

επιζώντες κλπ) από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Έτσι, ο Campbell (1999, σελ. 195) εύλογα αναγνωρίζει ότι «το κίνημα έχει 

γίνει τόσο μεγάλο και αντιφατικό που είναι αδύνατος ένας συνεκτικός απολογισμός 

μέσα σε ένα κεφάλαιο». Παρόλα αυτά, σε μια προσπάθεια να εστιάσει στα 

επιτεύγματα και τα διλήμματα που εμφανίζονται στο κίνημα, αναδεικνύει μια σειρά 

από ερωτήματα και διαπιστώσεις. Καταρχήν, στο ερώτημα του «ποιοι είμαστε;», 

δηλαδή του αυτό-προσδιορισμού (self-definition) των συμμετεχόντων, προβάλει την 

κατανόηση ότι ολόκληρο το κίνημα των χρηστών- επιζώντων της ψυχιατρικής είναι 

μια μορφή πρόκλησης και αμφισβήτησης στην κοινωνική θέση (status) που 

αποδίδεται σε άτομα που έχουν διαγνωστεί ως ψυχικά ασθενείς. Μια θέση που 

προέρχεται τόσο από την αντικειμενοποίηση και την αποσπασματικότητα της 

ανθρώπινης εμπειρίας που προωθεί η διαγνωστική διαδικασία, όσο και από τον τρόπο 

                                               
37 Παρότι διάφοροι συγγραφείς αναφέρονται στο κίνημα αυτοβοήθειας, εδώ προτιμήθηκε ο όρος 
κινήματα αυτοβοήθειας για τον τίτλο της παραγράφου με στόχο να τονισθεί και η διάσταση αυτής της 
διάσπασης.  
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που περιγράφονται οι ψυχικά πάσχοντες μέσα στην κοινωνία. Έτσι, επισημαίνει πως 

όλοι οι διαφορετικοί όροι αποτελούν προσπάθειες απομάκρυνσης από αυτή την 

οπτική και περιγραφής των ψυχικά πασχόντων με έναν θετικό πλέον τρόπο. Πάντως, 

παρά τις όποιες επιτυχίες, επιμένει ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρος ο ρόλος που θα 

επιτραπεί να έχουν οι ψυχικά πάσχοντες στην κοινωνία και ότι για πολλούς δεν είναι 

αρκετός ένας προσδιορισμός σε σχέση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας (όπως αυτός 

του καταναλωτή). 

Αλληλένδετο με τα παραπάνω είναι και το δεύτερο ερώτημα που προβάλλει ο 

ίδιος συγγραφέας, δηλαδή το: «σε τι πιστεύουμε;». Στον πυρήνα της απάντησής του 

φαίνεται να είναι η έννοια της αυτό-εκπροσώπησης38 (self-advocacy), δηλαδή της 

ιδέας ότι ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μιλά και να δρα για 

τον εαυτό του. Άμεσα συνδεδεμένος με αυτή την ιδέα είναι ο φόβος για την ανάπτυξη 

μιας νέας απόλυτης αλήθειας (orthodoxy) στα πλαίσια του κινήματος των χρηστών-

επιζώντων της ψυχιατρικής που απλώς θα αντικαταστήσει την παλιά ψυχιατρική 

αλήθεια. Έτσι, μας εξηγεί ο Campbell (ο.π.), εμφανίζονται πολλές και διαφορετικές 

γραμμές δράσης και το κίνημα αποκτά μια πιο αντιφατική μορφή. Τέλος, υποδεικνύει 

και ως βασική πεποίθηση του κινήματος την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του 

πολίτη, αν και αναγνωρίζει ότι συνήθως αυτό εστιάζει στα δικαιώματα του ασθενή ή 

του καταναλωτή.   

Πριν να κλείσουμε αυτή την παράγραφο, θα θέλαμε να αναφερθούμε και στην 

περίπτωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου πρώην χρηστών και επιζώντων της ψυχιατρικής 

(European Network of Users and Survivors of Psychiatry- ENUSP). Οι λόγοι που 

επιλέχθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση από το πλήθος των εμπειριών και οργανώσεων 

που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες χώρες είναι δύο. Πρώτον, επειδή αποτελεί ένα 

ενδιάμεσο επίπεδο οργάνωσης, ανάμεσα σε εθνικές και παγκόσμιες οργανώσεις, που 

                                               
38 Ίσως πιο εύστοχα να αποδίδεται η έννοια με τον όρο αυτοκαθορισμός.
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αναφέρεται στη γεωγραφική περιοχή που έγκειται και η Ελλάδα. Και δεύτερον επειδή 

πρόκειται για μια «οργάνωση ομπρέλα […] που ενοποιεί μεταξύ άλλων εθνικές 

οργανώσεις […]» (Λέμαν, 2005). 

Η ιστορία του ENUSP ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ενώ από το 

1998 αναγνωρίστηκε νομικά και λειτουργεί ως ομοσπονδία οργανώσεων (πρώην) 

χρηστών και επιζώντων της ψυχιατρικής. Σε αυτά τα χρόνια έχουν οργανωθεί πέντε 

ευρωπαϊκά συνέδρια (με τελευταίο αυτό του 2004), ενώ έχουν θεσπιστεί ως κοινές 

θέσεις και στόχοι των συμμετεχόντων οι εξής: 1. η απόρριψη του ιατρικού μοντέλου, 

καθώς και όλων των άλλων μονόπλευρων και στιγματιστικών αιτιολογικών μοντέλων 

των ψυχικών καταστάσεων, 2. η υποστήριξη του δικαιώματος αυτοκαθορισμού και 

αυτοπροσδιορισμού των παθόντων της ψυχιατρικής, 3. η ανάληψη δράσης για την 

καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των παθόντων της ψυχιατρικής -μέσα και έξω 

από τα ιδρύματα- και για τη βελτίωση των δικαιωμάτων τους, 4. η αλλαγή της 

ψυχιατρικής μεταχείρισης, 5. η υποστήριξη του τομέα της αυτοβοήθειας και των 

εναλλακτικών στο ψυχιατρικό σύστημα δομών και 6. η συμμετοχή σε πολιτικές 

αποφάσεις για ζητήματα ψυχιατρικής (Λέμαν, 2005; Lehmann, 2008).

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα είναι συνηθισμένες οι ΟΑ στο χώρο της απεξάρτησης από 

ψυχοτρόπες ουσίες και κυρίως με τη μορφή των 12 βημάτων39. Στο χώρο της ψυχικής 

υγείας, όμως η αυτοβοήθεια δεν φαίνεται να είναι το ίδιο αναπτυγμένη. Οι εμπειρίες 

που στηρίζονται στην αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια (πρώην) χρηστών ψυχικής 

                                               
39 Στο 5ο τεύχος του περιοδικού Κοινωνία και Ψυχική Υγεία δίνεται μια λίστα με τις ομάδες 
Ανωνύμων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Σε αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι ομάδες των ΑΑ και των 
ΝΑ, όσο και ομάδες για την υποστήριξη συγγενών τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Επίσης, αναφέρεται η 
ύπαρξη ομάδων Ανωνύμων Υπερφάγων.
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υγείας είναι μάλλον αποκομμένες, όπου υπάρχουν. Εξαίρεση ίσως να αποτελεί η 

ομάδα Δ.Υ.Ψ.Α. (Δικαιώματα- Υποχρεώσεις Ψυχικά Ασθενών), η οποία λειτουργεί 

ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ψυχιατρικής 

Εταιρίας. Η Δ.Υ.Ψ.Α, πέρα από τις άλλες δράσεις της, κυκλοφορεί και ένα περιοδικό 

με τον τίτλο «ΜΑΖΙ», το οποίο εκδίδεται σε τριμηνιαία βάση και περιλαμβάνει 

κείμενα άμεσα ενδιαφερόμενων, συγγενών, επαγγελματιών και άλλων οργανισμών-

ενώσεων. Σε ιδεολογικό επίπεδο η Δ.Υ.Ψ.Α δε φαίνεται να έρχεται σε αντιπαράθεση 

με το ισχύον μοντέλο της ψυχιατρικής (συμπληρωματικό). Προωθεί την 

αποασυλοποίηση (διάβαζε απονοσοκομειοποίηση), την «εξατομικευμένη σύγχρονη» 

φαρμακοθεραπεία, την πρόσβαση στην ψυχοθεραπεία και την ψυχοεκπαίδευση των 

ασθενών σχετικά με τη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής40.  

Πιο οργανωμένος είναι τα τελευταία χρόνια ο χώρος της αυτοοργάνωσης-

αυτοβοήθειας των συγγενών των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Από το 1993 

άρχισαν να ιδρύονται τοπικοί Σύλλογοι Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ) 

σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οι Σύλλογοι αυτοί έχουν θέσει ως βασικούς 

στόχους τους εξής: «την αλλαγή της αντίληψης της κοινότητας έναντι της ψυχικής 

ασθένειας και των ατόμων που πάσχουν από αυτή, την εξάλειψη του στίγματος των 

ψυχικών διαταραχών και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους για αποκατάσταση και 

ενσωμάτωση στην κοινότητα (εργασία, στέγαση, συνταξιοδότηση και κυρίως 

βελτίωση των υπηρεσιών Ψυχικής υγείας)» (Νομίδου, 2007, σελ 23). Το 2003 

ιδρύεται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική υγεία 

(Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ), ως το αντιπροσωπευτικό όργανο 11 συλλόγων (ΣΟΨΥ) από όλη την 

Ελλάδα. Οι γενικοί στόχοι της ΠΟΣΟΨΥ είναι οι εξής: 1. βελτίωση της ποιότητας 

φροντίδας και ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχική αναπηρία και η αύξηση του 

                                               
40 Από ηλεκτρονική επικοινωνία της επικεφαλής της ομάδας Αθηνάς Καρατζογιάννη, με την Άννα 
Εμμανουηλίδου στα πλαίσια του διαλόγου για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου για τα δικαιώματα 
στο χώρο της ψυχικής υγείας.
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επιπέδου υποστήριξης των φροντιστών συγγενών τους και φίλων, 2. Η ενδυνάμωση 

και βοήθεια των συλλόγων μελών στις προσπάθειες τους για βελτίωση του επιπέδου 

θεραπείας και φροντίδας των ατόμων με ψυχική νόσο και της ποιότητας της ζωής των 

μελών της οικογένειας τους και 3. Η συνεργασία των συλλόγων-μελών στο 

συντονισμό των προσπαθειών τους σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο41. 

Μια άλλη εμπειρία στον Ελληνικό χώρο είναι αυτή του «Παρατηρητηρίου για 

τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας» που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006 στη 

Θεσσαλονίκη, μετά από πρωτοβουλία ευαισθητοποιημένων επαγγελματιών, φοιτητών 

και πολιτών. Στο ιδρυτικό κείμενο του Παρατηρητηρίου αναφέρεται ότι αυτό 

«λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου προσώπων, που με οποιονδήποτε τρόπο 

ενδιαφέρονται ή εμπλέκονται στο σύστημα ψυχικής υγείας, δηλαδή: χρηστών 

ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, συγγενών των χρηστών, επαγγελματιών ψυχικής υγείας 

και εργαζομένων στο χώρο αυτό, ευαισθητοποιημένων πολιτών κ.α.» 

(Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας, 2007, σελ 90) 42. 

                                               
41 Από την ιστοσελίδα του Συλλόγου: http://www.posopsi.org/
42 Η ιδέα αυτή φαίνεται να έχει σαφείς αναφορές και συνδέσεις με τη θέση του λεγόμενου Τριάλογου ή 
Τετράλογου, αν και έχει αρκετά διαφορετική μορφή από την πιο γνωστή και αντιπροσωπευτική 
έκφραση του Τριαλόγου, τα «Σεμινάρια πάνω στην ψύχωση» (Bock, 2002; Εμμανουηλίδου, 2008). Η 
Εμμανουηλίδου (2008) περιγράφοντας αυτή την ιδέα αναφέρει ότι «ο νεολογισμός παραπέμπει στο 
σταδιακό ιστορικό πέρασμα από τον Μονόλογο των ειδικών, στον Διάλογο με τον πελάτη-ασθενή και 
διαδοχικά στο άνοιγμα αυτού του διαλόγου προς την οικογένεια του ασθενή, όπου οι τρεις ομάδες 
φιλοδοξείται να συμμετέχουν ισότιμα στην προσέγγιση και γνωριμία του θέματος της τρέλας. Είναι η 
ιστορική στιγμή, που στη δεκαετία του 1990 αναδύεται στη Γερμανία ο όρος Τριάλογος, για να 
αποδώσει το άνοιγμα αυτό». Ενώ στη συνέχεια προσθέτει: «Ως 4η ομάδα αυτού του διαλόγου 
προτείνω να δούμε και να συμπεριλάβουμε ισότιμα και ενεργά σ’ όλη τη διαδικασία αυτή των 
ευαισθητοποιημένων πολιτών, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον 4ο πολύτιμο συζητητή στην αναζήτηση 
συναινέσεων». Αξίζει να αντιπαραθέσουμε εδώ την κριτική αυτής της θέσης, η οποία πηγάζει από 
άμεσα ενδιαφερόμενους (δηλαδή ανθρώπους με ψυχιατρική εμπειρία), σύμφωνα με την οποία δεν 
μπορεί να υπάρξει ισοτιμία σε έναν τέτοιο διάλογο. Για παράδειγμα, ο Peter Lehmann (2007, σελ. 22-
23) αναφέρει σε μία συνέντευξή του: «Τρια-, Τετρα- και Πολύλογος είναι ανόητες κατασκευές λέξεων. 
Ο διάλογος, η συνομιλία αρκεί» και συνεχίζει παρακάτω: «Το ότι οι άνθρωποι από διαφορετικές 
ομάδες θα έπρεπε να συνομιλούν και να δρουν είναι αυτονόητο, θα έπρεπε όμως να ξεπεραστεί η 
κατανομή ρόλων. Σε αυτές τις ομάδες του Τριαλόγου αυτό δεν ισχύει αποδεδειγμένα. Οι 
επαγγελματίες αποφασίζουν τι θα συζητηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν να πουν πολλά». Σε 
αντιδιαστολή αναφέρει παραδείγματα μικτών συλλόγων (στους οποίους έχει εργαστεί) όπου οι γνώμες 
των συμμετεχόντων αιτιολογούνται στη βάση των επιχειρημάτων και όχι στη βάση της εμπειρίας (για 
τους (πρώην) χρήστες- επιζώντες της ψυχιατρικής) ή της εκπαίδευσης (για τους επαγγελματίες). 
Επίσης, σε άλλη ομιλία του τονίζει τη διαφορά ισχύος και την έλλειψη υποστήριξης από τους (κατά τα 
άλλα προοδευτικούς) επαγγελματίες στον λόγο των άμεσα ενδιαφερόμενων, ακόμη και σε επίσημο και 
θεσμικό επίπεδο. Ως παράδειγμα αναφέρει ένα διεθνές συνέδριο (που ο ίδιος ήταν καλεσμένος ως 
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Επιπλέον, δηλώνεται ρητά η αντίθεσή του με το «δυτικό πολιτιστικό μοντέλο» όπου 

ο ψυχικός πόνος ανάγεται σε ασθένεια, ενώ προστίθεται το επιχείρημα ότι η 

διαχείριση της ασθένειας αυτής από «συστήματα κοινωνικού ελέγχου και 

καταστολής» ισοδυναμεί με την «τιμωρία» του ψυχικά πάσχοντα και την ακύρωση 

του λόγου και της προσωπικότητάς του. Έτσι, θέτονται ως βασικές αρχές του 

Παρατηρητηρίου οι εξής: 1. Η ισχύς των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του 

πολίτη, ανεξάρτητα από τις επιστημονικές θεωρίες, 2. Η εξίσωση της καταπάτησης 

των δικαιωμάτων αυτών με τη βία, 3. Η αναγνώριση ότι το υπάρχον σύστημα 

ψυχικής υγείας αναπαράγει τέτοιες μορφές βίας, μέσα και έξω από τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα, 4. Η παρατήρηση ότι η συντήρηση αυτής της βίας πλήττει τόσο τους 

χρήστες των υπηρεσιών, όσο και τις οικογένειες τους και τους επαγγελματίες που 

εργάζονται στο σύστημα υγείας, 5. Η απόφαση ότι η καταπάτηση των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων μας αφορά όλους και η σύνδεσή της με την ανάληψη δράσης για την 

υπεράσπισή τους. Ως κύρια δράση του Παρατηρητηρίου ορίζεται η συγκέντρωση 

πληροφοριών σχετικά με περιπτώσεις κακοποίησης ή καταπάτησης δικαιωμάτων των 

χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και για δεοντολογικά ζητήματα και για 

ελλείψεις του συστήματος ψυχικής υγείας (ο.π.).

                                                                                                                                      
εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής- ENUSP) στο οποίο 
οι προτάσεις του ENUSP συνάντησαν την απαξίωση και την προσπάθεια να μην καταγραφούν στα 
αποτελέσματα του συνεδρίου. Και όλα αυτά με τη σιωπηρή συναίνεση των εκπροσώπων των 
υπόλοιπων φορέων και οργανισμών (γονέων, επαγγελματιών, ΜΚΟ) (Lehmann, 2008). Αντίστοιχα, 
κάποιο άλλο πρόσωπο με ψυχιατρική εμπειρία αναφέρει σχετικά με το θέμα: «για τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους υπάρχουν μόνο δύο δυνατότητες, ώστε να στηρίξουν έναν ισότιμο διάλογο με μη 
άμεσα ενδιαφερόμενους: ή μια συζήτηση μεταξύ ειδικών, με επαγγελματίες της ψυχιατρικής ή της 
αντιψυχιατρικής, ή σε καθαρά προσωπικές συζητήσεις εμπιστοσύνης, στις οποίες μιλά κανείς για 
προσωπικά θέματα. Έτσι, αυτό που συμβαίνει είναι ή πολιτικές και επί του πρακτέου αντιπαραθέσεις 
μεταξύ εκπροσώπων διαφορετικών κοινωνικών και πολιτικών ομάδων ή φιλικές συνομιλίες μεταξύ 
γνωστών. Όμως, μεταξύ των τεχνοκρατών και των (πρώην) εγκλείστων ενός ιδρύματος ένας ελεύθερος 
και καινοτόμος διάλογος είναι εξαρχής ανέφικτος». Και καταλήγει: «ακόμα και όταν ο άμεσα 
ενδιαφερόμενος νοιώθει να τον παίρνουν πιο σοβαρά απ’ ότι σ’ ένα ιατρείο ή στο ψυχιατρικό τμήμα, 
ακόμη κι όταν ο ψυχίατρος θεωρεί τον εαυτό του πιο προοδευτικό, πιο ανοιχτό, με μεγαλύτερη 
κατανόηση από ότι οι προηγούμενοι συντηρητικοί συνάδελφοί του, όλες αυτές οι καλοπροαίρετες 
προσπάθειες παραμένουν εν τέλει μόνο ύπουλα συγκαλυμμένες νέες εκφάνσεις της γνωστής από τα 
παλιά ψυχιατρικής αντικειμενοποίησης του τρελού γείτονα σε ένα αντικείμενο της ιατρικής» 
(αγνώστου συγγραφέα).       
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Τέλος, σημαντικό βήμα για την προώθηση της αυτοβοήθειας στη χώρα μας 

αποτέλεσε η πραγματοποίηση ενός συνεδρίου από το Τμήμα Ψυχολογίας του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο αυτό, με τίτλο «Ο Λόγος 

των Αποκλεισμένων»43, έλαβε χώρο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

«Υγεία- Πρόνοια 2000-2008», ενώ τα πρακτικά του δημοσιεύτηκαν στο 8ο τεύχος του 

περιοδικού «Κοινωνία και ψυχική Υγεία». Στην εισαγωγική του ομιλία ο Κώστας 

Μπαϊρακτάρης (2008) αναλύει τα στοιχεία που διαφοροποιούν αυτή την εμπειρία από 

άλλα συνέδρια. Ανάμεσα στα άλλα αναφέρει ότι: 1. η σύσταση του συνεδρίου 

ακυρώνει τον πολυκερματισμό και τη διάσπαση που προωθεί η συμπτωματολογική 

προσέγγιση (στο επίπεδο των ΟΑ η προσέγγιση αυτή εκφράζεται με την ύπαρξη 

πληθώρας συμπτωματολογικά προσδιορισμένων ομάδων) και 2. ότι η οργανωτική 

επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από εκπροσώπους των κοινωνικά αποκλεισμένων 

ομάδων, οι οποίοι και καθόρισαν τις θεματικές και τους ομιλητές του Συνεδρίου. 

Ειδικά για τον τομέα της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η 

συνάντηση ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία από διάφορα μέρη της Ελλάδας που είχε 

ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της «Πανελλήνιας Επιτροπής Ατόμων με Ψυχιατρική 

Εμπειρία»44 και την επεξεργασία μιας Διακήρυξης για την προστασία των 

δικαιωμάτων τους. Σε αυτή διεκδικούνται μεταξύ των άλλων: 1. η εφαρμογή της 

νομοθεσίας αναφορικά με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, αλλά και σχετικά 

με την εκπροσώπηση τους, 2. η ενημέρωση για μια σειρά από θέματα (π.χ. 

παρενέργειες ψυχοφαρμάκων, θάνατοι ψυχικά πασχόντων), 3. η ύπαρξη 

εναλλακτικών μορφών θεραπείας και η υποστήριξή τους από εθνικούς πόρους, 4. η 

καθολική επαγγελματική αποκατάσταση, και 5. ο σεβασμός της αξιοπρέπειας, τόσο 

κατά τη μεταφορά στα ψυχιατρεία, όσο και τη διάρκεια ενδεχόμενης νοσηλείας. 

                                               
43 7-8 Ιουνίου 2008, θεσσαλονίκη
44 η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε Πανελλήνια Επιτροπή (πρώην) Χρηστών και Επιζώντων της 
Ψυχιατρικής.
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Επίσης, καταγγέλλεται η ψυχιατρική βία (π.χ. μηχανικές και χημικές καθηλώσεις) και 

οι εισαγγελικές εντολές για ακούσιο εγκλεισμό, ενώ καλούνται και οι εργαζόμενοι 

στο χώρο της ψυχικής υγείας να υιοθετήσουν τις παραπάνω διεκδικήσεις και να 

υπερασπιστούν τα δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων (Πανελλήνιας Επιτροπής 

Ατόμων με Ψυχιατρική Εμπειρία, 2008)45.  

                                               
45 Εδώ γίνεται μια προσπάθεια περίληψης των σημείων της Διακήρυξης, με την ελπίδα ότι δεν 
αλλοιώνεται η αξία και το περιεχόμενό της. Παρόλα αυτά οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν 
και το πρωτότυπο κείμενο που βρίσκεται στο περιοδικό Κοινωνία και Ψυχική Υγεία.
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Κεφάλαιο 2ο

Ζητήματα μεθοδολογίας
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Η Προσέγγιση

Η παρούσα εργασία ήταν αποτέλεσμα της συμμετοχής του γράφοντα στην 

εθελοντική ομάδα Δίοδος46 και στην ομάδα υποστήριξης ψυχικά πασχόντων με το 

όνομα Συνάντηση, στην οποία και αναφέρεται. Αφορμή λοιπόν και κινητήριος 

δύναμη για την πραγματοποίησή της ήταν η ίδια η δράση που λάμβανε χώρα με τα 

ερεθίσματα που γεννούσε. Συγκεκριμένα, η ιδέα της έρευνας προέκυψε μέσα από μια 

πληθώρα συναισθημάτων και αναζητήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών της Διόδου, 

όπως ήταν: 1) η ανάγκη για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση πληροφοριών στη 

δράση, 2) η ανάγκη για πληροφόρηση και δημόσιο διάλογο γύρω από αντίστοιχες 

κινήσεις, 3) η επιθυμία για την κατανόηση του νοήματος που έδιναν οι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι στις διάφορες καταστάσεις, 4) η αναζήτηση λύσεων στις δυσκολίες 

και τα προβλήματα που εμφανίζονταν και 5) η αγωνία για την εξέλιξη και τη 

συνέχεια της Συνάντησης.

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η προσέγγιση που ακολουθήθηκε 

απομακρύνεται από το παράδειγμα του θετικισμού και της ποσοτικής ανάλυσης 

δεδομένων. Αντίθετα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι περιλαμβάνεται στη σφαίρα 

της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας και πιο ειδικά στις μεθόδους εκείνες που 

προσανατολίζονται στη δράση47. Σχετικά, αναφέρουμε τη δουλειά του Reinharz

                                               
46 Η Δίοδος ήταν μια εθελοντική ομάδα που αποτελούνταν από φοιτητές και απόφοιτους ψυχολογίας 
με σκοπό την παρέμβαση στο Δ΄ Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του ΨΝΘ. Στο επόμενο κεφάλαιο 
παρουσιάζεται τόσο η δράση της ομάδας αυτής, όσο και οι δεσμοί της με την Ομάδα της Συνάντησης.
47 Είναι σύνηθες στη βιβλιογραφία η ποιοτική και η ποσοτική έρευνα να διαχωρίζονται ως ξεχωριστές 
κατηγορίες, με εντελώς διαφορετικές φιλοσοφικές και επιστημολογικές βάσεις. Για παράδειγμα οι 
Cohen και Manion (2008, σελ. 24-25) συνδέουν την πειραματική μέθοδο και την ποσοτική ανάλυση με 
μια αντικειμενιστική θεώρηση της κοινωνικής πραγματικότητας και το φιλοσοφικό ρεύμα του 
ρεαλισμού, σύμφωνα με τα οποία ο ρόλος της κοινωνικής επιστήμης είναι η ανακάλυψη των 
καθολικών νόμων της κοινωνίας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς μέσα σε αυτή. Από την άλλη, 
συνδέουν την ποιοτική έρευνα με μια υποκειμενιστική θεώρηση της κοινωνικής πραγματικότητας και 
με ιδεαλιστικά φιλοσοφικά ρεύματα, κατά τα οποία ο ρόλος της επιστήμης είναι η κατανόηση του 
νοήματος και των διαφορετικών ερμηνειών που παράγονται στον κοινωνικό χώρο. Παρόλα αυτά, 
υπάρχουν πρόσφατες προσεγγίσεις που προσπαθούν να ξεπεράσουν τη διχοτόμηση μεταξύ 
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(1992, βλέπε σε Taylor, 1994), ο οποίος αναγνωρίζει πέντε τύπους δράσης στην 

έρευνα:

 Την καθεαυτού έρευνα δράσης στην οποία η δράση και η αξιολόγηση 

προχωρούν ξεχωριστά αλλά ταυτόχρονα. Οι προσπάθειες αλλαγής 

ανατροφοδοτούνται συνεχώς από τα δεδομένα που συλλέγονται δίνοντας στη 

διαδικασία τη μορφή της σπείρας (feedback loops)

 Την συμμετοχική ή συνεργατική έρευνα: η αλλαγή αρχίζει 

αναδιαμορφώνοντας τους ρόλους στην ίδια την ερευνητική διαδικασία. Εδώ 

οι άνθρωποι που ερευνώνται είναι και αυτοί που αποφασίζουν για τη μορφή 

της έρευνας και την ανάλυση των δεδομένων.

 Την αξιολόγηση αναγκών όπου στόχος είναι η κινητοποίηση των ιδίων πόρων 

(ατόμων, οργανισμών ή κοινοτήτων), καθώς αναγνωρίζονται, μετριούνται και 

επανα-ορίζονται οι ανάγκες. 

 Την έρευνα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας διαφορετικών δράσεων 

που εφαρμόστηκαν στην επίλυση προβλημάτων και στην κάλυψη των 

αναγκών.

                                                                                                                                      
κατανόησης και εξήγησης της κοινωνικής πραγματικότητας, όπως αυτή του κριτικού ρεαλισμού. Τα 
βασικά χαρακτηριστικά αυτής της προσέγγισης, η οποία συνδέεται άμεσα με το φιλοσοφικό ρεύμα του 
μαρξισμού, περιγράφονται ως εξής: 1) η επιστημονική γνώση είναι ιστορικό και κοινωνικό προϊόν, 2) 
ο ρόλος της επιστήμης είναι η ανάπτυξη θεωριών που να εξηγούν τον πραγματικό κόσμο, 3) η 
επιστημονική εξήγηση συνίσταται στην αποκάλυψη των μηχανισμών παραγωγής φαινομένων, 4) ο 
πραγματικός κόσμος διαρθρώνεται σε διαφορετικά επίπεδα (ατομικό, συλλογικό, θεσμικό, κοινωνικό), 
5) η αντίληψη της αιτιότητας αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους ένα στοιχείο της κοινωνικής 
πραγματικότητας συμβάλλει στη λειτουργία της βασικής δομής στα πλαίσια της οποίας ενυπάρχει, 6) 
τα γεγονότα είναι δυνατόν να εξηγηθούν και να ερμηνευτούν δίχως αυτό να προϋποθέτει ότι μπορούν 
και να προβλεφθούν, 7) όλες οι αναπαραστάσεις για την κοινωνική πραγματικότητα δεν έχουν την ίδια 
αξία και 8) η ύπαρξη ιδιαίτερων φαινομένων δεν σημαίνει την ανυπαρξία ενοποιητικών μηχανισμών 
που τα εξηγούν αλλά σημαίνει τη διαφορετικότητα των συνθηκών, των πλαισίων και των χρονικών 
περιόδων εντός των οποίων εμφανίζονται (προσαρμογή από: Ιωσηφίδης (2003), Ιωσηφίδης και 
Σπυριδάκης (2006)). Έτσι, αξίζει να σημειωθεί ότι αν και στην παρούσα μελέτη ακολουθήθηκε η 
ποιοτική προσέγγιση, αυτό έγινε με μία οπτική που συνάδει περισσότερο με τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά και την προσέγγιση του κριτικού ρεαλισμού.   
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 Την απόσυρση της αδράνειας και της σύγχυσης (demystification) δίνοντας την 

ευκαιρία να ακουστεί ο «λόγος» κάποιων ομάδων στις οποίες δεν έχει δοθεί 

αυτή η ευκαιρία και έτσι να αυξηθεί ο έλεγχος που ασκούνε στην ζωή τους. 

Κρατώντας αυτή την ταξινόμηση θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τους δύο 

τελευταίους άξονες ως πιο σχετικούς με τους στόχους της παρούσας μελέτης. Πιο 

ειδικά, αυτοί μπορούν να οριστούν ως εξής: 

1) Η καταγραφή, παρουσίαση και αξιολόγηση της Συνάντησης, δίνοντας 

έμφαση στις διαδικασίες, στα προβλήματα και στις απαντήσεις που δόθηκαν. Η 

γνώση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς στον Ελλαδικό χώρο δεν υπάρχουν 

καταγεγραμμένες εμπειρίες για τον τομέα της ψυχικής υγείας, στις οποίες να 

συμμετείχαν άμεσα ενδιαφερόμενοι (π.χ. ομάδες αυτοβοήθειας). Έτσι,  τέτοιες 

κινήσεις (αν υπάρχουν) χάνονται χωρίς να μπορούν να λειτουργήσουν ως θεωρητική 

και πρακτική βάση για επόμενες εμπειρίες.

2) Η μεταφορά του λόγου (διάβαζε: των απόψεων) των ανθρώπων που είχαν 

(ή έχουν ακόμη) εμπλοκή με το σύστημα ψυχικής υγείας, για μια σειρά από σχετικά 

ζητήματα. Εδώ υποθέτουμε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα βοηθούσε στην ενδυνάμωση 

των ανθρώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως ψυχικά άρρωστοι, μέσω της 

επανάκτησης της υποκειμενικότητάς τους και την απόδοση νοήματος στις εμπειρίες 

τους.
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Μέθοδος

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την επίτευξη αυτών των στόχων ήταν η 

συμμετοχική παρατήρηση. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι 

«επιτρέπει τη συστηματική παρατήρηση κοινωνικών συμπεριφορών, φαινομένων και 

διαδικασιών στο πραγματικό, “φυσικό” κοινωνικό περιβάλλον με συμμετοχή του 

ερευνητή στις κοινωνικές διαδικασίες και διεργασίες που ερευνά και με συνεχή 

αλληλεπίδραση ερευνητή και ερευνώμενων» (Ιωσηφίδης, 2003, σελ. 51). Το 

χαρακτηριστικό αυτό κρίθηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο γράφοντας ήταν ήδη 

συμμετέχοντας στην ομάδα της Συνάντησης όταν ξεκίνησε η παρούσα έρευνα. 

Επιπλέον, η μέθοδος αυτή επέτρεπε σε μεγαλύτερο βαθμό να μην καθορίσει η έρευνα 

τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη και κατά συνέπεια και τη δράση, 

αλλά να λειτουργήσει για τη δράση με τρόπο επικουρικό και αναστοχαστικό. 

Το εργαλείο που δημιουργήθηκε για τη συγκέντρωση των δεδομένων ήταν 

ένα ημερολόγιο καταγραφής των συναντήσεων της Ομάδας. Το ημερολόγιο 

αναφέρονταν σε διάστημα ενός έτους, περίοδος κατά την οποία κρατήθηκαν 

λεπτομερείς, κατά το δυνατόν, σημειώσεις από 70 συνολικά συναντήσεις. Η κάθε 

καταγραφή γινόταν από ένα άτομο, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη συνάντηση 

και όχι κατά τη διάρκεια αυτής. Προτιμήθηκε αυτός ο τρόπος καθώς κρίθηκε ότι η 

συμμετοχή κάποιου ως απλού παρατηρητή θα άλλαζε τη φύση και τη λειτουργία της 

Ομάδας48.

                                               
48 Ο Ιωσηφίδης (2003) διακρίνει τρεις κατηγορίες συμμετοχικής παρατήρησης, με βάση το βαθμό 
συμμετοχής του ερευνητή. Αυτές είναι: έρευνες στις οποίες ο ερευνητής συμμετέχει πλήρως στις 
κοινωνικές ομάδες ή διαδικασίες που ερευνά, έρευνες στις οποίες ο παρατηρητής συμμετέχει σε 
κάποιες από τις δραστηριότητες της ομάδας (συμμετέχων ως παρατηρητής) και έρευνες στις οποίες η 
συμμετοχή του ερευνητή είναι η ίδια η διαδικασία της παρατήρησης (παρατηρητής ως συμμετέχων). 
Στην παρούσα περίπτωση η έννοια της συμμετοχικής παρατήρησης αναφέρεται στην πλήρη 
συμμετοχή του ερευνητή.   
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Στη συγκέντρωση του ημερολογίου συμμετείχαν εκτός του γράφοντα και 

τρεις συνεργάτες, μέλη της Διόδου. Οι κύριοι λόγοι γι αυτό ήταν τέσσερις: α) 

Πρακτικές δυσκολίες, όπως η έλλειψη χρόνου, ώστε να αναλάβει μόνο ένα άτομο το 

φόρτο της συμμετοχής σε όλες τις συναντήσεις και της καταγραφής τους, β) η 

προσπάθεια να αποτελέσει η Ομάδα ζωτικό χώρο κυρίως των άμεσα ενδιαφερόμενων 

οδήγησε στην απόφαση της Διόδου, λίγο καιρό μετά την έναρξη της έρευνας, να 

υπάρχει όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή των ψυχολόγων στην Ομάδα, με 

συνέπεια την αδυναμία παρακολούθησης όλων των συναντήσεων από τον γράφοντα, 

γ) η προσπάθεια κατάργησης της υποκειμενικότητας του ερευνητή και 

αντικατάστασής της με τη διυποκειμενικότητα και τη συλλογικότητα της Διόδου και 

δ) η διάθεση να λειτουργήσει η διαδικασία καταγραφής των συναντήσεων με τρόπο 

αναστοχαστικό για τα μέλη της Διόδου.

Ένα ζήτημα που θα πρέπει να αναφερθεί ακόμη σε σχέση με το ημερολόγιο 

είναι ότι αρχικά δεν υπήρχαν κατευθυντήριες γραμμές από τη μεριά του γράφοντα για 

το τι θα καταγράφονταν. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, προέκυψαν δύο αλλαγές 

σχετικά με τη διαδικασία καταγραφής. Η πρώτη αναφέρονταν στον τρόπο 

παρουσίασης των συναντήσεων. Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε ότι ο τρόπος με τον 

οποίο κρατούνταν αρχικά οι σημειώσεις τόνιζε τις θεματικές που συζητιόταν και τις 

παρεμβάσεις των μελών της Διόδου, ενώ δεν εμφανιζόταν καθαρά ο λόγος των 

υπολοίπων μελών. Αυτή η παρατήρηση αφενός μας προβλημάτισε για το ρόλο που 

είχαμε στις συναντήσεις και το χώρο που καταλαμβάναμε σε αυτές. Αφετέρου, 

οδήγησε στην πρακτική κατευθυντήρια του να γίνεται προσπάθεια ώστε να 

καταγραφεί αυτούσιος ο λόγος του κάθε μέλους (στο βαθμό που ήταν δυνατόν, 

εφόσον οι καταγραφές ήταν από μνήμης). 

Η δεύτερη αλλαγή αφορούσε τη δημιουργία τριών γενικών θεματικών, οι 

οποίες λειτουργούσαν ως άξονες για τη συγκέντρωση των δεδομένων μετά από την 
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κάθε συνάντηση. Ονομαστικά αυτές ήταν: η «αυτοοργάνωση της Ομάδας», το 

«μοίρασμα» μεταξύ των (άμεσα ενδιαφερόμενων) μελών και «ο δικός μας ρόλος» 

(εννοείται των μελών της Διόδου). Οι άξονες αυτοί λειτούργησαν περισσότερο ως 

ομπρέλα που συμπεριλάμβαναν μια σειρά από θεματικές και διαδικασίες. 

Έτσι, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων, έγινε πολλές φορές 

αναπροσαρμογή των κατηγοριών. Αρχικά τα δεδομένα μετατράπηκαν σε 

ηλεκτρονική μορφή για την ευκολότερη επεξεργασία τους και δημιουργήθηκαν 11 

κατηγορίες. Η κάθε μία από αυτές περιλάμβανε αποσπάσματα από τις καταγραφές 

των συναντήσεων (γραμμές ή παραγράφους), με βάση μια πρώτη ανάλυση 

περιεχομένου. Σε αυτή τη φάση πολλά αποσπάσματα άπτονταν σε περισσότερες από 

μία κατηγορίες. Αυτό συνέβη σε μία προσπάθεια να μη χαθεί ο πλουραλισμός των 

νοημάτων που εμφανίζονταν στις σημειώσεις. Στη συνέχεια ακολούθησε μια 

διαδικασία παράλληλης ανάλυσης των κατηγοριών και τοποθέτησης των σημειώσεων 

μέσα σε κείμενο. Σε αυτή τη φάση, διάφορες κατηγορίες ενώθηκαν, ενώ άλλες 

διαχωρίστηκαν σε τμήματα τα οποία και προσαρτήθηκαν σε άλλες κατηγορίες. 

Σκοπός αυτής της πορείας ήταν να βρεθεί η μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση μεταξύ των 

θεμάτων που περιλαμβάνονταν στις καταγραφές, έτσι ώστε να αποδοθεί ένα 

συνεκτικό νόημα και να μειωθούν οι επαναλήψεις στις αναφορές. Επίσης, σε αυτή τη 

φάση αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθούν κάποιες από τις κατηγορίες ή κάποια 

σημεία τους για τη μεγαλύτερη προστασία των συμμετεχόντων. Η διαδικασία αυτή 

κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα και ουσιαστικά χαρακτηρίστηκε από τη συνεχή 

επιστροφή στις προηγούμενες φάσεις και την επαναξιολόγηση του περιεχομένου των 

σημειώσεων. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία των δύο κύριων θεματικών («Η 

παρουσίαση της δράσης» και «Ο λόγος των συμμετεχόντων») και των 

υποκατηγοριών τους. 
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Η επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων είναι διαφορετική για κάθε 

μία από αυτές τις θεματικές. Στην περιγραφή της Ομάδας ακολουθήθηκε μία 

ιστορική-αναλυτική προσέγγιση. Με αυτό εννοούμε τη διάθεση να τονισθούν 

ορισμένα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εμπειρίας. Έτσι, κατευθυντήρια γραμμή 

αποτέλεσε η προσπάθεια για απόδοση της ιστορικότητας και της συνέχειας της 

Ομάδας. Το σκεπτικό είναι να δοθεί έμφαση στις διαδικασίες, στο χωρο-χρονικό 

πλαίσιο και στον τρόπο με τον οποίον εμφανίστηκαν. Επίσης, έγινε προσπάθεια να 

φανεί η σύνδεση των διάφορων διαδικασιών και το πώς το σύνολό τους 

αντανακλούσε την παρούσα κατάσταση και την εξέλιξη της Ομάδας. Τέλος, 

ενσωματωμένα στην περιγραφή της κάθε διαδικασίας αναφέρονται και τα 

προβλήματα που εμφανίζονταν, όπως και οι λύσεις που δίνονταν (ή δεν δίνονταν) 

από την Ομάδα.    

Στη δεύτερη κατηγορία προτιμήθηκε ένας συνδυασμός φαινομενολογικής και 

ερμηνευτικής προσέγγισης για την απόδοση του λόγου των μελών. Η 

φαινομενολογική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια να αποδοθούν αυτούσιες οι 

απόψεις των μελών. Έτσι, όπου είναι δυνατόν παρουσιάζονται μεγάλα αποσπάσματα 

από τις σημειώσεις, στα οποία αποτυπώνονται τα σχόλια κάποιου μέλους ή οι 

συζητήσεις μεταξύ των μελών για το συγκεκριμένο κάθε φορά θέμα. Επιπρόσθετα, 

γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί η δυναμική του πλουραλισμού, όπου υπήρχαν 

περισσότερες από μία απόψεις. Η ερμηνευτική διάσταση από την άλλη, σχετίζεται με 

την ανάγκη σύνδεσης των διάφορων συζητήσεων και απόψεων σε ένα συνεκτικό 

κείμενο. Αυτό περιλαμβάνει ερμηνείες- παρεμβάσεις από την πλευρά του γράφοντα  

τόσο κατά τη δημιουργία των θεματικών, όσο και κατά το σχολιασμό που ακολουθεί 

και συνδέει τα διάφορα αποσπάσματα.    



55

Ηθική και Δεοντολογία της έρευνας

Ο Ιωσηφίδης (2003, σελ 52) αναφέρει ότι «η πλήρης συμμετοχή του ερευνητή 

στην υπό έρευνα κοινωνική ομάδα ή διαδικασία προϋποθέτει την απόκρυψη της 

ιδιότητάς του. Η απόκρυψη αυτή αν και έχει δεχτεί κριτική από ηθικής ή 

δεοντολογικής άποψης, είναι συνηθισμένη σε περιπτώσεις έρευνας “κλειστών” 

κοινωνικών ομάδων ή συλλογικοτήτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι οποίες δεν 

επιτρέπουν την πρόσβαση σε μη μέλη». Στην προκειμένη περίπτωση δεν επιδιώχθηκε 

κάτι τέτοιο σε καμία στιγμή της έρευνας καθώς ο γράφοντας ήταν ήδη μέλος της 

συγκεκριμένης ομάδας. Αντίθετα, εξηγήθηκε από την αρχή στα μέλη η πρόθεση της 

παρούσας μελέτης και ζητήθηκε η άδεια για διατήρηση σημειώσεων των 

συναντήσεων. Σε αυτή τη φάση τα μέλη δώσανε με συνοπτικές διαδικασίες μια 

θετική απάντηση. 

Λίγους μήνες αργότερα, όμως, υπήρχαν στην Ομάδα νέα μέλη τα οποία δεν 

γνώριζαν για την ύπαρξη της έρευνας. Εμφανίστηκε λοιπόν η ανάγκη για ανανέωση 

της άδειας. Αφορμή στάθηκε μία συζήτηση στην οποία ένα μέλος έκανε την πρόταση 

να δημοσιευτεί η ύπαρξη και η δουλειά της ομάδας μέσω κάποιου έντυπου. Τα 

υπόλοιπα μέλη φάνηκαν αρκετά επιφυλακτικά για κάτι τέτοιο. Έτσι, μπόρεσα να 

ανοίξω το θέμα της δημοσιοποίησης της Ομάδας μέσα από την παρούσα εργασία και 

να ζητήσω εκ νέου την άδεια για την τήρηση του ημερολογίου. Σε αυτή τη συζήτηση 

ακόμη και τα νέα μέλη δώσανε τη συγκατάθεσή τους, χωρίς να κάνουν πολλές 

διευκρινιστικές ερωτήσεις. Στη διάρκεια της διαδικασία αυτής φάνηκε πως ήταν πολύ 

βοηθητική η σχέση εμπιστοσύνης που είχε εγκαθιδρυθεί με τα υπόλοιπα μέλη. 

Παρόλα αυτά, έμεινε η αίσθηση στον ερευνητή ότι ο σκοπός της 

γνωστοποίησης της Συνάντησης και των απόψεων των μελών δεν ήταν σαφής στα 
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μέλη, ούτε και ξεκινούσε από δική τους –συνειδητοποιημένη τουλάχιστον- ανάγκη. 

Πιο πολύ έμοιαζε να συμφωνούν με κάτι που τους ζητούσα ως χάρη. Μάλιστα, ένα 

μέλος, το οποίο είχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής από την Ομάδα, έβαλε με 

έντονο τρόπο την αμφισβήτηση για τα κίνητρα της έρευνας:     

«Τα παιδιά, ο Άγγελος και ο Γιάννης, σας προσφέρουν μια βοήθεια. Και 

να την πάρετε. Ταυτόχρονα χτίζουν και μια καριέρα μέσα από τις διπλωματικές 

και προσπαθούν να καθιερώσουν τους ακαδημαϊκούς τους τίτλους. Δεν έχω 

πρόβλημα, να τα βοηθήσουμε τα παιδιά…»

Επίσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση προέκυψαν μια σειρά από ερωτήματα 

σχετικά με την προστασία των μελών. Για παράδειγμα, το ίδιο μέλος έβαλε τον 

προβληματισμό για την ανωνυμία των μελών: «σε ένα επιστημονικό κείμενο μπορεί να 

σου ζητήσουν μια μέρα τις πηγές, δηλαδή τα άτομα που συμμετείχαν». Στην ίδια 

κατεύθυνση, ένα άλλο μέλος κατέθεσε το φόβο του ότι αν γινόταν γνωστό ότι 

συμμετέχει σε μια τέτοια ομάδα, αυτό θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην υπόλοιπη 

ζωή του. Και πρόσθεσε: «οι υπόλοιποι [που είναι έξω από την Ομάδα] δεν 

καταλαβαίνουν».  

Έτσι, μου δόθηκε η ευκαιρία να εξηγήσω ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τα 

πραγματικά ονόματα των μελών, πουθενά στο κείμενο αυτής της εργασίας (όπου 

είναι δυνατόν τα ονόματα έχουν αφαιρεθεί, ενώ σε περιπτώσεις που αναφέρονται 

ονόματα, αυτά είναι αλλοιωμένα). Επιπλέον δεσμεύτηκα «πριν παραδοθεί οτιδήποτε 

γραπτό, θα το φέρω στην ομάδα [να το διαβάσουμε, να το συζητήσουμε] και να πάρω 

την άδειά σας». Αυτή φαίνεται να ήταν μια επιπόλαιη δέσμευση που δεν υπάρχει η 

δυνατότητα να τηρηθεί αυτή τη στιγμή, καθώς έχουν σταματήσει οι συναντήσεις της 

Ομάδας τη δεδομένη χρονική στιγμή. 
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Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι η όλη συζήτηση μου έδωσε ερέθισμα 

για προβληματισμό σε σχέση με το ηθικό- δεοντολογικό κομμάτι της εργασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια να μην συμπεριληφθούν αποσπάσματα από τη 

διαδικασία του «μοιράσματος», τα οποία αναφέρονται σε καταστάσεις που μπορεί να 

θεωρηθούν ως προσωπικές εμπειρίες των μελών (π.χ. αναφορές στο οικογενειακό 

περιβάλλον των μελών ή οι σκέψεις και τα συναισθήματα τους για συγκεκριμένες 

καταστάσεις που έχουν βιώσει). Όπου αναφέρονται τέτοια στοιχεία, αυτό γίνεται για 

λόγους παραδείγματος σε σχέση με τις διαδικασίες της Ομάδας και θεωρώντας ότι η 

συγκεκριμένη διαδικασία δεν θα μπορούσε να περιγραφεί με άλλο τρόπο.

Ζητήματα ορολογίας

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν υπάρχει ένας ενιαίος όρος 

που να περιγράφει τα άτομα που συμμετέχουν σε ομάδες υποστήριξης ή 

αυτοβοήθειας. Αντίθετα, διάφοροι όροι χρησιμοποιούνται ακόμη και από τους ίδιους 

του συμμετέχοντες στη βάση του αυτο-προσδιορισμού και της αυτο-εκπροσώπησης 

(Campbell, 1999). Όροι που έχουν και αντίστοιχες πολιτικές και πρακτικές 

προεκτάσεις (Γεωργάκα, 2005; Λέμαν, 2005).

Στο παρόν κείμενο αναφέρονται οι όροι «άτομα με ψυχιατρική εμπειρία», 

«(πρώην) νοσηλευόμενοι» και «άμεσα ενδιαφερόμενοι» ως συνώνυμοι, θέλοντας να 

δείξω ότι πρόκειται για τα άτομα που δέχονται τις συνέπειες του συστήματος ψυχικής 

υγείας. Με βάση αυτή τη διάσταση κάνω τον διαχωρισμό από τους «ψυχολόγους», 

όπως συχνά αποκαλούνταν τα μέλη της Διόδου κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. 

Επίσης, χρησιμοποιώ τον όρο «ψυχικοί πάσχοντες» για να δηλώσω άτομα με έντονο 

ψυχικό πόνο, ανεξάρτητα από το αν ο πόνος αυτός προκαλείται από προσωπικές, 



58

οικογενειακές ή κοινωνικές δυσκολίες, ή ακόμη και από την ίδια την εμπειρία της 

ψυχιατρικής νοσηλείας. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται σε αντιδιαστολή με τον όρο 

«ψυχικά άρρωστος» που υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας «ασθένειας». Από την 

άλλη πλευρά αποφεύγονται κάποιοι όροι, όπως «χρήστες υπηρεσιών», καθώς 

παραπέμπουν σε μια καταναλωτική και νεοφιλελεύθερη κατανόηση του συστήματος 

ψυχικής υγείας (Γεωργάκα, 2005). Ο όρος επιζώντες της ψυχιατρικής επίσης δεν 

χρησιμοποιείται, καθώς δεν αναφέρθηκε ποτέ από τα ίδια τα μέλη της Συνάντησης. 

Οι διαφορετικοί όροι δείχνουν την άγνοιά μου για το αν τα μέλη της Ομάδας 

προτιμούν να αυτοπροσδιορίζονται με κάποιον από αυτούς (ή με κάποιον άλλο) όρο. 

Επίσης, για λόγους ευκολίας προτιμήθηκε να γίνουν μια σειρά από 

διαφοροποιήσεις στον τρόπο αποτύπωσης κάποιων όρων. Έτσι, όταν χρησιμοποιείται 

στο κείμενο ο όρος «Ομάδα», με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, τότε αναφέρεται στη 

Συνάντηση και διακρίνεται από τις αναφορές στις υπόλοιπες ομάδες. Παρόμοια 

χρησιμοποιείται και ο όρος «Συνάντηση» ώστε να ξεχωρίζει από αναφορές στις 

συγκεκριμένες συναντήσεις της ομάδας. Τέλος, χρησιμοποιείται η πλάγια γραφή 

όπου παραθέτονται αυτούσια αποσπάσματα από το ημερολόγιο.
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Κεφάλαιο 3ο

Παρουσίαση της δράσης: 

η Συνάντηση
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Η δημιουργία και η κατοπινή εξέλιξη της Συνάντησης, δηλαδή της ομάδας 

υποστήριξης ατόμων με εμπειρία ψυχιατρικού εγκλεισμού, είναι αλληλένδετη και 

παράλληλη με την πορεία της ομάδας ΔΙΟΔΟΣ. Έτσι, πριν περάσουμε στην 

παρουσίαση της λειτουργίας της Συνάντησης και των δράσεων που αυτή ανέπτυξε 

κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας, θεωρούμε σημαντικό να αναφέρουμε 

κάποια στοιχεία για την ιστορική εξέλιξη της ΔΙΟΔΟΥ, καθώς και τους δεσμούς που 

υπήρξαν από την αρχή μεταξύ των δύο ομάδων49,50.

Μπορούμε, μάλιστα να ξεκινήσουμε αυτή την περιγραφή από τον 

Φεβρουάριο του 2004, οπότε και σχηματίστηκε η ΔΙΟΔΟΣ ως μια εθελοντική ομάδα 

φοιτητών ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Σκοπός της ήταν η 

παρέμβαση στο Δ’ τμήμα Βραχείας Νοσηλείας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ), σε συνεργασία με τη διεύθυνση και το προσωπικό του. 

Αρχική δράση της ΔΙΟΔΟΥ αποτέλεσε η δημιουργία και ο συντονισμός 

απογευματινών ομάδων «δημιουργικής απασχόλησης». Οι ομάδες αυτές  

πραγματοποιούνταν στο χώρο του τμήματος και είχαν ως στόχο την «κινητοποίηση 

των ασθενών, [την] ακύρωση- στο βαθμό που είναι εφικτό- της μοναχικής φιγούρας 

που αποσύρεται στο δωμάτιο […και το…] να δημιουργηθούν διαπροσωπικές σχέσεις 

μεταξύ των νοσηλευομένων βασισμένες στην ουσιαστική επικοινωνία και [την] 

αλληλεγγύη». Αντίστοιχα, στο στόχο της πιο ανθρώπινης επαφής κινήθηκε και η 

πρωινή παρουσία της ΔΙΟΔΟΥ στο τμήμα, κατά την οποία οι «φοιτητές» (ή οι 

«ψυχολόγοι», όπως αλλιώς μας αποκαλούσαν) συναντιόμασταν με τους 
                                               
49 Αυτές οι περιγραφές στηρίζονται στη μνήμη και σε ύστερες σημειώσεις του ερευνητή και 
παρουσιάζονται εδώ ως πλαίσιο κατανόησης των όσων ακολούθησαν
50 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ΔΙΟΔΟ, παραπέμπουμε σε σχετικό άρθρο το οποίο έχει 
δημοσιευτεί (Λάμπρος, 2006). Σχετικά με το κείμενο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι ήταν μια 
συλλογική δουλειά, στην οποία συγγραφείς θεωρώ πως ήταν όλα τα μέλη που αποτελούσαν τη ΔΙΟΔΟ 
τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και συγκεκριμένα οι: Ασπρής Νίκος (κύριος συγγραφέας), 
Βασιλειάδης Ηλίας, Δασκαλάκης Γιάννης, Αμπαζή Βαγγελιώ, Καλαϊτζάκη Αλεξάνδρα, 
Καραγκιαβούρη Μαργαρίτα, Λάμπρος Άγγελος, Ξένος Γιάννης, Δέδες Φάνης και Μπλέτσα Κατερίνα. 
Το γεγονός ότι αναφέρεται μόνο το όνομα ενός συγγραφέα αποτελεί λάθος συνεννόησης με τα 
Τετράδια Ψυχιατρικής και δεν γνωρίζω αν έχει διορθωθεί, παρότι έχει επισημανθεί στους εκδότες.
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νοσηλευόμενους στην τραπεζαρία, στο διάδρομο ή στην καφετέρια του νοσοκομείου. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα από τον αναστοχασμό των δράσεων και την 

εστίαση στις ανάγκες των νοσηλευομένων, προσανατολισμός έγινε το να βγούμε έξω 

από το ψυχιατρείο. Στις εξόδους που ακολούθησαν- είτε γινόταν συνοδεία ενός 

ατόμου, ή μιας ομάδας νοσηλευομένων, είτε αφορούσε την επίσκεψη στο σπίτι του 

νοσηλευόμενου, ή σε έναν καφέ- αναγνωρίστηκαν ως βάση οι ανάγκες των 

ανθρώπων «να περνούν έστω και λίγες ώρες μακριά από το τμήμα που 

νοσηλεύονται» και η «επαφή με τον έξω κόσμο» (Λάμπρος, 2006).

Μέσα σε ένα χρόνο, μαζί με την περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης των 

παραπάνω δράσεων στο ίδρυμα, παρατηρήθηκε το γνωστό φαινόμενο της 

«περιστρεφόμενης πόρτας»51. Δηλαδή, ότι πολλά άτομα επέστρεφαν στο τμήμα για 

μια νέα νοσηλεία, σύντομα μετά το εξιτήριό τους. Έτσι, αναδύθηκε η ανάγκη για 

επαφή και υποστήριξη έξω από το πλαίσιο του ψυχιατρείου. Η ιδέα της δημιουργίας 

μιας ομάδας που να στηρίζεται στη δραστηριοποίηση, την ανάληψη πρωτοβουλιών 

και ευθυνών και την αλληλεγγύη ανθρώπων που επιστρέφουν από το ψυχιατρείο στο 

ζωτικό τους χώρο, άρχισε να εμφανίζεται. Το Φεβρουάριο του 2005 

πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις της ομάδας -που πολύ αργότερα θα 

ονομάζονταν Συνάντηση- οι οποίες καθιερώθηκαν σε εβδομαδιαία βάση, κάθε 

Κυριακή.

Παρότι, φαίνεται από τα παραπάνω πως κατά τη σύσταση της Συνάντησης 

υπήρχε ήδη ως παγιωμένη ομάδα η ΔΙΟΔΟΣ, η οποία είχε συντονιστικό και 

οργανωτικό ρόλο, η σχέση με τους ψυχικά πάσχοντες ήταν διαλεκτική. Η ιδέα για τη 

δημιουργία της ομάδας ανήκει ουσιαστικά σε έναν νοσηλευόμενο που αναρωτιόταν 

                                               
51 Διάφοροι συγγραφείς έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο για να δηλώσουν τη σύγχρονη 
πραγματικότητα των συχνών και σε σύντομο χρονικό διάστημα επανεισαγωγών ψυχικά πασχόντων σε 
ψυχιατρικές κλινικές (π.χ Μπαϊρακτάρης, 1994, Μεγαλοοικονόμου, 2007β). Έχει ενδιαφέρον να 
σημειωθεί ότι σε αυτές τις αναφορές συνήθως το φαινόμενο προσεγγίζεται ως δείκτης μιας 
αποτυχημένης πολιτικής σχετικά με τη διαδικασία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και του 
συστήματος ψυχικής υγείας γενικότερα. 
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συχνά αν θα διατηρούνταν η επαφή με τη ΔΙΟΔΟ και μετά την έξοδό του από το 

ψυχιατρείο. Αντίστοιχα, καθώς περισσότεροι άμεσα ενδιαφερόμενοι προσκαλούνταν 

και συμμετείχαν στην ομάδα προέκυψε η πρόταση πιο συστηματικής επαφής και 

προστέθηκε μια δεύτερη μέρα συνάντησης, η Τετάρτη. Οι δραστηριότητες αυτής της 

περιόδου, που αποφασίζονταν μέσα -και από- την ομάδα, περιλάμβαναν την έξοδο 

για καφέ, τη διοργάνωση παιχνιδιών ποδοσφαίρου, μπάσκετ, ή πινγκ- πονγκ και 

μπιλιάρδου, αλλά ακόμη και εκδρομές με πικ-νικ. 

Στις συζητήσεις της ομάδας πολύ συχνά αναφέρονταν δυσκολίες και 

προβλήματα που απασχολούσαν τα μέλη. Αποδέκτες δεν ήταν μόνο οι «ψυχολόγοι», 

αλλά ολόκληρη η ομάδα, με αποτέλεσμα πολλές φορές η «βοήθεια» και η 

ψυχολογική στήριξη να προέρχεται από τους πρώην συνασθενείς. Έτσι, όταν τέθηκε 

από κάποιο μέλος το ερώτημα του αν θα μπορούσαν να προσκαλεστούν φίλοι ή 

συγγενείς στις συναντήσεις, η απάντηση διαμορφώθηκε –κυρίως από τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους- ως εξής: συμμετέχουν στην ομάδα μόνο άτομα που έχουν 

νοσηλευτεί, γιατί αυτοί μπορούν να «καταλάβουν περισσότερο». Για τα μέλη της 

ΔΙΟΔΟΥ αναφέρθηκε πως συμμετέχουν γιατί «εσείς [η ΔΙΟΔΟΣ] πηγαίνετε στο

ψυχιατρείο και ξέρετε». 

  Ένα άλλο συνηθισμένο θέμα ήταν η λειτουργία της Ομάδας και η προοπτική 

της. Στην περίοδο αυτή, ζητήματα όπως το «που μπορούμε να συναντιόμαστε ώστε 

να μιλάμε πιο άνετα», συχνά έρχονταν από μέλη της ΔΙΟΔΟΥ, αλλά συζητιόταν από 

όλους τους παρευρισκόμενους. Έτσι, μέσα στους επόμενους μήνες η ιδέα για ένα 

«στέκι», για ένα χώρο που θα μπορεί να διαχειρίζεται η Ομάδα και να συναντιέται σε 

αυτόν γινόταν συνεχώς αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η έλλειψη χρηματοδότησης 

και οικονομικών πόρων, οδήγησε στην αναζήτηση χορηγιών, χωρίς όμως να υπάρξει 

κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Το Σεπτέμβριο του 2005, σε κλίμα απαισιοδοξίας και 
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μειωμένης συμμετοχής στην ομάδα, βρέθηκε μια προσωρινή λύση. Η φιλοξενία στην 

«Αυτοσχεδία», σε ένα στέκι που ήδη λειτουργούσε μια ομάδα φοιτητών στην πόλη. 

Το Φεβρουάριο του 2006 μια σειρά από διαφορετικούς αλλά αλληλένδετους 

παράγοντες οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές τη Συνάντηση και την είσοδο σε μια 

καινούρια περίοδο με δικά της χαρακτηριστικά. Εφαλτήριο αποτέλεσαν –για άλλη 

μια φορά- οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα που συναντούσε η ΔΙΟΔΟΣ στον ιδρυματικό 

χώρο του ψυχιατρείου και που μεταφράζονταν σε ενδοομαδικές συγκρούσεις για 

ιδεολογικά και πρακτικά ζητήματα. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ήταν ο 

σταδιακός διαχωρισμός των μελών της ΔΙΟΔΟΥ σε αυτούς που «ασχολούνταν με το 

μέσα», με την παρέμβαση μέσα στο ψυχιατρείο και σε αυτούς που ασχολούνταν με 

τις «Κυριακές», δηλαδή που συμμετείχαν στην εν λόγω ομάδα. Παρότι η παραπάνω 

περιγραφή αδυνατεί να αποδώσει τη δυναμική των διαδικασιών, μας επιτρέπει να 

επισημάνουμε έναν από τους παράγοντες που επέτρεψαν την ανάπτυξη της 

Συνάντησης: την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος, την ενεργό συμμετοχή και την 

ανασυγκρότηση των στόχων αυτής της δράσης από την πλευρά της ΔΙΟΔΟΥ. 

Πρακτικά, αυτό μεταφράστηκε στην ανάγκη δέσμευσης κάποιων μελών για σταθερή 

παρουσία στη Συνάντηση και στην εισαγωγή αναστοχαστικών και ανατροφοδοτικών 

διαδικασιών, όπως η παρούσα εργασία. 

Πιο σημαντική, όμως, ήταν η πρόταση που προέκυψε για αλλαγή του χώρου 

συναντήσεων και φιλοξενίας στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) ΑΡΣΙΣ. Οι 

δυνατότητες αυτής της αλλαγής έγιναν εμφανείς από την πρώτη στιγμή της 

«διαπραγμάτευσης» με τα λίγα εναπομείναντα μέλη- ψυχικά πάσχοντες της 

Συνάντησης. Η ενεργητικότητα της συζήτησης και οι προβληματισμοί που 

προέκυψαν αποτέλεσαν το πρώτο εμφανές δείγμα. Ερωτήματα και απόψεις, όπως 

«γιατί να αλλάξουμε χώρο;», ή «η Αυτοσχεδία ήταν πιο όμορφος χώρος και πιο άνετη», 

δέθηκαν με τις «απαντήσεις» της ΔΙΟΔΟΥ για «περισσότερη αυτονομία» και «δοκιμή 
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σε σχέση με το στέκι που λέγαμε». Παρά την απογοήτευση -που εκφραζόταν με 

απόψεις όπως: «να μιλάμε για πράγματα που γίνονται»- η ομάδα συμφώνησε να 

δοκιμάσει τον καινούργιο χώρο.

Ακόμη, καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να ήταν η ανάπτυξη του 

δυναμικού της ομάδας, εκείνη την περίοδο. Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα από την 

είσοδο νέων άμεσα ενδιαφερόμενων ως μέλη, αλλά και την «επίσκεψη» κάποιων 

παλιότερων μελών. Μετά από αρκετούς μήνες, στους οποίους «κρατούσαν» την 

ομάδα τρεις άμεσα ενδιαφερόμενοι και μία ψυχολόγος, η ομάδα άρχισε να 

διευρύνεται πάλι. Η γνωριμία με νέα άτομα, οι νέες απόψεις και η διάθεση για 

προσφορά στην ομάδα δημιούργησαν ένα πιο αισιόδοξο και ευχάριστο κλίμα, που 

σηματοδότησε την έξοδο από την εσωστρέφεια της προηγούμενης περιόδου. Παρότι 

για τη σημασία της συμμετοχής και της εισόδου νέων ατόμων στην ομάδα θα 

αναφερθούμε στη συνέχεια, εδώ αξίζει να τονίσουμε πως η ποιοτική αλλαγή του 

διαστήματος που ακολούθησε αποκρυσταλλώνεται και με αριθμούς. Έτσι το επόμενο 

διάστημα, έως τα μέσα Ιουνίου στις συναντήσεις παρευρίσκονταν κατά μέσο όρο 5 

άμεσα ενδιαφερόμενοι και περίπου 3 με 4 ψυχολόγοι.

Οι δραστηριότητες και οι δράσεις της ομάδας

Περνώντας στην περίοδο κατά την οποία γινόταν συστηματική καταγραφή 

των συναντήσεων της Ομάδας, μπορούμε να αποδώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το 

τι ήταν η Συνάντηση και πρώτα απ’ όλα με το να αναλύσουμε τις δραστηριότητες και 

τις δράσεις της. Για λόγους ευκολίας θα χωρίσουμε την περιγραφή μας σε τρεις 

κατηγορίες. Η πρώτη, το «μοίρασμα», αναφέρεται στις διαδικασίες ψυχολογικής 

στήριξης των μελών. Στη δεύτερη, η «πρακτική υποστήριξη» σχετίζεται με την 
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έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης μεταξύ των μελών. Η τρίτη κατηγορία, οι 

«εκδηλώσεις» και οι «επαφές» της Ομάδας, περιλαμβάνει μια σειρά από –

επιφανειακά ανομοιογενείς- κινήσεις. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι 

προέκυψαν μέσα από τη λειτουργία και τις ανάγκες της ομάδας. Ταυτόχρονα η 

υλοποίησή τους προκάλεσε αλλαγές στη δυναμική της.    

Μοίρασμα

Το «μοίρασμα» προσωπικών σκέψεων και βιωμάτων αποτέλεσε την κεντρική 

δραστηριότητα της ομάδας, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Έτσι, παρά τις 

διαφοροποιήσεις που υπήρχαν ανάλογα με τη συνάντηση (π.χ. μπορεί να συμμετείχαν 

διαφορετικά πρόσωπα, να υπήρχε διαφορετικό θέμα που συζητιόταν και το κλίμα να 

είχε διακυμάνσεις από αισιόδοξο σε απαισιόδοξο ή από «βαρύ» σε «ανάλαφρο»), 

κοινός τόπος ήταν πως υπήρχε πάντα ένας ξεχωριστός χρόνος «μοιράσματος». Ο 

χρόνος αυτός ήταν που έδινε το λόγο στους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, 

επιτρέποντας να εκφράσουν προβληματισμούς τους, να ακούσουν τις εμπειρίες των 

άλλων σχετικά με το θέμα που έφερναν, να δεχτούν και να δώσουν πληροφορίες και 

συμβουλές. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η δυνατότητα έκφρασης (ή μη 

έκφρασης) και η, στηριγμένη σε κοινά βιώματα, αλληλο-υποστήριξη, αποτελούσαν 

τα κεντρικά χαρακτηριστικά του.

Οι συζητήσεις που έλαβαν χώρο σε αυτό το πλαίσιο στηρίζονταν στις αρχές 

της αποδοχής και του σεβασμού του βιώματος του άλλου, αλλά και στην άτυπη 

συμφωνία του «απορρήτου», με την έννοια του «ότι λέμε μέσα στην ομάδα, μένει 

στην ομάδα». Από την πλευρά των «ψυχολόγων» αυτό σήμαινε, για παράδειγμα, ότι 

δεν παρείχαν πληροφόρηση στους γιατρούς και τους υπόλοιπους εργαζόμενους του 

ψυχιατρείου για τα θέματα που συζητιόταν. 
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Στην ίδια λογική, θεωρούμε πως δεν μπορούν να αναφερθούν αποσπάσματα 

συζητήσεων που να θίγουν πλευρές που τα ίδια τα μέλη δεν θα επιθυμούσαν. Σκοπός 

μας, σε αυτό το σημείο, είναι να αποδώσουμε το εύρος των θεμάτων που τα ίδια τα 

μέλη ήθελαν να συζητήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Μία ενδεικτική –και σε καμία 

περίπτωση πλήρης- λίστα αυτών θα μπορούσε να είναι η παρακάτω52:

 Οικογενειακές (και λοιπές στενές) σχέσεις: σε πολλές περιπτώσεις κάποιο 

μέλος ανέφερε δυσκολίες σχετικά με μέλη της οικογένειάς του, είτε απλώς για 

να μοιραστεί τον προβληματισμό του, είτε ζητώντας συμβουλές από τους 

υπόλοιπους.

 Επαγγελματικές δυσκολίες

 Αναζήτηση πληροφοριών: οι στόχοι και οι συνθήκες ζωής αποτέλεσαν 

αφορμή ώστε, σε διάφορες στιγμές, κάποιο μέλος να ζητούσε πληροφορίες 

από την ομάδα (π.χ. για τους ξενώνες ημιαυτόνομης διαβίωσης, ή για

εξετάσεις γλωσσομάθειας).

 Καθημερινές καταστάσεις: πολλές φορές κάποιος ανέφερε ένα συμβάν από 

την καθημερινή του ζωή, π.χ. ένα περιστατικό σε μία έξοδό του, ζητώντας την 

κατανόηση και την υποστήριξη των μελών. Συνήθως, αυτές οι συζητήσεις 

περιείχαν το φόβο του στιγματισμού, με την έννοια ότι τα μέλη μπορεί να 

ένοιωθαν ότι αντιμετωπίζονταν με διαφορετικό τρόπο από το κοινωνικό τους 

περιβάλλον.  

 Αναστοχασμός παλιότερων εμπειριών: με αφορμή κάποιο συμβάν, πολλά 

μέλη μοιράζονταν καταστάσεις από την προηγούμενη ζωή τους, τόσο πριν τη 

νοσηλεία τους, όσο και μετά από αυτή. Σημαντικό, στις στιγμές αυτές, 

                                               
52 Η λίστα είναι αποτέλεσμα θεματικής ανάλυσης που έγινε στο περιεχόμενο του ημερολογίου της 
έρευνας.
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φαίνεται να ήταν για τα μέλη, το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι που 

ενδιαφέρονταν να ακούσουν τις εμπειρίες τους χωρίς να τις 

παθολογικοποιούν.

 «Συμπτωματικές» εμπειρίες: με αυτό εννοούμε τις εμπειρίες που σχετίζονται 

με φωνές, με πεποιθήσεις και αντιλήψεις που στο πλαίσιο του συστήματος 

ψυχικής υγείας θα λαμβάνονταν υπόψη ως συμπτώματα ψυχοπαθολογίας. 

Παρότι και μέσα στην ομάδα η επικρατούσα άποψη ήταν ότι η «ασθένεια»

του καθενός υπάρχει, συνήθως οι εμπειρίες αυτές αναφέρονταν ως 

«κολλήματα» και δινόταν έμφαση στο γεγονός ότι και άλλα άτομα έχουν 

βιώσει αντίστοιχες καταστάσεις.

 Εμπειρίες σχετικά με τη νοσηλεία, τη φαρμακευτική αγωγή και τους 

θεράποντες ιατρούς: εκτός από το μοίρασμα συγκεκριμένων εμπειριών, πολύ 

σύνηθες ήταν κάποιο μέλος να καταθέτει το φόβο του για ενδεχόμενη 

«υποτροπή» -και κατά συνέπεια για νέα νοσηλεία- ή να ζητά συμβουλές 

σχετικά με το πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τον γιατρό του (π.χ. αν θα 

πρέπει να αναφέρει το γεγονός ότι είχε πάλι την εμπειρία των φωνών).

Ανεξάρτητα από το εκάστοτε θέμα, το μοίρασμα των εμπειριών μεταξύ των 

μελών, φαίνεται να στηρίζεται στο γεγονός ότι οι άλλοι έχουν παρόμοια με αυτούς 

βιώματα. Έτσι, ήταν ευκολότερο για τα μέλη να ταυτιστούν με τους υπόλοιπους, 

αλλά και να νιώσουν ότι τους καταλαβαίνουν. Ακόμη, το ότι κάποιος άλλος είχε 

αντιμετωπίσει μία αντίστοιχη δυσάρεστη κατάσταση που, όμως, την «ξεπέρασε», 

μπορούσε να λειτουργήσει ως πηγή ελπίδας. Το βίωμα ενός άλλου μέλους, φαίνεται 

να αποτελούσε το καλύτερο επιχείρημα και παράδειγμα που έδειχνε ότι υπάρχει μία 

προοπτική εξόδου από το «πρόβλημα»: 
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- «Δεν μου αξίζει να πω πως είμαι καλό παιδί. Αν κάνω κάτι καλό, αν δώσω 1 

Ευρώ, όπως μου λες, δεν θα νοιώσω αυτή την ικανοποίηση που περιγράφεις, γιατί θα 

σκεφτώ ότι εγώ θα χαλάσω το βράδυ 30 Ευρώ για τσιγάρα και ποτά… Σκέφτομαι πόσο 

έχω στεναχωρήσει τους γονείς μου, τότε που έπινα, τους έβριζα, τους χτυπούσα και σα 

να μη μου αξίζει τώρα. Σκέφτομαι ότι όταν θα πεθάνουν δεν θα μπορέσω χωρίς αυτά 

τα στηρίγματα και θα γυρίσω στα ίδια. Και δεν ξέρω αν θα με βλέπουν και θα τους 

στεναχωρώ…». 

- «Και εγώ σκεφτόμουν έτσι, αλλά χαίρομαι πολύ τώρα που έχω βάλει κάποιους 

στόχους και τους πραγματοποιώ. Σκεφτόμουν αυτά που έχω καταφέρει, ότι έβγαλα το 

Λύκειο, ότι δουλεύω και βλέπω ότι αξίζω και εγώ… Ξέρεις κάτι; Και εγώ τους είχα 

στεναχωρήσει πολύ. Και εγώ τον είχα χτυπήσει τον πατέρα μου, αλλά μου δόθηκαν 

ευκαιρίες να τους αποδείξω… Δίνονται ευκαιρίες να αποδείξεις ότι τους αγαπάς και να

ξεπληρώσεις που τους στεναχώρησες… Και τώρα δουλεύω μόνος μου και μένω μόνος 

μου, που παλιότερα δεν θα με εμπιστευότανε γιατί είχα μπλέξει…»

Παρόμοια, σε μια άλλη συνάντηση, ένα μέλος περιέγραφε τη δυσκολία του 

σχετικά με το να κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Η συμπαράσταση ήρθε από 

ένα άλλο μέλος, το οποίο ανέφερε τη στρατηγική που το ίδιο χρησιμοποίησε σε μία 

αντίστοιχη κατάσταση:

- «Εγώ δεν μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέπτη. Να, αυτό που έλεγα 

και την τετάρτη, που ήθελα να αλλάξουμε θέση στην καφετέρια, για να μην βλέπω τον 

καθρέπτη. Μια φορά είχα δει τον εαυτό μου- το πρόσωπό μου- να παραμορφώνεται και 

τρόμαξα. Αφού να φανταστείτε και στην τουαλέτα πηγαίνω με σβηστό το φως και 

αφήνω την πόρτα λίγο ανοιχτή».
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- «Και εγώ το είχα αυτό και φοβόμουν να κοιτάξω στον καθρέφτη, για το τι θα 

δω. Έβλεπα το πρόσωπό μου να αλλάζει, να παραμορφώνεται και φοβόμουν. Μια μέρα 

πήγα και κοίταξα από μόνος μου και είπα να δω τι θα γίνει μετά. Αφού το είδα όλο 

αυτό, μετά ξαναείδα το πρόσωπό μου όπως είναι. Από τότε δεν μου έχει ξανασυμβεί.»

Η υποστήριξη που έπαιρναν τα μέλη, από μια διαδικασία εναλλακτική –και εκ 

διαμέτρου αντίθετη- από αυτή του ψυχιατρείου, περιγράφεται γλαφυρά από ένα 

μέλος στον κ. Λαϊνα, εργαζόμενο στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας:

Μέλος: «Πηγαίνοντας στην ομάδα ακούς και τους άλλους που έχουν περάσει 

κάτι παρόμοιο και βρίσκεις δύναμη, ελπίδα. Λες, όπως το πάλεψε αυτός, έτσι θα το 

παλέψω και εγώ. Εγώ πριν μπω στην ομάδα στηριζόμουν κυρίως στο φάρμακο και…»

Λαϊνάς: «Και στον εαυτό σου;»

Μέλος: «Λίγο στον εαυτό μου και στη μια ώρα το μήνα που έχουμε τη 

συνάντηση στο ψυχιατρείο [με το γιατρό]».

Ίσως περισσότερο ενδεικτική της αναζήτησης εναλλακτικών προοπτικών 

μέσω της ομάδας, να είναι η παρακάτω συζήτηση. Ας σημειώσουμε ότι η βάση αυτής

φαίνεται να είναι η αποδοχή και η απενοχοποίηση καταστάσεων και συναισθημάτων 

που έχουν συνδεθεί με την «ασθένεια».

Μέλος 1: «Παιδιά προχτές το βράδυ ήμουν πολύ ανήσυχος. Ένοιωθα πάλι 

όπως τότε [που είχα καταλήξει στο ψυχιατρείο]. Ότι έπρεπε να ακολουθήσω το 

συναίσθημά μου, να βγω έξω και να αρχίσω να περπατάω. Και φοβήθηκα πολύ»

Μέλος 2: «Για υποτροπή;»
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Μέλος 1: «Ναι, αλλά το πάλεψα. Και πήγα και κανονικά στη δουλειά μου. 

Αλλά τι να κάνω όταν με πιάνει αυτό; Να ακολουθήσω το συναίσθημά μου ή να 

πηγαίνω στο ψυχιατρείο;»

Μέλος 3: «Τίποτα από τα δύο. Ούτε το ένα είναι λύση, ούτε το άλλο. Να σου 

δώσω μια συμβουλή; Μίλα γι αυτό. Βρες όσο περισσότερα αυτιά μπορείς που να 

ακούνε και μίλα. Εγώ αυτό κάνω. Τι έγινε εκείνη τη μέρα; Μήπως ήταν κάτι που σε 

τάραξε;»

Μέλος 1: «Όχι δεν έγινε κάτι. Προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά δε θυμάμαι κάτι».

Μέλος 3: «Μπορεί να μην ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά κάτι που τάραξε εσένα. 

Κάτι που σκέφτηκες».

Μέλος 1: «Δεν ξέρω, μπερδεύομαι. Και είναι πράγματα που θέλω να πω, αλλά 

φοβάμαι ότι θα παρεξηγηθώ. Ότι οι άλλοι θα απομακρυνθούν».

Μέλος 3:  «Εγώ έχεις δει να έχω απομακρυνθεί; Ξέρεις τι τρέλα κουβαλάω κι 

εγώ; Δεν λέω να μιλάς σε κάποιον που μόλις γνώρισες, αλλά εγώ και … Γνωριζόμαστε 

ένα χρόνο, έχουμε βγει, έχουμε πιει καφέ».

Μέλος 1: «Και σε ντίσκο έχουμε πάει και σε ταβέρνα».

Μέλος 3: «Και αν το θέλεις, αυτό είναι ένα μεγάλο σου ελάττωμα. Κάποιοι 

άνθρωποι σκέφτονται θετικά και κάποιοι αρνητικά. Αλλά δεν ξέρεις ποιοι σκέφτονται 

αρνητικά [για σένα] αν δεν σου το δείξουν. Αν δεν σου πούνε ‘‘δε με ενδιαφέρουν αυτά 

ρε φιλαράκι’’» 

Βέβαια, δεν συμμετείχαν όλα τα μέλη με τον ίδιο τρόπο στη διαδικασία του 

μοιράσματος. Έτσι, ενώ κάποια άτομα έφερναν πολύ συχνά κάποιο ζήτημα το οποίο 

ήθελαν να συζητήσουν στην Ομάδα, άλλοι προτιμούσαν να έχουν ένα ρόλο 

παρατηρητή. Ομοίως, δεν ήταν ίδιος για όλα τα μέλη ο αντίκτυπος αυτών των 

συζητήσεων. Όταν σε μία συνάντηση ρωτήσαμε τα μέλη για το «πως τους φάνηκε» η 
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συζήτηση που είχαμε σχετικά με την εμπειρία των φωνών, ακούστηκαν διαφορετικές 

απόψεις. Ένα μέλος περιέγραψε τα στοιχεία που φάνηκε να του είναι βοηθητικά: 

«Εμένα με βοήθησε να συνειδητοποιήσω, τώρα, ότι παλιότερα χρειαζόμουν μεγάλες 

ποσότητες αλκοόλ για να αντιμετωπίσω τις φωνές. Ενώ τώρα τα καταφέρνω καλύτερα. 

Βλέπω πως όλα αυτά τα χρόνια που παιδεύομαι υπάρχει μια βελτίωση. Τώρα μπορώ να 

τις ελέγχω περισσότερο. Για την Κυριακή [που ήταν η συνάντηση] έμαθα πολλά 

πράγματα που δεν ήξερα, απλά από ένα σημείο και πέρα ήταν πάρα πολλές οι 

πληροφορίες που δεν μπορούσα να τις επεξεργαστώ». Αντίθετα, ένα άλλο μέλος, 

τόνισε και τις δυσκολίες που εμφανίζει αυτή η διαδικασία. Συγκεκριμένα, είπε ότι οι 

συζητήσεις για τις φωνές είναι ωραίες, αλλά τον προβληματίζουν λίγο και είναι 

δυσάρεστες γιατί ξανασκέφτεται όσα έχει περάσει. 

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η εικόνα που έχουμε δώσει μέχρι 

τώρα είναι μάλλον στατική και αντιπροσωπεύει τη δυναμική που εμφανίστηκε στην 

τελική φάση της εξέλιξης της Ομάδας. Ίσως το πιο ενδεικτικό χαρακτηριστικό για 

την ιστορική συνέχεια της, σε σχέση με το «μοίρασμα» εμπειριών, να είναι το σε 

ποιόν απευθύνονταν τα μέλη. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι όταν ξεκίνησε η 

Συνάντηση, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της λειτουργίας της, τα άτομα έρχονταν 

στην Ομάδα μέσα από την επαφή τους με τη ΔΙΟΔΟ, επαφή που είχαν κατά τη 

διάρκεια της νοσηλείας τους. Αρχικά, αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα μέλη, καθώς 

μιλούσαν, να απευθύνονται κυρίως στους ψυχολόγους. Η κυρίαρχη θέση που είχε ο 

λόγος των «ειδικών» άρχισε να εντοπίζεται από τα μέλη της ΔΙΟΔΟΥ. Χρήσιμο σε 

αυτό φάνηκαν οι αναστοχαστικές διαδικασίες, όπως η συζήτηση των 

προβληματισμών και οι καταγραφές για το ημερολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην 

παρούσα εργασία. Έτσι, από το Μάιο του 2006, υπήρξαν προσπάθειες ώστε να 

αλλάξει αυτή η κυρίαρχη –ή «συντονιστική», όπως αναφέρονταν- θέση των 

ψυχολόγων. Σταδιακά, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο να δίνεται ο λόγος στα 
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υπόλοιπα μέλη, αντί να «απαντάνε» ή να «διερευνούνε» ένα ζήτημα τα μέλη της 

ΔΙΟΔΟΥ. Συνέπεια, της διαφορετικής αυτής στάσης, ήταν να αλλάξει και το κλίμα 

των συζητήσεων. Από κατάθεση εμπειριών που συνοδευόταν από τοποθετήσεις και 

ερωτήσεις, θυμίζοντας στοιχεία ψυχοθεραπευτικής ομάδας, το «μοίρασμα» κατέληξε 

να έχει κυρίαρχα τα χαρακτηριστικά του κοινού βιώματος και της ταύτισης, όπως 

αυτά περιγράφηκαν παραπάνω. Η αλλαγή αυτή ήταν διαλεκτικά δεμένη και με τον 

χώρο-χρόνο –ποσοτικά και ποιοτικά- που καταλάμβαναν οι ψυχολόγοι στις 

συναντήσεις. Έτσι, με το πέρασμα του καιρού, όλο και πιο συχνά, διατηρούσαν έναν 

ρόλο παρατηρητή κατά τη διάρκεια του μοιράσματος εμπειριών μεταξύ των μελών. 

Ταυτόχρονα, η αλλαγή στο κλίμα είχε αντανάκλαση και στο επίπεδο της αίσθησης 

και του συναισθήματος των ψυχολόγων. Χαρακτηριστικές είναι οι εκφράσεις 

«ένοιωσα ως καλεσμένος» και «ήταν κάτι δικό τους» που αναφέρονταν στο 

ημερολόγιο. 

Βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία δεν ήταν ομαλή και γραμμική. Οι 

παλινδρομήσεις που εμφανίζονταν φαίνεται να σχετίζονταν με μια σειρά από 

παράγοντες. Ένας από αυτούς μοιάζει να είναι το μέγεθος της ομάδας, δηλαδή, το 

γεγονός ότι σε μία συγκεκριμένη περίοδο μπορεί να υπήρχε μικρή συμμετοχή. 

Επίσης, σε περιόδους εντάσεων μεταξύ των μελών ήταν συνηθισμένο οι ψυχολόγοι 

να παίρνουμε έναν πιο ενεργητικό ρόλο. Από την άλλη, βοηθητικό φαίνεται πως ήταν 

το γεγονός ότι αντίστοιχη εξέλιξη υπήρχε και στις υπόλοιπες διαδικασίες της ομάδας 

(βλέπε τις παραγράφους για τις επαφές, τη λειτουργία και τους κανόνες της ομάδας). 

Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες λειτουργίας της ομάδας έκαναν την εμφάνισή τους 

κάποια νέα μέλη, τα οποία ήρθαν στην ομάδα μετά από ενημέρωση και πρόσκληση 

των υπόλοιπων μελών. Το γεγονός ότι τα μέλη αυτά δεν είχαν προηγούμενη επαφή με 

τη ΔΙΟΔΟ φαίνεται να διευκόλυνε την αλλαγή στον τρόπο μοιράσματος, καθώς 

έφεραν μια νέα, πρωτοπόρα δυναμική στην ομάδα.
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Πρακτική υποστήριξη

Πέρα από την ανακούφιση και την ψυχολογική στήριξη που μπορεί να 

προσφέρει μια ομάδα υποστήριξης, οι υλικοί πόροι των μελών είναι αυτοί που 

καθορίζουν την καθημερινή ζωή τους. Για το λόγο αυτό θεωρούμε σημαντικό να 

σχολιάσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης των κοινωνικών πόρων που δίνει η 

λειτουργία μιας ομάδας σαν την Συνάντηση. Με αυτό εννοούμε την έμπρακτη 

εκδήλωση αλληλεγγύης που μπορεί να εκφραστεί μεταξύ των μελών. Μια 

αλληλεγγύη που προσομοιάζει με φαινόμενα που εκδηλώνονται σε κοινωνικές δομές, 

όπως η γειτονιά και τα σωματεία εργαζομένων, οι οποίες στηρίζονται στην ύπαρξη 

στενών σχέσεων μεταξύ των μελών τους.

Στη Συνάντηση, πρώτη αφορμή για την εκδήλωση τέτοιας αλληλεγγύης 

υπήρξε το μοίρασμα ενός μέλους σχετικά με τη γενικότερη δυσαρέσκεια της ζωής 

του. Στην κατάθεση ότι δεν έβρισκε ενδιαφέρον σε καμία δραστηριότητα, άλλα μέλη 

προβάλλανε την εμπειρία τους, ότι η δουλειά τους βοήθησε σε αντίστοιχες 

περιπτώσεις. Στη συνέχεια ξεκίνησε ένας διάλογος σχετικά με εργασίες που θα 

ενδιέφεραν το συγκεκριμένο μέλος. Η πρόταση να δουλέψει ως διανομέας φαγητών 

(delivery) φάνηκε να είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του τη 

δεδομένη χρονική στιγμή. Όμως, υπήρχε το εμπόδιο ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. 

Απέναντι σε αυτό, η Ομάδα πρότεινε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει με διάφορους 

τρόπους. Πρώτα απ’ όλα, βασικό θέμα έγινε το κατά πόσο θα μπορούσε να δανειστεί 

χρήματα από το ταμείο, ώστε να πληρωθούν τα αντίστοιχα παράβολα που 

απαιτούνται για τη συμμετοχή στις εξετάσεις. Καθώς το αίτημα δεν ήταν ξεκάθαρο 

από το συγκεκριμένο μέλος, αλλά και επειδή ήταν μια καινούργια πρόκληση για την 

Ομάδα, η συζήτηση για το θέμα αυτό διήρκεσε περίπου ένα μήνα (Απρίλιος 2006). Οι 

σκέψεις που ακούστηκαν κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα απόψεων και καταστάσεων. 



74

Κάποιο μέλος τοποθετήθηκε λέγοντας ότι θα πρέπει να προσφέρουμε την υποστήριξή 

μας δίνοντας όλα τα μέσα, π.χ. με το να δανείσουμε χρήματα ώστε να αγοράσει ένα 

μοτοποδήλατο που επίσης θα χρειαζόταν. Κάποιο άλλο, έδωσε έμφαση στο γεγονός 

ότι και ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δεσμευτεί και «να το πάρει στα 

σοβαρά». Ένα τρίτο εστίασε στο ότι μια τέτοια κίνηση δημιουργεί νέες προσδοκίες 

για την Ομάδα, με την έννοια ότι ίσως και άλλα άτομα να χρειαστούν αντίστοιχη 

βοήθεια στο μέλλον. Από την άλλη, κάποια μέλη δώσανε τους δικούς τους 

περιορισμούς για μια τέτοια κίνηση («δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ να συνεισφέρω 

γιατί με συντηρούν οι δικοί μου»). Τελικά, η Ομάδα συμφώνησε με τις φωνές εκείνες 

που πρόβαλλαν ότι θα είμαστε ασυνεπείς, αν δεν υλοποιήσουμε την πρότασή μας. 

Έτσι, αποφασίστηκε να αυξηθεί η συμμετοχή στο ταμείο εκείνου του μήνα, ώστε να 

δοθούν τα χρήματα. Ταυτόχρονα, προτάθηκε από έναν από τους «ψυχολόγους», ότι 

θα μπορούσε να κάνει κάποια μαθήματα οδήγησης στο συγκεκριμένο μέλος.

Παρότι ο άμεσα ενδιαφερόμενος έκανε τις απαραίτητες γραφειοκρατικές 

ενέργειες (αίτηση, παράβολα κλπ) και ξεκίνησε τα μαθήματα οδήγησης, προσωπικοί 

και οικογενειακοί λόγοι συνέβαλλαν ώστε να μην ολοκληρώσει τη διαδικασία των 

εξετάσεων. Στο ζήτημα της εύρεσης εργασίας, όμως, συνέχισε να δέχεται 

υποστήριξη. Συγκεκριμένα, ένα άλλο μέλος τον ενημέρωσε για μια θέση εργασίας σε 

μία από τις Συνεταιριστικές Μονάδες του ΨΝΘ (ΣΘΕΜ). Το παράδοξο της 

επανένταξης του ψυχιατρείου έκανε την εμφάνισή του δυσκολεύοντας την προοπτική 

αυτή και προξενώντας εντάσεις στο άτομο και το οικογενειακό του περιβάλλον. Με 

λίγα λόγια, αυτό που του ανακοινώθηκε είναι ότι θα έπρεπε να δεχτεί τη διάγνωσή 

του και να ξαναρχίσει τη φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να εργαστεί στα ΣΘΕΜ, 

κάτι που το ίδιο το άτομο δεν επιθυμούσε.

Το σημαντικό σε αυτές τις κινήσεις πρακτικής υποστήριξης, παρά το γεγονός 

ότι δεν έφεραν άμεσο αποτέλεσμα, ήταν ότι φαίνεται να κινητοποίησαν και να 
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ενδυνάμωσαν το συγκεκριμένο μέλος. Έτσι, τους επόμενους μήνες κατάφερε, μέσα 

από δική του αναζήτηση, να βρει εργασία. Το γεγονός αυτό φαίνεται να έδωσε 

μεγάλη ώθηση, τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στην υπόλοιπη Ομάδα, η οποία 

αναγνώριζε ότι μέρος της αλλαγής στη ζωή του ατόμου οφείλονταν και στην 

υποστήριξη που εκείνη έδωσε. Ο κύκλος αυτός της πρακτικής υποστήριξης έκλεισε 

μετά από μερικούς μήνες, όταν το μέλος επέστρεψε στο ταμείο της ομάδας τα 

χρήματα που είχε δανειστεί.

Στους τελευταίους μήνες λειτουργίας της Ομάδας, ένα αντίστοιχο αίτημα 

έφτασε από ένα άλλο μέλος, το οποίο μοιράστηκε τις οικονομικές του δυσκολίες και 

ζήτησε δανεικά από το ταμείο. Σε αυτή την περίπτωση, μόνα τους τα άμεσα 

ενδιαφερόμενα μέλη χειρίστηκαν την κατάσταση, προσφέροντας οικονομική 

υποστήριξη. 

Εκδηλώσεις και επαφές

Εκτός από τα παραπάνω η ομάδα πραγματοποίησε και μια σειρά από άλλες 

εκδηλώσεις και επαφές, στο διάστημα που διατηρούνταν το ημερολόγιο καταγραφών. 

Στο τμήμα αυτό θα προσπαθήσουμε να τις αναφέρουμε, κρατώντας τη χρονολογική 

σειρά με την οποία έλαβαν χώρα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουμε να δώσουμε και 

ένα κομμάτι από την πορεία και την εξέλιξη της ομάδας που, μάλιστα, το θεωρούμε 

βασικό για τρεις λόγους. Πρώτον, επειδή είναι αυτές οι δράσεις που 

ανατροφοδοτούσαν με νέο υλικό, ενδιαφέρον και ορμή την ομάδα, τόσο πριν και 

μετά την υλοποίησή τους, όσο και κατά τη διάρκειά τους. Δεύτερον, επειδή 

αποτελούν δράσεις και κινητοποιήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδεικτικά 

παραδείγματα ή ως αφορμή για άλλες παρόμοιες ομάδες. Τρίτον, επειδή θεωρούμε 

πως μπορούν να δώσουν μια εικόνα για την ομάδα «από μέσα». Μια εικόνα, με άλλα 
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λόγια για τη δυναμική της ομάδας σε κάθε χρονική στιγμή, αλλά και τον τρόπο που 

προχωρούσε σε νέα ζητήματα και νέες δράσεις. Για το λόγο αυτό θα προσπαθήσουμε 

να περιγράψουμε, συνοπτικά και τη διαδικασία της «γέννησης» και υλοποίησης της 

εκάστοτε δράσης.

Μάιος 2006

Η ομάδα φαίνεται να βρίσκεται σε κλίμα έντονων αλλαγών και γρήγορων 

εξελίξεων. Μέσα σε λίγους μήνες άλλαξε ο χώρος συνάντησης, δημιουργήθηκε  

ταμείο και πολλά νέα μέλη έκαναν την εμφάνισή τους -από τα οποία, βέβαια, κάποια 

δεν διατήρησαν επαφή. Οι συναντήσεις είναι πολύ ζωντανές, με αρκετή συμμετοχή 

(παρευρίσκονταν από 4 μέχρι 9 άμεσα ενδιαφερόμενοι σε κάθε συνάντηση) και με 

διάφορα θέματα να απασχολούν τόσο την ομάδα ως σύνολο, όσο και τους 

«ψυχολόγους». 

Παρόλα αυτά, οι διάφορες «εξωτερικές» δραστηριότητες που 

πραγματοποιούσε παλιότερα η ομάδα (όπως το πινγκ- πονγκ, οι αγώνες ποδοσφαίρου 

ή μπάσκετ και οι εκδρομές), είχαν «παραμεληθεί». Η πρόταση ήρθε από ένα σχετικά 

νέο μέλος και αφορούσε τη συγκέντρωση στο σπίτι του, για να ψήσουμε και να φάμε. 

Την οργάνωση ανέλαβε ο ίδιος, μαζί με μία ψυχολόγο, ενώ τα απαραίτητα ψώνια 

έγιναν με χρήματα από το, νεοσύστατο τότε, ταμείο της ομάδας.

Σε σχέση με αυτή τη δραστηριότητα, αξίζει να αναφερθούν μια σειρά από 

παρατηρήσεις, οι οποίες έμειναν ως αίσθηση στον ερευνητή. Καταρχήν, ήταν 

αξιοθαύμαστη η φιλοξενία του μέλους που ήταν ο «οικοδεσπότης», ενώ πολύ 

εμφανές ήταν το γεγονός ότι και ο ίδιος απολάμβανε πολύ αυτό το ρόλο. Δεύτερον, 

ήταν πολύ ενδιαφέρον το πώς πολλοί, αν όχι όλοι, οι συμμετέχοντες 

δραστηριοποιήθηκαν και συμμετείχαν σε κάποια φάση της προετοιμασίας του 
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γεύματος και της τακτοποίησης μετά. Τέλος, σημαντικό ήταν το γεγονός ότι το κλίμα 

ήταν πολύ θετικό, ευχάριστο και χαλαρό για όλους.

Ιούνιος 2006

Η πιο σημαντική δράση αυτού του μήνα ήταν η συμμετοχή της ομάδας σε 

δημόσιο διάλογο σχετικά με το ψυχιατρείο, τη ΔΙΟΔΟ και την ίδια την Ομάδα. Δύο

στοιχεία φαίνεται πως ήταν καθοριστικά για την πραγματοποίηση αυτής της δράσης. 

Αφενός, το γεγονός ότι η ΔΙΟΔΟΣ είχε οργανώσει την εν λόγο συζήτηση στο χώρο 

της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που 

εκείνο το διάστημα τελούσε υπό κατάληψη. Αφετέρου, εκδηλώθηκε έντονα η 

διάθεση κάποιων μελών στο να αποκτήσουν περισσότερο λόγο σχετικά με αυτά τα 

θέματα. Σε μία συνάντηση ένα μέλος έλεγε: «ως πότε θα κρυβόμαστε; Πρέπει εμείς να 

κάνουμε κάτι. Όταν έγινε το σκηνικό στον Εύοσμο [που αντιδρούσαν οι κάτοικοι για 

την εγκατάσταση του ξενώνα], εγώ πρότεινα στην Επανένταξη να πάμε με κονκάρδες 

στις καφετέριες. [Να τους πούμε] ότι γεια σας, εμείς είμαστε [οι ψυχικά πάσχοντες που 

δεν θέλετε να έρθουμε]». Παρότι στη συζήτηση που ακολούθησε υπήρξε έντονη 

αντιπαράθεση με ένα άλλο μέλος για το αν μπορεί να αλλάξει «η στάση του κόσμου» 

σχετικά με την ψυχική ασθένεια, το αποτέλεσμα ήταν να ενδιαφερθούν και τα δύο 

μέλη να παρευρεθούν στην εκδήλωση στο χώρο του Πανεπιστημίου, ως 

αντιπρόσωποι της Ομάδας. Μάλιστα, η μία εξ αυτών συμμετείχε ενεργά στη 

συζήτηση, παρουσιάζοντας ουσιαστικά τη Συνάντηση στο κοινό (που ήταν αρκετά 

μικρό, λόγω της εποχής και της κατάληψης). Επίσης, απάντησε σε ερωτήσεις και 

εξήγησε τις απόψεις της σχετικά με πλευρές του ψυχιατρείου, όπως η καθήλωση. 

Παρά το γεγονός ότι το άλλο μέλος δεν συμμετείχε ενεργά και στην επόμενη 

συνάντηση εξέφρασε τη διαφωνία του για πολλά από αυτά που ακούστηκαν, η όλη 
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κίνηση έδωσε αφορμή για νέες συζητήσεις, σχετικά με αυτά τα θέματα, στην Ομάδα 

(κάποια από αυτά περιγράφονται στη συνέχεια).

Επίσης, οι «εξωτερικές» δραστηριότητες συνεχίστηκαν και αυτό το μήνα, 

όταν ο «οικοδεσπότης» της προηγούμενης συγκέντρωσης δήλωσε πως έχει τα 

γενέθλιά του στα τέλη του μήνα και ότι θα ήθελε «να κάνουμε κάτι». Πράγματι, η 

έξοδος οργανώθηκε μετά από καταιγισμό ιδεών, όπου αποφασίστηκε να πάμε σε μία 

ντίσκο της πόλης. Το θετικό κλίμα που δημιουργούνταν μέσα από αυτές τις δράσεις 

επιβεβαιωνόταν, εκτός των άλλων, από φωνές που ζητούσαν «του χρόνου να κάνουμε 

και άλλες δραστηριότητες. […] Να πάμε για μπιλιάρδο και το καλοκαίρι για μπάνιο…».

Αύγουστος 2006

Η συμμετοχή, από τον Ιούλιο, έχει μειωθεί -όπως κάθε καλοκαίρι- και 

επικρατεί σχετική απαισιοδοξία. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε καφετέριες, 

οποιαδήποτε κίνηση της Ομάδας έχει αναβληθεί για το Σεπτέμβριο και ένα από τα 

«βασικά» ζητήματα που εμφανίζονται είναι το «να πάμε για μπάνιο». Η πρώτη 

εκδρομή οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από δύο μέλη, ενώ στη δεύτερη, που 

συζητήθηκε περισσότερο μέσα στην Ομάδα, συμμετείχαν τέσσερα άτομα. Το 

ενδιαφέρον σημείο, στη δεύτερη εκδρομή, ήταν ότι μέσα από τη διασκέδαση και την 

ψυχαγωγία προέκυψαν και νέες ιδέες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ενός 

παιχνιδιού τάβλι, ένα μέλος εξέφρασε τη σκέψη για ένα τουρνουά τάβλι και σκάκι 

στο χώρο της ΑΡΣΙΣ. Στη συνέχεια οι υπόλοιποι δώσανε τις δικές τους ιδέες και 

φαντασιώσεις για το πώς θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο.

Οκτώβριος 2006

Η ιδέα του τουρνουά κοινοποιήθηκε στα υπόλοιπα μέλη το Σεπτέμβριο, οπότε 

και άρχισαν οι συναντήσεις να γίνονται πάλι στην ΑΡΣΙΣ. Στις επόμενες εβδομάδες 
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συζητήθηκαν, ανάμεσα στα άλλα, μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονταν με την 

οργάνωση αυτού του γεγονότος: πόσα τάβλι και σκάκι χρειάζονται, που μπορούμε να 

τα βρούμε, αν χρειάζεται να ενημερώσουμε την ΑΡΣΙΣ για τη διοργάνωση, αν θα 

έχουμε «μπουφέ», αν θα βγάλουμε αφίσα σχετικά με το τουρνουά, ποια θα είναι η 

διάρκεια και η ημερομηνία του τουρνουά. Ένα πρώτο ενδιαφέρον σημείο σε όλη 

αυτή τη διαδικασία έχει να κάνει με το γεγονός ότι σχεδόν όλα τα μέλη είχαν ενεργή 

συμμετοχή και εμπλοκή στην προετοιμασία. Κάποιος έφερε το τάβλι, άλλος ανέλαβε 

τις αγορές, ένας τρίτος έφερε τα μετάλλια που θα απονέμονταν στους νικητές, 

κάποιος άλλος συμμετείχε στο σχεδιασμό της αφίσας κλπ. Παρόμοια, κατά τη 

διεξαγωγή του τουρνουά, στις αρχές του Οκτώβρη, όλοι οι παρευρισκόμενοι 

βρισκόταν σε μια ευχάριστη αναστάτωση, αρχικά προετοιμάζοντας το χώρο και στη 

συνέχεια απολαμβάνοντας τους αγώνες και τις συζητήσεις που γίνονταν. Τη 

δυναμική αυτή και το νόημά της, απέδωσαν τα σχόλια ενός μέλους: «Πολύ ωραία 

ήταν… Ήταν πολύ συνεργατικό. Όλοι ανέλαβαν από κάτι και το έκαναν, όλοι έφεραν 

κάτι… Αυτό δείχνει πόσο έχει προχωρήσει η ομάδα».

Επίσης, αξίζει να σχολιαστεί το ποιοι παρευρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση, 

αφού ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα έκανε ένα τέτοιο άνοιγμα, που καλούσε 

δηλαδή να συμμετάσχουν σε μία δραστηριότητα και άτομα που δεν ήταν «μέλη». 

Έτσι, παρότι δεν έγινε ευρέως γνωστό ως γεγονός, στο κάλεσμα αυτό 

ανταποκρίθηκαν τέσσερα άτομα που είδαν την αφίσα στο χώρο της ΑΡΣΙΣ, καθώς 

και ένας φίλος κάποιου μέλους, οι περισσότεροι απ’ τους οποίους συμμετείχαν και 

στο τουρνουά. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε την αίσθηση που είχαμε, ότι η 

διαδικασία αυτή αποτέλεσε ένα τρόπο συσπείρωσης των μελών κάτω από μια κοινή 

δράση.
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Νοέμβριος 2006

Πολύ πιο έντονη υπήρξε αυτή η αίσθηση το Νοέμβριο, όταν αποφασίστηκε να 

γίνει μία νυχτερινή έξοδος της ομάδας. Εκείνο το διάστημα, μέσα σε κλίμα 

απαισιοδοξίας εμφανίστηκαν διάφορα ζητήματα: Α. αναρωτήσεις για το «τι θέλουμε 

από την ομάδα», Β. προτάσεις «να συζητάμε και άλλα πράγματα», αφού κάποιοι είχαν 

βαρεθεί τα θέματα για το ψυχιατρείο και την «ασθένειά» τους και Γ. έντονες 

αντιπαραθέσεις, που οδήγησαν στην αποχώρηση ενός μέλους. Η πρόταση ενός 

μέλους «να πάμε σε ρεμπετάδικο» επανήλθε αρκετές εβδομάδες στη συζήτηση, καθώς 

ήμασταν «πολύ λίγοι για να αποφασίσουμε», αλλά αποτέλεσε ιδανική αφορμή για να 

μαζευτεί πάλι η ομάδα. Αρχικά συμφωνήθηκε ότι μια μέση λύση, σε σχέση με τις 

επιθυμίες του καθενός, θα ήταν να πάμε σε ταβέρνα. Στη συνέχεια, καθορίστηκε η 

ημερομηνία και τελικά ειδοποιήθηκαν οι «εφεδρείες» της ομάδας. Αυτές, τα μέλη 

που λείπανε εκείνο το διάστημα από τις συναντήσεις, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να 

παρευρεθούν. Αλλά και τα «σταθερά» μέλη φαίνεται να χρειαζόταν μια ενίσχυση 

εκείνο το διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό με κάποιο μέλος που 

ειδοποιήθηκε και δήλωσε πως επιθυμεί να έρθει, αλλά δεν έχει τα χρήματα. Τότε η 

Ομάδα ομόφωνα υποστήριξε ότι θα μπορούσε να καλύψει από το ταμείο το ποσό που 

αντιστοιχεί στη συμβολή του στο τραπέζι. Τέλος, αποφασίστηκε ότι η έξοδος αυτή θα 

ήταν ανοιχτή και σε φίλους. Πράγματι, προσκαλέστηκαν -και ήρθαν- έξι επιπλέον 

άτομα, από τα οποία τέσσερα ήταν προσκεκλημένα άμεσα ενδιαφερόμενων και δύο 

των ψυχολόγων. 

Ιανουάριος 2007

Μέχρι την αρχή του χρόνου μια νέα δυναμική είχε προκύψει. Καταρχήν, ως 

προς τη σύσταση, είχαν έρθει νέα μέλη, για πρώτη φορά μέσα από την πρόσκληση 

άμεσα ενδιαφερόμενων μελών. Επίσης, είχαν εμφανιστεί κάποια πρόσωπα που 
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έλειπαν για μεγάλο διάστημα από τις συναντήσεις. Ταυτόχρονα, είχε αρχίσει να

διαφαίνεται ένας διαφορετικός ρόλος για τα τρία μέλη της Διόδου που 

εξακολουθούσαν να συμμετέχουν στην ομάδα. Με αυτό εννοούμε ότι δεν φαινόταν 

να υπάρχει πια έντονη η ανάγκη για γενικό συντονισμό των συναντήσεων. Τα 

υπόλοιπα μέλη ρύθμιζαν από μόνα τους το τι θα συζητηθεί, δίνοντας έμφαση στο 

μοίρασμα εμπειριών και στην ανταλλαγή συμβουλών και γνώσεων. Παράλληλα 

κρατούσαν, σε μεγάλο βαθμό και τις υπόλοιπες διαδικασίες της Ομάδας, όπως το 

ταμείο.

Στο πλαίσιο του νέου αυτού ρόλου, προέκυψαν μια σειρά από προτάσεις από 

την μεριά των ψυχολόγων. Πρώτη αφορμή στάθηκε μια προσωπική επικοινωνία με 

μέλη του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας. Εκεί 

αναφέρθηκε ότι αναμένεται να παρευρεθούν στις συναντήσεις του κάποιοι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι, μέλη ομάδων αυτοβοήθειας που εδρεύουν στην Αθήνα. Η ιδέα της 

διασύνδεσης με άλλες ομάδες, αλλά και η παρακολούθηση κάποιας συνάντησης του 

Παρατηρητηρίου προτάθηκε στην Ομάδα. Επίσης, σταδιακά και αποσπασματικά 

γινόταν μια ενημέρωση των μελών σχετικά με κινήσεις αποϊδρυματοποίησης που 

έχουν γίνει, εντός και εκτός της Ελλάδας, όπως και για τη λειτουργία και τους 

στόχους του Παρατηρητηρίου. Τελικά η ομάδα συμμετείχε σε δύο συγκεντρώσεις του 

Παρατηρητηρίου, στις οποίες όμως δεν παρευρίσκονταν άλλοι ψυχικά πάσχοντες.

Η αίσθηση που άφησε η επαφή αυτή, περιγράφηκε από τους 

παρευρισκόμενους προς τα υπόλοιπα μέλη της Συνάντησης ως εξής: 

- «Αισθάνθηκα λίγο άσχημα… Λέγανε για τα φάρμακα ότι οι γιατροί δίνουν ότι 

να ναι… Εγώ έχω αλλάξει πολλές φορές αγωγή μέχρι να καταλήξω σε αυτή που 

παίρνω τώρα, που με βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι ο γιατρός ξέρει τι σου δίνει και 

πειραματίζεται για το τι σου ταιριάζει… λέγανε και για τις φαρμακευτικές εταιρίες, για 
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το αν θα έχουν χορηγούς στο περιοδικό. Εμένα δε με ενδιαφέρουν αυτά. […] Δεν 

μπορώ να καταλάβω γιατί ο [Μανόλης] έχει τόση εμμονή με τις φαρμακευτικές 

εταιρίες. Κι αν έχει με τις πολυεθνικές γενικά, [κι αυτός] Marlboro καπνίζει.»

- «Βαρετά ήταν. Λέγανε για έναν άστεγο που είχε νοσηλευτεί και τέτοια…».

Παρόλα αυτά, η συνολική κίνηση για την επαφή με το Παρατηρητήριο και η 

εικόνα που μεταφέρθηκε, έδωσαν αφορμή για μια σειρά από προβληματισμούς σε 

σχέση με την ψυχιατρική νοσηλεία. Επίσης, αποτέλεσαν τη βάση συζήτησης για 

άλλες αντίστοιχες κινήσεις που μπορεί να έχουν γίνει στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Φεβρουάριος 2007

Το ενδιαφέρον που εκφράστηκε σε αυτές τις συζητήσεις οδήγησε σε μια νέα 

πρόταση από την πλευρά της ΔΙΟΔΟΥ. Την προβολή ενός ντοκιμαντέρ με θέμα την 

εμπειρία του να ακούει κανείς φωνές. Σε αυτό προβάλλονταν τόσο η άποψη της 

κλασική ψυχιατρικής, όσο και μία εναλλακτική προσέγγιση, αυτή του ψυχιάτρου 

Rome. Επίσης, μιλούσαν άτομα που τα ίδια είχαν την εμπειρία των φωνών, 

μεταφέροντας το βίωμά τους, στρατηγικές αντιμετώπισης που βρήκαν χρήσιμες, 

καθώς και συλλογικές κινήσεις που είχαν δημιουργήσει.

Η προβολή, η οποία έγινε μετά από κάλεσμα και παλιότερων μελών, 

πραγματοποιήθηκε σε διάστημα δύο συναντήσεων και έδωσε τροφή για μια σειρά 

από μοιράσματα σε σχέση με την εμπειρία του να ακούει κάποιος φωνές, με τη 

νοσηλεία σε ψυχιατρικά ιδρύματα και με τη χρήση ψυχοφαρμάκων. Όλα αυτά 

δημιούργησαν θετικό κλίμα και έντονο ενδιαφέρον, από την πλευρά κάποιων μελών, 

για επαφή και με άλλα άτομα και ομάδες με παρόμοια εμπειρία. Μάλιστα, 

πραγματοποιήθηκε και μια πρώτη επαφή με τη Δ.Υ.Ψ.Α, μία από τις ομάδες που 

επρόκειτο να έρθουν από την Αθήνα για τη συνάντηση του Παρατηρητηρίου. Στην 
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τηλεφωνική επικοινωνία, την οποία ανέλαβε ένα άμεσα ενδιαφερόμενο μέλος, 

εκδηλώθηκε αμοιβαίο ενδιαφέρον για μια συνάντηση των δύο ομάδων στη 

Θεσσαλονίκη.

Ακόμη, εμφανίστηκε ο προβληματισμός του πως θα μπορούσε να 

λειτουργήσει η Ομάδα περισσότερο αυτόνομα. Παρουσιάστηκαν ζητήματα σχετικά 

με το νόημα και τους σκοπούς της, με όρους αυτοβοήθειας πλέον, αλλά και σκέψεις 

για το πώς θα μπορούσε να αποκτήσει μια πιο σαφή υπόσταση. Ανάμεσα στις 

προτάσεις που ακούστηκαν ήταν και το να δημιουργηθεί ένα νομικό πρόσωπο από 

την Ομάδα, ή/και να αποκτήσει η Συνάντηση ένα χώρο που θα λειτουργεί η ίδια ως 

στέκι.

Μάρτιος 2007

Το ζήτημα της μορφής της Ομάδας υπήρξε έντονο αυτό το διάστημα. Αφενός, 

υπήρχαν μέλη που έδειχναν ενδιαφέρον για την ύπαρξη μιας διαφορετικής υπόστασης 

της Ομάδας (π.χ. μέσα από ένα στέκι ή την αναγνώριση της ως νομικό πρόσωπο). 

Αφετέρου, η προοπτική της αποχώρησης των ψυχολόγων από την ομάδα ήταν πια 

φανερή. Η πρόταση να γίνει μια επαφή με το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, 

ώστε να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες και πόρους η ομάδα, προκάλεσε 

πολλές συζητήσεις. 

Από τη μία εκφράστηκαν πολλές αμφιβολίες για μια τέτοια κίνηση. Η ιδέα ότι 

η ομάδα θα γινόταν γνωστή δημιουργούσε σε μερικά μέλη σκέψεις για το πώς θα 

«μας αντιμετωπίσουν», για το αν «θα μας εκμεταλλευτούν» και για το αν θα χαθεί η 

αυτονομία της ομάδας. Ας παραθέσουμε κάποια αποσπάσματα: 

«Δεν ξέρω ρε παιδιά. Θέλει προσοχή. Αν ξεφύγει από τον έλεγχό μας; 

Υπάρχουν πολλοί που θα θέλανε να εκμεταλλευτούνε την ομάδα. […] Εγώ πάντως 
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θυμάμαι και παλιότερα που είχαμε κάνει μια επιτροπή [για αναζήτηση χώρου 

φιλοξενίας] και είχαμε πάει στα πανεπιστήμια, ότι ήταν τζίφος. […] Χρειάζεται να το 

συζητήσουμε 2-3 Κυριακές ακόμη. Ίσως την άλλη Κυριακή να το συζητήσουμε και να 

αποφασίσουμε να πάμε στο ΠΠΑ..».

«Ρε παιδιά, να μη βγούμε προς τα έξω και να μην φανούμε πουθενά. Καλά 

είμαστε έτσι. Δε θέλω να λένε πράγματα για εμάς»

«Και εγώ έχω τις επιφυλάξεις μου. Είπαμε και την άλλη φορά πως έχει 

κινδύνους».

Στην επόμενη συνάντηση, ένα μέλος, σε μια προσπάθεια να επισημάνει ότι 

μπορούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, έφερε 

το παράδειγμα της ομάδας Δ.Υ.Ψ.Α: 

«Είχες ακούσει εσύ τα τελευταία 5 χρόνια για μια ομάδα με το όνομα ΔΥΨΑ; Κι 

όμως η ΔΥΨΑ είναι υπό την αιγίδα της ψυχιατρικής εταιρίας και βγάζει και περιοδικό». 

«[Δηλαδή] το να έχουμε το δικό μας χώρο τι σημαίνει; Να είμαστε υπό την 

προστασία κάποιων; Κάτω από κάποιους;»

Επίσης, προέκυψαν μια σειρά από ερωτήματα, σχετικά με το τι είναι και τι 

θέλει να κάνει η Ομάδα:

Μέλος 1: «Και τι θα τους πούμε;»

Μέλος 2: «Θα τους πούμε ότι είμαστε μια ομάδα αυτοβοήθειας που 

αποτελείται από άτομα που έχουν νοσηλευτεί και κάποιους ψυχολόγους, που 

συναντιόμαστε 1 φορά την εβδομάδα και έχουμε κάνει κάποια πράγματα, όπως 
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προβολές βίντεο και κάποιες εκδηλώσεις, όπως η συζήτηση στο Πανεπιστήμιο ή το 

τουρνουά σκάκι-τάβλι και τώρα θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε ένα δικό μας χώρο». 

Μέλος 1: «Και τι να τον κάνουμε το δικό μας χώρο;».

Μέλος 2: «Μπορούμε να διοργανώνουμε προβολές βίντεο κάποιες μέρες, ή 

συζητήσεις, ή να τον κρατάμε ανοιχτό. Για παράδειγμα Δευτέρα πρωί η Κατερίνα, το 

απόγευμα ο Παναγιώτης, την άλλη μέρα άλλος. Ώστε και άλλα άτομα που 

ενδιαφέρονται να μπορούν να έρθουν και έτσι να προσελκύσουμε καινούργια μέλη. 

Μπορεί κάποιος που δεν ξέρει τι κάνουμε να έρθει και να του αρέσει και να θέλει να 

γίνει μέλος».

Μέλος 1: «Τώρα αυτοί που είμαστε δεν μπορούμε να το κρατήσουμε ανοιχτό 

κάθε μέρα. Χρειαζόμαστε περισσότερα μέλη γι αυτό».

…

Μέλος 3: «Και μπορούμε να πηγαίνουμε να πίνουμε καφέ. Αν ένα απόγευμα 

δεν έχω τι να κάνω, να μπορώ να πάω εκεί». 

Μέλος 2: «Δεν θα το κάνουμε Αυτοσχεδία. Δεν μπορεί να είναι χύμα. Θέλω να 

πω ότι δεν γίνεται να είναι 10 άτομα που να θέλουν να μιλήσουν για τα φάρμακα ή τα 

προβλήματά τους και δίπλα οι άλλοι να παίζουν τάβλι».  

Στη συνάντηση με τον υπεύθυνο του ΠΠΑ, Σωτήρη Λαϊνά, προέκυψε ως 

προτεραιότητα το «[να βρούμε] έναν δικό μας χώρο, όπου θα μπορούμε να 

συναντιόμαστε, να κάνουμε τις συζητήσεις μας, τις προβολές μας, να μπορεί κάποιος 

που δεν ξέρει για την ομάδα και θα έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα να έρθει. Γιατί αλλιώς 

μπορεί να μαζευόμαστε και να συζητάμε, αλλά είμαστε στον αέρα». Μέσα από τη 

συζήτηση διευκρινίστηκε, επίσης, ότι θα ήταν προτιμότερο να αναζητηθεί τρόπος 

ώστε να παραχωρηθεί ένας χώρος στην ομάδα, παρά να ενοικιαστεί. Το ΠΠΑ 

προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει σε αυτό δίνοντας μία αποδελτίωση φορέων και 
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συλλόγων που λειτουργούν στην πόλη και οι οποίοι θα μπορούσαν να φανούν 

χρήσιμοι σε αυτή την αναζήτηση. Προτάθηκε, ακόμη, μία συνάντηση της Ομάδας με 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή του τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ, κ. Κωνσταντίνο 

Μπαϊρακτάρη. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι για να λειτουργήσει η Συνάντηση ως 

ομάδα αυτοβοήθειας, είναι σημαντικό οι οποιεσδήποτε μελλοντικές ενέργειες να 

πραγματοποιηθούν από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, ενώ οι «ψυχολόγοι» θα 

μπορούσαν να κρατήσουν, αρχικά, έναν επικουρικό και βοηθητικό ρόλο. Σε αυτό το 

πλαίσιο, έγινε και η πρόταση να δημιουργηθεί ένα κείμενο από τα μέλη της ομάδας, 

που να εξηγεί τη λειτουργία και τους στόχους της. Πράγματι, στα τέλη του μήνα, τα 

μέλη διατυπώσανε τις θέσεις τους σε ένα κείμενο και πραγματοποιήθηκε η 

συνάντηση με τον κ. Μπαϊρακτάρη.

Απρίλιος 2007

Παρότι από τα μέσα του προηγούμενου μήνα ο ερευνητής είχε διακόψει τη 

λειτουργία του ημερολογίου, αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του Απρίλη 

πραγματοποιήθηκε η επαφή με εκπροσώπους της ομάδας ΔΥΨΑ.

Επίσης, γνωρίζουμε ότι σε κάποιες συναντήσεις έγινε επεξεργασία της λίστας 

των φορέων και συλλόγων που είχε δοθεί από το ΠΠΑ. Παρόλα αυτά δεν είναι 

γνωστό αν πραγματοποιήθηκαν κάποιες επαφές, αφού εκείνο το διάστημα υπήρξε η 

απόφαση να σταματήσουν οι «ψυχολόγοι» να παρευρίσκονται συστηματικά στις 

συναντήσεις. Το γεγονός όμως είναι ότι στις αρχές του καλοκαιριού, οι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι σταμάτησαν να συναντιούνται στο πλαίσιο της Ομάδας.  
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Αρχές και κανόνες

Στο τμήμα αυτό θα περιγράψουμε τις αρχές που διατυπώθηκαν στην πορεία 

της ομάδας και αποτέλεσαν το πλαίσιο λειτουργίας της. Συγκεκριμένα, θα 

αναφερθούμε σε τρία είδη κανόνων, όπως αλλιώς αναφέρονταν, που μπορούν να 

προσδιοριστούν από τις εξής κατηγορίες: α. Συμμετοχή, β. Αλληλεγγύη και 

Σεβασμός και γ. Χρήση Αλκοόλ και άλλων Ψυχοτρόπων Ουσιών.

Σκοπός μας είναι να διασαφηνιστεί ο τρόπος που προέκυψαν αυτές οι αρχές, 

καθώς και το νόημα που είχαν για τα μέλη. Επιπλέον θα εστιάσουμε στα διάφορα 

ζητήματα που προέκυπταν από την εφαρμογή των αρχών αυτών στην πράξη, σε μία 

προσπάθεια να φανεί η δυναμική και η διαλεκτική της διαδικασίας που λάβαινε 

χώρα. 

Συμμετοχή

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι βασική αρχή της ομάδας ήταν ότι προσκαλούνται να 

συμμετέχουν σε αυτή μόνο άτομα που έχουν την εμπειρία της νοσηλείας σε κάποιο 

ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς και μέλη της εθελοντικής ομάδας ΔΙΟΔΟΣ. Επίσης, 

έχουμε επισημάνει ότι η λογική που υπαγόρευε την αρχή αυτή βασίζεται στην 

πεποίθηση ότι μόνο άτομα που έχουν «ανάλογη» εμπειρία μπορούν να καταλάβουν 

τη σημασία της. 

Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι η συμμετοχή στην ομάδα ήταν 

προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε κάποια διατυπωμένη υποχρέωση προς τα 

μέλη ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται σε όλες ή σε κάποιες από τις συναντήσεις. Η 

πρακτική που ακολουθούνταν ήταν ότι υπήρχαν, κατά το δυνατόν, σταθερά ραντεβού 

και ο καθένας μπορούσε να επιλέξει αν θα παρευρίσκονταν σε μία συγκεκριμένη 
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συνάντηση ή όχι. Συγκεκριμένα, όπως έχουμε αναφέρει, η ομάδα συναντιόνταν δύο 

φορές την εβδομάδα. Η κεντρική συνάντηση πραγματοποιούνταν κάθε Κυριακή στην 

ΑΡΣΙΣ, όπου υπήρχε περισσότερος χώρος για μοίρασμα προσωπικών προβλημάτων,

καθώς και για συζητήσεις σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας. Κάθε Τετάρτη 

απόγευμα τα μέλη συναντιόταν στην Καμάρα, όπου αποφασιζόταν μια εξωτερική 

δραστηριότητα, συνήθως η επίσκεψη σε κάποια καφετέρια.

Το μοντέλο αυτό έδινε στα μέλη τη δυνατότητα να αποφασίσουν από μόνα 

τους για το αν επιθυμούν ή όχι να παραστούν. Ταυτόχρονα έδινε στην Ομάδα την 

αίσθηση μίας οντότητας που ξεπερνούσε το άθροισμα των μελών της. Το γεγονός 

αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται, εξάλλου, αν αναλογιστούμε ότι κανένα μέλος -

ούτε άμεσα ενδιαφερόμενος, ούτε ψυχολόγος- δεν παρευρέθηκε σε όλες τις 

συναντήσεις της ομάδας. 

Από την άλλη, προκαλούνταν μια σειρά από δυσκολίες. Καταρχήν, υπήρχε 

μια ασάφεια σχετικά με το πόσα και ποια είναι τα μέλη της Ομάδας. Από τα 12 

άτομα53 που είχαν συμμετάσχει στην αρχική φάση της Ομάδας –δηλαδή πριν την 

καταγραφή των συναντήσεων- μόνο τα 4 συνέχιζαν να έχουν «σταθερή» συμμετοχή 

όταν έγινε η μετάβαση στην ΑΡΣΙΣ και διατήρησαν την επαφή και στη συνέχεια της 

Ομάδας. Από τα υπόλοιπα αρχικά μέλη, 4 έρχονταν περιστασιακά ή απλώς ήρθαν σε 

κάποιες συναντήσεις αργότερα, ενώ τα άλλα 4 είχαν διακόψει οριστικά την επαφή 

τους. Αντίστοιχα, από τα 11 άτομα που προσκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας εργασίας, μόνο τα 6 συμμετείχαν συστηματικά. Άλλα 2 πρόσωπα 

εμφανίζονταν περιστασιακά, ενώ τα υπόλοιπα 3 ήρθαν μόνο για μία συνάντηση. 

Επίσης, δεν λείπανε και οι περιπτώσεις όπου μέλη απουσίαζαν για κάποιο διάστημα, 

ενώ γενικότερα έδιναν σταθερά το παρόν. Συνοψίζοντας την εικόνα, ενώ 19 άτομα 

είχαν παρευρεθεί στην Ομάδα, κατά τη διάρκεια που διατηρούνταν το ημερολόγιο, 

                                               
53 Αναφερόμαστε εδώ στα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη και όχι στους «ψυχολόγους» 
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δεν ήταν λίγες οι φορές που εμφανίζονταν μόνο 2 ή 3 πρόσωπα σε κάποια 

συνάντηση. 

Πολλές φορές, το γεγονός αυτό προκαλούσε προβληματισμό στα «σταθερά» 

μέλη, ο οποίος εκφραζόταν με δηλώσεις του τύπου: «το ότι κάποιοι έρχονται και δεν 

ξαναεμφανίζονται ίσως θα πρέπει να μας προβληματίσει, το γιατί συμβαίνει». Επίσης, 

δεν έλειπε και η δυσαρέσκεια σε κάποια μέλη, κυρίως σε αυτούς που είχαν αναλάβει 

και κάποιες από τις «υποχρεώσεις» της ομάδας. Έτσι, συχνά τονίζονταν το γεγονός 

ότι «άλλοι έρχονται συστηματικά και άλλοι όχι». Μάλιστα κάποιοι θεωρούσαν πως «ο 

καθένας το βλέπει διαφορετικά το θέμα της ομάδας και τις προτεραιότητές του», 

εννοώντας με αυτό ότι «η ομάδα δεν έχει το ίδιο νόημα» - ή αλλιώς την ίδια αξία- για

τα μέλη που απουσίαζαν. 

Ακόμη, η αριθμητικά μικρή συμμετοχή ή η απουσία κάποιων μελών 

προκαλούσε την καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση, 

που παρευρίσκονταν λίγα μέλη στην συνάντηση, ακουγότανε συχνά η έκφραση 

«είμαστε λίγοι, να το αποφασίσουμε [όταν βρεθούμε] όλοι μαζί». Η δεύτερη 

περίπτωση, όπου κάποια μέλη μπορεί να λείπανε από μία συνάντηση στην οποία 

συζητήθηκε ένα θέμα, δημιουργούσε επίσης καθυστέρηση. Όπως το έθεσε ένα μέλος: 

«υπάρχει πρόβλημα με τις αποφάσεις γιατί αν παρθεί μια απόφαση από κάποια άτομα 

και την επόμενη φορά έρθουν άλλοι, θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε». 

Άμεση συνέπεια και στις δύο περιπτώσεις, ήταν να υπάρχει δυσκινησία για τις 

νέες, κάθε φορά, δράσεις, είτε αφορούσαν σε κάποια έξοδο της ομάδας ή ακόμη και

στον τρόπο που θα μπορούσε να υποστηρίξει έμπρακτα κάποιο μέλος της. Αν 

προσθέσουμε σε αυτό και τη δυσφορία των μελών που μπορεί να παρευρίσκονταν και 

να συζητούσαν το ίδιο θέμα για πολλές εβδομάδες, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί 

το ζήτημα του πως λαμβάνουμε τις αποφάσεις απασχόλησε αρκετές φορές την ομάδα. 

Ανάμεσα στις διάφορες λύσεις που προτάθηκαν κατά καιρούς ήταν να μαζεύονται 
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όλα τα μέλη τις Κυριακές, ώστε να μπορούν να παίρνονται οι αποφάσεις, να 

χρησιμοποιηθεί ένα είδους πρακτικών, ως τρόπος ροής των πληροφοριών και να 

υπάρχει πλουσιότερη επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ των μελών. Παρά τις 

προσπάθειες, όμως, το θέμα της λήψης αποφάσεων, με βάση τον ανοιχτό τρόπο 

συμμετοχής στην ομάδα, παρέμεινε ζωντανό καθ’ όλη τη διάρκειά της. 

Μια τρίτη συνέπεια της μικρής συμμετοχής που εμφανιζόταν σε κάποια 

διαστήματα ήταν η έντονη απογοήτευση και το αίσθημα ότι η ομάδα «περνάει κρίση». 

Συζητώντας τους λόγους της απογοήτευσης, σε μια τέτοια συνάντηση, ένα μέλος 

είπε: «Αν ήμασταν πιο πολλοί θα μπορούσαμε να συζητήσουμε περισσότερα θέματα. 

[…] Θυμάμαι παλιότερα που ήμασταν 8 –10 άτομα στις συναντήσεις και συζητούσαμε 

διάφορα θέματα, ακούγονταν περισσότερες απόψεις». Παράλληλα, εμφανιζόταν η 

πεποίθηση ότι «η ομάδα θα διαλυθεί», εφόσον δεν υπάρχει συμμετοχή («ποιοι 

είμαστε; Πάλι πέντε άτομα, τα ίδια») και ξεκινούσαν μακρές συζητήσεις για το «τι θα 

μπορούσε να γίνει». Ανάμεσα στις λύσεις που προτείνονταν κατά καιρούς ήταν η 

αναζήτηση και πρόσκληση καινούργιων μελών54 καθώς και αυτών που ονομάσαμε 

εφεδρείες της ομάδας, των παλιών μελών που απείχαν το συγκεκριμένο διάστημα. 

Κλείνοντας θα παραθέσουμε τα λόγια ενός μέλους που προέρχονται από την 

πρώτη συνάντηση που έγινε χωρίς παρουσία ψυχολόγων, το Νοέμβριο του 2006. 

Θεωρούμε πως συμπυκνώνουν μεγάλο μέρος των παραπάνω προβληματισμών, καθώς 

περιγράφουν τις λύσεις που οι ίδιοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι πρότειναν για να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της συμμετοχής, σε εκείνη τη συνάντηση:  

«Να αυτά είπαμε περίπου. Για τα παλιά μέλη είπαμε ότι δεν είμαστε σίγουροι 

πως τους θέλουμε όλους, θα πρέπει να ενδιαφέρονται για την ομάδα. Για κάποιους, θα 

μπορούσαμε να τους πάρουμε ένα τηλέφωνο, να τους πούμε ότι η ομάδα συνεχίζεται 

                                               
54 Για το θέμα αυτό βλέπε και στην αντίστοιχη παράγραφο.
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και είναι εδώ για αυτούς. Για τα νέα μέλη (δείχνοντας δύο παιδιά που έρχονταν για 

πρώτη φορά), έγινε κιόλας. Εμείς θέλουμε νέα μέλη που να νοιάζονται για την ομάδα, 

να την αγαπάνε. Να μην έρχονται μια φορά»

Αλληλεγγύη και σεβασμός

Οι έννοιες της αλληλεγγύης και του σεβασμού αναφέρονταν συχνά από τα 

μέλη ως οι «αρχές» ή οι «αξίες» της ομάδας και φαίνεται να έδιναν το πλαίσιο και το 

νόημα της συνεύρεσης κατά τις συναντήσεις. Με βάση αυτές τις αξίες το μοίρασμα 

προσωπικών σκέψεων, βιωμάτων και προβληματισμών γινόταν κεντρικό κομμάτι της 

λειτουργίας της ομάδας και αντικατόπτριζε το κοινό βίωμα, την κοινή εμπειρία των 

μελών. 

«[…] Ο σεβασμός και η κατανόηση υπάρχουν όταν μιλάω και ο άλλος μπορεί 

να τα νοιώσει αυτά που λέω».

«Ακούω αυτό που λέει ο άλλος και προσπαθώ μέσα από τις δικές μου εμπειρίες 

να τα καταλάβω και να πω δυο πράγματα. […] Νοιώθω πως υπάρχει κατανόηση όταν 

ο άλλος δεν κρίνει τις εμπειρίες μου, αλλά μπορεί να καταλάβει ότι, από τις εμπειρίες 

μου, έχω και εγώ δίκιο στον τρόπο που σκέφτομαι».

«Σεβασμός υπάρχει όταν ο καθένας λέει την άποψή του και δέχεται πως 

υπάρχει και διαφορετική άποψη».
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Αρχικά, οι «αξίες» αυτές αποτελούσαν μεταφορά στη Συνάντηση των 

«κανόνων», τους οποίους έθεταν οι ψυχολόγοι της ΔΙΟΔΟΥ στις ομάδες 

δημιουργικής απασχόλησης που πραγματοποιούνταν εντός του ψυχιατρείου. Έτσι, 

παρότι τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη φαίνεται να εύρισκαν νόημα και ενδιαφέρον 

στο χώρο έκφρασης και κατανόησης που δημιουργούνταν από την εφαρμογή τους, η 

υπεράσπισή τους βάραινε κυρίως τους ψυχολόγους. Ο ρόλος του «συντονιστή» που 

υιοθετούσαμε, πολύ εμφανής ακόμη όταν ξεκίνησαν οι καταγραφές για την παρούσα 

εργασία, περιλάμβανε μια σειρά από συναισθήματα και ενέργειες που σχετίζονταν με 

την προάσπιση των αρχών της αλληλεγγύης και του σεβασμού: 

 Φροντίδα για την αποδοχή και ενσωμάτωση των νέων μελών, που συνήθως 

εκφραζόταν με ένα κάλεσμα προς τα «παλιά» μέλη να εξηγήσουν σε άτομα 

που έρχονταν για πρώτη φορά το «τι κάνουμε στην ομάδα»

 Εγρήγορση για τον τρόπο πού καθόμαστε και μια προσπάθεια να είμαστε «σε 

κύκλο».

 Σεβασμός απέναντι στο βίωμα που κοινοποιείται και φροντίδα ώστε να μην 

υπάρχουν αντιδράσεις που μπορεί να προσβάλλουν. Έτσι, μπορεί να γίνονταν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις σχετικά με αυτό που κάποιο μέλος μοιραζόταν, ή 

να υπενθυμίζονταν ότι «ο καθένας έχει την άποψή του». 

 Διάθεση να διατηρηθεί η ροή της συζήτησης, κάτι που σήμαινε το να 

επαναφέρουμε το θέμα ή να «κόψουμε» τα μέλη που μπορεί να ήταν «σε 

ένταση» και έθεταν πολλά ή άσχετα ζητήματα, σε σχέση με το θέμα που 

συζητιόταν. 

 Απορία για το αν είχαν όλοι οι συμμετέχοντες τη δυνατότητα έκφρασης των 

σκέψεων και των εμπειριών τους, δίνοντας αντίστοιχα το λόγο σε μέλη που 

δεν «συμμετείχαν πολύ ενεργητικά».
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 Αγωνία για την εξέλιξη των διαπροσωπικών σχέσεων μέσα στην ομάδα, που 

μπορεί να περιλάμβανε τη διαμεσολάβηση ή την πρόσκληση για 

ελαστικότητα απέναντι σε μέλη για τα οποία μπορεί να εκφραζόταν 

δυσαρέσκεια.

Όμως, τα χαρακτηριστικά αυτά, που συναντούνται κυρίως σε 

ψυχοθεραπευτικές ομάδες ή/και σε ομάδες υποστηρικτικού τύπου, δεν αποτέλεσαν 

μια παγιωμένη κατάσταση στην πορεία της ομάδας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι 

συνεχείς αναστοχαστικές διαδικασίες μεταξύ των ψυχολόγων της ομάδας και η 

ανάληψη πρωτοβουλιών από τα μέλη, διευκόλυναν την σταδιακή απομάκρυνση από 

το ρόλο του «συντονιστή». Η αλλαγή αυτή της στάσης, μαζί με τις υπόλοιπες 

διαδικασίες της ομάδας, έδωσε την ευκαιρία στα ίδια τα μέλη να υπερασπίζονται, πιο 

ενεργά πλέον, και τις αρχές της αλληλεγγύης και του σεβασμού. Ως προς το 

τελευταίο, μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που έλαβε χώρο τον 

Νοέμβριο του 2006, μετά από μία έντονη διαφωνία δύο μελών, η οποία είχε ως 

αποτέλεσμα την αποχώρηση του ενός. Ανάμεσα στα υπόλοιπα ζητήματα που έβαλαν 

οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τότε, ήταν και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι «κανόνες» της 

ομάδας:

- «Τόσο καιρό λέμε για αλληλεγγύη και σεβασμό, αλλά εγώ βλέπω πως δεν 

υπάρχουν μέσα στην ομάδα, […] ο σεβασμός και η κατανόηση υπάρχουν όταν μιλάω 

και ο άλλος μπορεί να τα νοιώσει αυτά που λέω».

- «Μόνο αυτά έχουμε καταργήσει; Όλες τις αξίες τις έχουμε καταργήσει…»

Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία –και παρά την 

απογοήτευση και την «κρίση» που έφερε στην ομάδα- τα ίδια τα μέλη πρότειναν 
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τρόπους διαχείρισης αντίστοιχων περιστάσεων. Συγκεκριμένα κάποιος, αφού 

τοποθετήθηκε ότι στη δεδομένη συνάντηση η συμπεριφορά του ενός μέλους δεν 

έδειχνε σεβασμό, πρότεινε στην ομάδα να είναι ολάκερη «πιο ευαισθητοποιημένη»

ώστε να παρεμβαίνει σε μελλοντικές περιπτώσεις όπου επισημαίνεται ότι θίγεται η 

προσωπικότητα κάποιου -άρα και η Ομάδα- και να «μην κάνουμε τους διαιτητές 

κατόπιν εορτής».

Χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών

Το ζήτημα της χρήσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών εμφανιζόταν από την αρχή της 

Ομάδας, μέσα από τα μοιράσματα των μελών. Παρόλα αυτά ο προβληματισμός που 

προκαλούνταν αφορούσε τον τρόπο που κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ρύθμιζε τη 

σχέση του με κάποιες ψυχοδραστικές ουσίες, ενώ δεν απασχολούσε την ομάδα ως 

σύνολο. Αυτό συνέβη μόνο πολύ αργότερα, τον Μάιο του 2006. Την περίοδο εκείνη 

κάποια μέλη εμφανίστηκαν σε μία συνάντηση όντας υπό την επήρεια ουσιών. Στην 

επόμενη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε σε καφετέρια, κάποια μέλη προτίμησαν 

να παραγγείλουν μπύρα και όχι καφέ, όπως συνηθιζόταν.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά η ομάδα διαπραγματεύτηκε, σε μία 

περίοδο δύο εβδομάδων, το αν και κατά πόσο επιτρέπεται στα μέλη της να 

καταναλώνουν αλκοόλ ή άλλες ψυχοτρόπες ουσίες. Ανάμεσα στις σκέψεις που 

ακούστηκαν ήταν και οι παρακάτω:

 Ένα μέλος κατέθεσε την εμπειρία της από άλλες ομάδες που είχε πάει, στις 

οποίες δεν πίνουνε και πρότεινε να συγκρατηθούμε και να μην πίνουμε στις 

συναντήσεις εφόσον «μαζευόμαστε να συζητήσουμε σοβαρά πράγματα»

 Κάποια άλλη θεωρούσε ότι «μία μπύρα δεν πειράζει [όταν είμαστε έξω], 

αλλά όχι στη συνάντηση της Κυριακής» που γίνονταν στην Άρσις.
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 Ένα τρίτο μέλος τοποθετήθηκε λέγοντας ότι «δεν είναι σωστό να πίνουμε 

στις συναντήσεις γιατί δεν δείχνει σεβασμό στους άλλους, εφόσον λέμε 

σοβαρά πράγματα».

 Ακόμη, κάποιο μέλος προσπάθησε να κάνει το διαχωρισμό ανάμεσα σε 

αυτούς που παίρνουν φάρμακα –και οι οποίοι δεν θα έπρεπε να πίνουν, 

λόγω επιπλοκών- και σε αυτούς που δεν είναι σε φαρμακευτική αγωγή –για 

τους οποίους δεν έβλεπε κάποιο λόγο να μην μπορούν να πιουν μία μπύρα 

κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

 Τέλος, ένα από τα μέλη που είχαν καταναλώσει μπύρα την προηγούμενη 

συνάντηση θεώρησε ότι η συζήτηση γινόταν επειδή η συμπεριφορά του είχε 

δημιουργήσει δυσαρέσκεια και υποστήριξε «να μην πίνουμε, γενικά».

Μέσα από την όλη συζήτηση η ομάδα κατόρθωσε να φτάσει σε μια 

συναινετική και συνδυαστική απόφαση, στην οποία γινόταν διαχωρισμός ανάλογα με 

το πλαίσιο της συνάντησης. Σχετικά με τις Κυριακές, αποφασίστηκε η συνάντηση να 

κρατηθεί «καθαρή» από όλες τις ψυχοτρόπες ουσίες (συμπεριλαμβανομένου του 

αλκοόλ), καθώς συζητάμε «σοβαρά πράγματα», «μπορεί κάποιος να βγάζει τα 

εσώψυχά του» και «παίρνουμε αποφάσεις». Για τις Τετάρτες, που είναι «πιο χαλαρά», 

αποφασίστηκε ότι επιτρέπεται σε κάποιον αν θέλει να πιει «μια μπύρα», αρκεί να μην 

υπάρχει κατάχρηση. Επίσης τονίστηκε, ότι ο κανόνας στηρίζεται στην υπευθυνότητα 

του καθενός, αλλά και στην ευαισθησία του, καθώς, ακόμη και τις Τετάρτες 

συζητούνται προσωπικά θέματα και κάποιος θα μπορούσε να ενοχληθεί ή να 

θεωρήσει ασέβεια την κατανάλωση αλκοόλ. 
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Άλλα ζητήματα λειτουργίας

Για να ολοκληρώσουμε την περιγραφή της Ομάδας θεωρούμε πως είναι 

σημαντικό να ασχοληθούμε και με κάποια ζητήματα και οργανωτικές διαδικασίες 

που προέκυψαν από τη λειτουργία της. Συγκεκριμένα, θα σχολιάσουμε: α. τη 

δημιουργία και τη λειτουργία του ταμείου, β. τις διαδικασίες εισαγωγής νέων μελών 

και γ. τις υπόλοιπες οργανωτικές διαδικασίες που ήταν απαραίτητες για την 

πραγματοποίηση των συναντήσεων, όπως η διαχείριση του χώρου και οι διάφορες 

αγορές. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες αυτές τις διαδικασίες ήταν η προσπάθεια που 

έγινε να περάσουν από τους ψυχολόγους, στα χέρια των ίδιων των άμεσα 

ενδιαφερόμενων. Έτσι, είναι πιθανόν κάποια ζητήματα να επανεμφανίζονται και 

κάποια σχόλια να επαναλαμβάνονται. Θεωρούμε όμως, ότι εστιάζοντας σε κάθε μία 

από αυτές τις διαδικασίες ξεχωριστά, μπορούμε –τελικά- να αποκτήσουμε μια πιο 

σφαιρική εικόνα για τις διεργασίες τις Συνάντησης. 

Ταμείο

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα «επιχειρήματα» της ΔΙΟΔΟΥ για τη μετάβαση 

στην ΑΡΣΙΣ ήταν η μεγαλύτερη «αυτονομία» και οι «περισσότερες δυνατότητες». 

Αυτό εκφράστηκε πρακτικά από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις στο νέο χώρο. Οι 

άμεσες «ανάγκες» της Ομάδας στάθηκαν αφορμή για συζητήσεις, όπως για 

παράδειγμα, ο καφές που πίναμε στις συναντήσεις. Το να αγοράσουμε κάποια υλικά -

καφέ, ζάχαρη κλπ- συναντούσε τη δυσκολία ότι ο συγκεκριμένος χώρος της ΑΡΣΙΣ 

χρησιμοποιούνταν σε καθημερινή βάση ως «στέκι αστέγων». Αποτέλεσμα ήταν το να 

μην γνωρίζουμε αν θα παρέμεναν τα υλικά έως την επόμενη συνάντηση. Η απάντηση 

δόθηκε με την πρόταση για αγορά ενός αποθηκευτικού χώρου, τον οποίο θα 

χρησιμοποιούσε μόνο η ομάδα. Η συγκέντρωση χρημάτων και η συζήτηση για το 
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ποιοι και από πού θα μπορούσαν να αγοράσουν το «ντουλάπι» απασχόλησε –

ταυτόχρονα με άλλες διαδικασίες- για αρκετές εβδομάδες την Ομάδα. Τελικά, αφού 

συγκεντρώθηκε ένα αρχικό ποσό, δύο μέλη, ένας ψυχικά πάσχοντας και ένας 

ψυχολόγος προχώρησαν στην αγορά του. 

Η κίνηση αυτή άνοιξε το ευρύτερο θέμα των «οικονομικών» της Ομάδας. Το 

αρχικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί δεν είχε σταθεί επαρκές για την αγορά του 

ντουλαπιού. Επίσης φάνηκε ότι θα χρειαζόταν χρήματα για «πάγιες» ανάγκες όπως οι 

καφέδες, αλλά και για «έκτακτα» γεγονότα, όπως το λουκέτο που θα χρειαζόταν για 

να κλειδώνει το ντουλάπι. Παρότι δεν επρόκειτο για μεγάλα ποσά, η Ομάδα 

επεξεργάστηκε την πρόταση για δημιουργία ταμείου. Αρχική απόφαση στάθηκε το να 

συνεισφέρουν τα «σταθερά» μέλη από 5 Ε σε μηνιαία βάση.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σχετικά με τη δημιουργία του ταμείου, 

έμοιαζαν με αυτές που υπήρχαν στην προηγούμενη περίοδο της Ομάδας και φαίνεται 

να είχαν σε μεγάλο βαθμό το νόημα των διαδικασιών «αποκατάστασης». Με αυτό 

εννοούμε ότι οι «ψυχολόγοι» προέτρεπαν, στο συγκεκριμένο ζήτημα, τη δημιουργία 

ταμείου, ανοίγοντας συζητήσεις, π.χ. για το πώς θα μπορούσαμε να αγοράσουμε αυτά 

που χρειαζόμαστε, ποιος θα μπορούσε να κρατήσει το ταμείο, ποιοι θα βάζουν 

χρήματα κλπ. Προέτρεπαν ακόμη για ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και 

ευθυνών. Η στάση των άμεσα ενδιαφερόμενων μελών σε αυτό διαφοροποιούνταν. 

Κάποιοι παρουσιάζονταν επιφυλακτικοί, ενώ άλλοι περισσότερο πρόθυμοι να 

συμμετέχουν, με αποτέλεσμα η συζήτηση να αλλάζει θέμα και η Ομάδα να αργεί να 

πάρει αποφάσεις. 

Τον Ιούνιο του 2006, αποφασίστηκε να υπάρχει κάποιο μέλος που θα έχει την 

ευθύνη του ταμείου και που θα αλλάζει κάθε τρίμηνο. Ο ρόλος του «υπεύθυνου» ήταν 

το να συγκεντρώνει τις εισφορές και να έχει τον έλεγχο των χρημάτων που 

ξοδεύονται. Με την καθιέρωση του πρώτου «ταμία» εμφανίστηκαν και νέα ζητήματα. 
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Πρώτο απ’ όλα ήταν η διαφάνεια ή, όπως εκφράστηκε από τον ταμία της εποχής 

εκείνης, η σκέψη: «μη με κατηγορήσει κάποιος για τα χρήματα». Μέσα από τη 

διαπραγμάτευση του θέματος με έναν ψυχολόγο προέκυψε η πρόταση να αγοραστεί 

ένα τετράδιο στο οποίο να αναγράφονται οι εισφορές και τα έξοδα. Επίσης, 

διευκρινίστηκε ότι τα μέλη που παίρνουν χρήματα από το ταμείο για να αγοράσουν 

πράγματα για την Ομάδα, θα πρέπει να φέρνουν την απόδειξη των αγορών. Η ευθύνη 

που αναλάμβανε ο ταμίας γινόταν αισθητή σε όλα τα μέλη. Χαρακτηριστικός ήταν ο 

διάλογος που έλαβε χώρα, κατά την αλλαγή, μεταξύ του νέου και του παλιού ταμία: 

«αν κάνω κανένα λάθος, δεν έχω ευθύνη. Δεν τα πάω καλά με τις διαιρέσεις». Η 

αντίδραση του αποχωρήσαντα ταμία ήταν άμεση: «αφού είσαι ταμίας, έχεις ευθύνη».

Όμως και η ίδια η διαδικασία αλλαγής ταμία, αποτελούσε ένα ζήτημα. Τον 

Σεπτέμβριο του 2006, τα ίδια τα μέλη θέσανε το ερώτημα: «παιδιά με το ταμείο τι θα 

κάνουμε;». Στη συζήτηση που ακολούθησε διάφορα μέλη πρότειναν να το αναλάβει 

κάποιος από τους ψυχολόγους. Η διαδικασία είχε την αίσθηση της διαλεκτικής, παρά 

του εξαναγκασμού, καθώς εξηγήθηκαν οι λόγοι –από τους παρευρισκόμενους 

ψυχολόγους- για τους οποίους δεν επιθυμούσαν κάτι τέτοιο και στη συνέχεια 

προτάθηκε, από τους άμεσα ενδιαφερόμενους κάποιο άλλο μέλος. Την διστακτική 

απάντηση («τι να πω; Να το πάρω εγώ; Καλά θα το πάρω…») ακολούθησε η 

τελετουργία, στην οποία ο παλιός ταμίας έδειχνε τον τρόπο που σημείωνε, στο 

αντίστοιχο τετράδιο, τις εισφορές και τα έξοδα. 

Η επόμενη αλλαγή του ρόλου πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2007. Το 

ερώτημα προέκυψε και πάλι από τα μέλη της ομάδας («με το ταμείο τι θα γίνει; Θα το 

πάρει κάποιος άλλος;»), ενώ κάποια νέα μέλη που δεν γνώριζαν την ύπαρξή του 

εκφράσανε την απορία τους («ποιο ταμείο;»). Ακολούθησε η παρακάτω στιχομυθία: 
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- «Έχουμε ένα ταμείο για τα έξοδα της Ομάδας, τον καφέ, τη ζάχαρη, τα 

καλαμάκια και τα άλλα που παίρνουμε. Δίνει ο καθένας μας 5 Ε το μήνα. Θέλεις να το 

πάρεις;».

- «Μια φορά στην κατασκήνωση είχα αναλάβει το ημερολόγιο και ακόμη το 

χρωστάω, δεν το έχω κάνει».

- «Κάποιος θα πρέπει να το πάρει και το ταμείο». Και απευθυνόμενος προς το 

άλλο νέο μέλος: «Θέλεις να το πάρεις;»

- «Δεν θα ήθελα να το πάρω. Δεν είναι ακριβώς ότι δεν εμπιστεύομαι πως θα τα 

καταφέρω…».

- «Δεν είναι τίποτε, απλώς γράφουμε το ποιοι έδωσαν, τα έσοδα και τα έξοδα, 

αυτά που δίνουμε για τα ψώνια…».

- «Και τα χρήματα;».

- «Εδώ μένουν στο ταμείο, στο κουτάκι…».

- «Θα το πάρω εγώ…», πήρε την πρωτοβουλία κάποιο από τα παλιά μέλη της 

ομάδας. Μετά από λίγο ο απερχόμενος ταμίας σηκώθηκε να γράψει τις εισφορές μας,

ενώ ο νέος καθόταν ακόμη. «Θα δείξεις λίγο ενδιαφέρον;», του είπε και ακολούθησε 

η, γνώριμη πια, τελετουργία ενημέρωσης και παράδοσης.

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σημαντικό να κάνουμε μια σειρά από 

παρατηρήσεις. Πρώτα απ’ όλα, η πρόοδος σε σχέση με τη διαχείριση του ταμείου 

μοιάζει να αντανακλούσε τη γενικότερη «εξέλιξη» της Ομάδας και την απομάκρυνση 

της από ψυχοθεραπευτικά πρότυπα. Με αυτό εννοούμε ότι αποτελούσε ένα πρακτικό 

πεδίο στο οποίο περνούσαν κάποιες ευθύνες από τους ψυχολόγους στα υπόλοιπα 

μέλη. Ιδιαίτερα στην παραπάνω συζήτηση, αισθητή διαφορά αποτελεί το γεγονός ότι 

οι «ψυχολόγοι» δεν συμμετείχαν καθόλου στη διαδικασία εκλογής νέου ταμία. 

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι πως το «παλιό» μέλος που προσφέρθηκε να αναλάβει την 
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ευθύνη του ταμείου ήταν από εκείνους που, κάποιους μήνες πιο πριν, όχι μόνο ήταν 

επιφυλακτικός, αλλά είχε εκφράσει και τις διαφωνίες του σχετικά με τη λειτουργία 

του. Τέλος, χαρακτηριστικές ως προς αυτό ήταν και οι καταγραφές που κρατούνταν 

για την παρούσα μελέτη. Εκεί, το ταμείο αναφέρονταν όλο και πιο συχνά στα 

«τυπικά» ή «διαδικαστικά» θέματα, καθώς περνούσε ο καιρός και η Ομάδα άλλαζε 

δυναμική. 

Δεύτερον, το ταμείο, συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες διαδικασίες και 

δράσεις της Ομάδας, αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που ενδυνάμωναν τα μέλη. Το 

γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από μια σειρά –συμπληρωματικών ή/και 

αντιφατικών- θεωριών και άλλων «επιστημονικών» κατασκευών. Αν και δεν αποτελεί 

σκοπό της εργασία αυτής να εξακριβώσουμε ποια από αυτές μπορεί να ταιριάζει 

καλύτερα, θα αναφέρουμε επιγραμματικά τις εξής:

 Η δραστηριοποίηση και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης συνέβαλαν στη 

δημιουργία νέου νοήματος για τα μέλη και στην αίσθηση ότι «οι άλλοι» 

μπορούν να με εμπιστευτούν.

 Η ομάδα αποτέλεσε ένα «ασφαλές περιβάλλον», στο οποίο τα μέλη μπορούσαν 

να πειραματιστούν αναλαμβάνοντας κάποιες υποχρεώσεις και να βελτιώσουν, 

με αυτό τον τρόπο, τις δεξιότητές τους.

 Τα μέλη που αναλάμβαναν και διεκπεραίωναν με επιτυχία κάποια υποχρέωση 

για την Ομάδα λειτουργούσαν ως παράδειγμα και πηγή αισιοδοξίας και για τους 

υπόλοιπους, με βάση το: «όπως το έκανε αυτός, έτσι θα το κάνω και εγώ».  

 Η ίδια η δημιουργία και διατήρηση του ταμείου ήταν μια απτή και υλική 

«επιτυχία», στην οποία μπορούσαν να ανατρέξουν άμεσα τα μέλη και να 

πάρουν κουράγιο, ότι «μπορούν να τα καταφέρουν» σε περιόδους 

αμφισβήτησης και απαισιοδοξίας. 
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Τρίτον, θα πρέπει να σχολιαστεί ότι η στάση των ψυχικά πασχόντων μελών 

σχετικά με τη λειτουργία του ταμείου δεν ήταν ενιαία. Από την αρχή της συζήτησης 

πολλά μέλη έδειχναν ή εξέφρασαν τη δυσπιστία και τις αμφιβολίες τους. Η αρχική 

απόφαση, «να βάζουμε 5 Ε το μήνα τα σταθερά μέλη», ήταν αρκετά αφηρημένη. Έτσι, 

ενώ επέτρεψε την υλοποίηση της δημιουργίας του ταμείου, ταυτόχρονα άφηνε 

ανοιχτό το θέμα για μελλοντική διαπραγμάτευση. Επίσης, οι πρακτικές-οικονομικές 

δυσκολίες των μελών να ακολουθήσουν τη συμφωνία της εισφοράς στο ταμείο 

συντέλεσαν ώστε κάποια από τα μέλη να μην συνεισφέρουν σε αυτή την κίνηση της 

ομάδας, ή καλύτερα να μην συνεισφέρουν σταθερά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι 

από την αρχή τα μέλη που ήταν πιο τακτικά στις εισφορές τους ήταν εκείνοι οι οποίοι 

εργάζονταν. Αντίστοιχα, από μέλη που δεν είχαν δουλειά εκφραζόταν συνήθως 

απόψεις όπως: «να μην είναι υποχρεωτικό» ή «αυτό που κάνετε να μαζεύετε χρήματα 

για να διοργανώνετε κάποια πράγματα είναι ωραίο, αλλά εγώ δεν έχω τώρα. Καλύτερα 

όποτε μπορεί ο καθένας». Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός μέλους που στη 

διάρκεια λειτουργίας της ομάδας έπιασε δουλειά και μετά από λίγο έθεσε το θέμα του 

ταμείου στην ομάδα: «να το αφήσουμε όποτε μπορεί ο καθένας… Εγώ τώρα δεν έχω. 

Θα δω αν βγαίνω την άλλη εβδομάδα, αλλά πρώτα θέλω να ψωνίσω κάποια 

πράγματα». Η –πρακτική- απάντηση ότι δεν είναι υποχρεωτική η συνεισφορά στο 

ταμείο, δεν ικανοποιούσε όλα τα μέλη και κύρια αυτά που πιο σταθερά υποστήριζαν

τη λειτουργία του. Η ένταση, φανερή ή άδηλη, που προκαλούνταν από αυτό το θέμα 

μοιάζει να στηριζόταν στην αναίρεση της αρχής της ισοτιμίας των μελών. Δηλαδή, με 

την ασαφή-προαιρετική συμβολή στο ταμείο ήταν σαν να υπονοούνταν ότι υπάρχουν 

διαφορετικές κατηγορίες μελών, με διαφορετική συμμετοχή, υποχρεώσεις και ίσως 

αξιώσεις από την ομάδα. Έτσι δεν έλειπαν οι φωνές που υποστήριζαν σθεναρά ότι 

«αν είναι να βάζουμε, να βάζουμε όλοι».



102

Τελικά, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η συζήτηση για τη λειτουργία 

του ταμείου αποτέλεσε ένα ζωντανό κομμάτι της Ομάδας, ανοιχτό καθ’ όλη τη 

διάρκειά της. Σε αυτή την πορεία το θέμα του ταμείου πότε εμφανιζόταν σαν μια 

τυπική διαδικασία και πότε παρουσιαζόταν η ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης της 

χρησιμότητας και των όρων λειτουργίας του. Ακόμη περισσότερο, φαίνεται να 

συνάδει και να αντανακλά τις διάφορες φάσεις της Ομάδας, καθώς η συμμετοχή σε 

αυτό ακολουθούσε τους διάφορους κύκλους δραστηριοποίησης/εξωστρέφειας και 

συρρίκνωσης/εσωστρέφειας της ομάδας. Συμβολικό ίσως να είναι και το γεγονός ότι 

τελευταία απόφαση της ομάδας, κατά τη συνάντηση κλεισίματος, στάθηκε η 

απόφαση δωρεάς του υπολοίπου των χρημάτων του ταμείου στην ΑΡΣΙΣ55.   

Είσοδος νέων μελών

Από τα πρώτα βήματα της Ομάδας, είχε καθιερωθεί μια άτυπη διαδικασία 

πρόσκλησης νέων μελών. Συγκεκριμένα, η καθημερινή παρουσία των ψυχολόγων της 

ΔΙΟΔΟΥ στο ψυχιατρείο -και οι απογευματινές ομάδες που πραγματοποιούσαν-

αποτελούσε ιδανικό πλαίσιο για τη γνωριμία με νέα πρόσωπα και τη γνωστοποίηση 

της Ομάδας. Έτσι, παρότι η γενικότερη σχέση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους ήταν 

διαλεκτική, η πρωτοβουλία για το ποιοι και με ποιόν τρόπο θα έρθουν στην Ομάδα 

παρέμενε στον κύκλο της ΔΙΟΔΟΥ. Το ίδιο και ο αντίστοιχος προβληματισμός, σε 

περιόδους που κάποια μέλη σταματούσαν να έρχονται και η συμμετοχή μειώνονταν. 

Παρά το γεγονός ότι η Ομάδα διακήρυττε πως είναι ανοιχτή σε όλα τα άτομα που 

έχουν την εμπειρία της ψυχιατρικής νοσηλείας, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε 

πως ένα βασικό στοιχείο της δυναμικής της ήταν η εσωστρέφεια. Από την πλευρά 

των άμεσα ενδιαφερόμενων μελών, αυτό είχε αντανάκλαση στο γεγονός ότι δεν 

                                               
55 Για διευκρινιστικούς λόγους πρέπει να σημειώσουμε ότι η απόφαση αυτή δεν πρόλαβε να 
υλοποιηθεί καθώς μία διάρρηξη στον χώρο της Άρσις, μετά από λίγο καιρό, είχε σα συνέπεια την 
απώλεια και του ταμείου της Συνάντησης.
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έκαναν ενέργειες πρόσκλησης άλλων προσώπων στην Ομάδα. Από την πλευρά των 

ψυχολόγων η εσωστρέφεια αντικατοπτρίζεται στην επιλεκτικότητα με την οποία 

γνωστοποιούσαν την ύπαρξη της Συνάντησης στο ψυχιατρείο. Έτσι, αντί να γίνουν 

ενέργειες για την ευρεία γνωστοποίηση της Ομάδας, η συνήθης πρακτική ήταν να 

ενημερώνονται συγκεκριμένα άτομα, με τα οποία υπήρχε ήδη μια επαφή μέσω των 

υπολοίπων δράσεων της ΔΙΟΔΟΥ. Όμως και στο επίπεδο ολόκληρης της Ομάδας 

ήταν εύκολο να παρατηρήσει κανείς ότι η είσοδος κάποιου νέου προσώπου 

προκαλούσε μια γενικότερη αναστάτωση. Πολλές φορές, ακόμη και εντάσεις μεταξύ 

των μελών.

Παρότι η δυναμική αυτή φαίνεται να συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της Ομάδας 

(ή τουλάχιστον οι συνέπειες της), μια σειρά από παράγοντες είχαν διαφοροποιηθεί 

καθώς η Συνάντηση έμπαινε στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκε και η 

παρούσα εργασία. Πρώτον, η Συνάντηση, η καλύτερα η ΔΙΟΔΟΣ, είχε αρχίσει να 

αποκτά αναγνώριση στο πλαίσιο του Δ΄ Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας του ΨΝΘ. 

Έτσι, υπήρξαν ορισμένες προσπάθειες από τους γιατρούς και τον ψυχολόγο του 

τμήματος να ενημερώσουν (πρώην ή νυν) νοσηλευόμενους για την ύπαρξη της 

ομάδας56. 

Από την άλλη, η συνοχή μεταξύ των δράσεων, αλλά και των μελών, της 

ΔΙΟΔΟΥ είχε μειωθεί. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι τόσο εύκολη η 

προσέγγιση και πρόσκληση νέων μελών από τους ψυχολόγους. Επίσης ένας από τους 

προβληματισμούς που επικρατούσε σχετικά με τη Συνάντηση ήταν το πώς θα 

                                               
56 Απ’ όσο γνωρίζουμε, ενημερώθηκαν 3 άτομα μέσω του προσωπικού του Τμήματος. Ο πρώτος από 
αυτούς πράγματι ήρθε στην Ομάδα και παρακολουθούσε αρκετά τακτικά τις συναντήσεις. Ο δεύτερος 
δεν έδειξε να ενδιαφέρεται και ο τρίτος ήρθε σε μία μόνο συνάντηση. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ την 
αίσθηση των μελών της ΔΙΟΔΟΥ ότι η «ενημέρωση» κάποιου άμεσα ενδιαφερόμενου, με αυτό τον 
τρόπο, συχνά συνοδεύονταν από μία πίεση. Πίεση που μπορεί να προέρχονταν είτε από τους γιατρούς 
που προσπαθούσαν να «πείσουν» τον (πρώην) νοσηλευόμενο ότι θα τον «βοηθήσει» το να έρχεται 
στην Ομάδα, είτε από το οικογενειακό περιβάλλον που μπορεί να πρόβαλλε ένα επιχείρημα του τύπου: 
«αν δεν πας θα το πούμε στο γιατρό σου». (Οι φράσεις στα εισαγωγικά δεν αντιπροσωπεύουν τα 
ακριβή λόγια των γιατρών ή των συγγενών. Περισσότερο είναι μια προσπάθεια να συμπυκνωθούν η 
αίσθηση και οι συζητήσεις που είχαμε με τους άμεσα ενδιαφερόμενους σε αυτές τις περιπτώσεις). 
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μπορούσε να γίνει μια «προετοιμασία», ώστε αυτή να λειτουργήσει αργότερα ως 

ομάδα αυτοβοήθειας. Με άλλα λόγια, το πώς θα μπορούσαν οι διαδικασίες της 

Ομάδας, ανάμεσα στις οποίες ήταν η γνωστοποίηση και η πρόσκληση νέων μελών, 

να περάσουν σταδιακά στους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Με βάση τα παραπάνω, προέκυψαν μια σειρά από αλλαγές σε αυτό το 

διάστημα. Πιο σημαντική από αυτές ίσως να ήταν ότι το ζήτημα της συμμετοχής 

νέων προσώπων άρχισε να συζητιέται απ’ όλη την ομάδα και όχι μόνο από τους 

ψυχολόγους. Πρώτη αφορμή βρέθηκε (το Μάιο του 2006) όταν ένα μέλος 

μοιράστηκε τον προβληματισμό του για το αν κάποιος φίλος του, ο οποίος είχε την 

εμπειρία της νοσηλείας, θα μπορούσε να συμμετέχει στην Ομάδα. Στη συζήτηση που 

ακολούθησε, σχετικά με το «πως μπαίνουν νέα μέλη στην Ομάδα», οι περισσότεροι 

υποστήριξαν το να διατηρηθεί η προηγούμενη κατάσταση. Δηλαδή, οι ψυχολόγοι να 

προτείνουν άτομα που έχουν συναντήσει στα Δ΄ Οξέα. Κάποια από τα επιχειρήματα 

που ακούστηκαν είχαν να κάνουν με το ότι «εσείς μπορείτε να κρίνετε καλύτερα» ή με 

το ότι «εσείς μπορείτε να διαβάσετε το φάκελό τους». Επίσης, προτάθηκε από κάποια 

μέλη οι ψυχολόγοι να κάνουν ένα είδος «συνέντευξης», ή αλλιώς «να γίνεται μια 

συζήτηση μαζί τους και να εξηγούνται κάποια πράγματα για την Ομάδα». 

Διερευνώντας το γιατί έμπαινε ως κριτήριο το να προέρχονται τα νέα μέλη από το Δ΄ 

Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας, κάποιοι ανάφεραν ότι πίστευαν πως άτομα με 

«παρόμοια προβλήματα» νοσηλεύονταν σε αντίστοιχες κλινικές. Με άλλα λόγια ότι 

τα διάφορα τμήματα νοσηλείας αντιπροσώπευαν και διαφορετικού είδους δυσκολίες. 

Παρόμοια, κάποιοι άλλοι τόνιζαν ότι, με αυτόν τον τρόπο θα ήταν κοινός ο χώρος της 

νοσηλείας για τα μέλη. Μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ, ότι οι απόψεις αυτές 

εστιάζουν στο κοινό βίωμα, την «κοινή εμπειρία», ως κριτήριο για συμμετοχή στην 

Ομάδα. Επιπλέον, καθώς ήταν περίοδος που δεν υπήρχε πρόβλημα μειωμένης 

συμμετοχής, τέθηκε ο προβληματισμός για το πόσο μεγάλη θα μπορούσε να γίνει η 
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Ομάδα. Όπως το έθεσε ένα μέλος: «αν έρθουν 30 άτομα τότε τι; Που θα χωρέσουμε; 

Πως θα συζητήσουμε;».

Σχετικά με το συγκεκριμένο άτομο, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από το «αν 

κολλάει» με την Ομάδα. Το μέλος που αρχικά έθεσε το ζήτημα είπε ότι δεν νομίζει 

ότι «κάνει» για την Ομάδα, τονίζοντας ότι κάνει χρήση ψυχοτρόπων ουσιών. 

Θεωρούσε, όμως, πως η επαφή με τους ψυχολόγους μπορεί «να τον βοηθήσει» και ότι 

ίσως η Ομάδα να «είναι μια ευκαιρία» γι αυτόν. Τελικά αποφασίστηκε ότι θα 

μπορούσε σε πρώτο επίπεδο να έρχεται στις συναντήσεις που γίνονται εκτός της 

ΑΡΣΙΣ, κάθε Τετάρτη. Επίσης, συμφωνήθηκε να του γίνει μια συζήτηση- ενημέρωση 

σχετικά με την ομάδα, στην οποία να τονιστεί ότι δεν μπορεί να έρχεται στις 

συναντήσεις υπό την επήρεια ουσιών. 

Βέβαια, ούτε το γενικό θέμα του «πως μπαίνουν νέα μέλη», ούτε αυτό για το 

συγκεκριμένο άτομο έκλεισε σε εκείνη τη συνάντηση. Αυτό, όμως, που φάνηκε να 

συμβαίνει είναι ότι τα ίδια τα μέλη άρχισαν να έχουν πιο ενεργητικό ρόλο σε σχέση 

με αυτά τα ζητήματα. Η παρακάτω συζήτηση μεταξύ των μελών, η οποία 

πραγματοποιήθηκε κάποιες βδομάδες αργότερα, είναι αποκαλυπτική ως προς αυτό το 

γεγονός. Επίσης, δείχνει και το «βάρος» που μπορεί να σήμαινε για κάποιο μέλος το 

να «φέρει» κάποιον «νέο» στην Ομάδα.

Μέλος 1: «Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δούμε τι θα γίνει με τον Παντελή».

Μέλος 2: «Την πρώτη φορά που τον είδα ήταν μια χαρά, αλλά την τετάρτη 

εκνευρίστηκα. Φαινότανε πιωμένος – κοιμισμένος και παρήγγειλε ούζο».

Μέλος 357: «Δεν τον πρόλαβα. Τον έκραξα και του είπα ότι ‘‘ίσως τα παιδιά να 

μην θέλουν να έρθεις άλλη φορά. Φρόντισε να μην την πληρώσω εγώ’’».

                                               
57 Πρόκειται για το μέλος που αρχικά έθεσε το ζήτημα
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Μέλος 1: «Σας είπα ότι δεν κάνει για την ομάδα. Και εγώ πριν είδα τον Μάριο. 

Και ενώ σκέφτηκα να του πω πως πάω σε μια ομάδα, δεν του είπα γιατί δεν κάνει για 

την ομάδα. Πρέπει να ξέρουμε τη διαδικασία που μπαίνουν νέα άτομα».

Το ζήτημα των νέων μελών επανήλθε αρκετές φορές στη συνέχεια και κυρίως 

σε περιόδους «κρίσης» και μικρής συμμετοχής στην Ομάδα –φυσικά, χωρίς να δοθεί 

ποτέ μια οριστική απάντηση. Ανάμεσα στις διάφορες προτάσεις που ακούστηκαν για 

τη γνωστοποίηση της Ομάδας ήταν το να γίνει μια ενημέρωση από τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους προς το προσωπικό του ψυχιατρείου και τους νοσηλευόμενους, ή να 

βγουν ανακοινώσεις στα Τμήματα Βραχείας Νοσηλείας. Οι ιδέες αυτές, όμως, 

έβρισκαν αντιμέτωπες μια σειρά από απόψεις και έτσι δεν υλοποιήθηκαν. Για 

παράδειγμα, κάποιο μέλος πρόβαλε ότι: «αυτοί που είναι τώρα στο ψυχιατρείο δεν 

κάνουν, απ’ όσο τους είδα. Δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους». Επίσης, δεν 

έλειπαν οι φωνές που συνέχιζαν να λένε ότι θα έπρεπε να βρούμε άτομα «μέσα από 

τις ομάδες που κάνετε στο ψυχιατρείο» και ότι «θα ήταν καλύτερα αν λέγατε εσείς σε 

κάποιους, πιο πολύ θα σας άκουγαν, πιο σοβαρά. Αν λέγαμε εμείς δεν θα ήταν το ίδιο».

Πάντως, η πιο ενεργή στάση των άμεσα ενδιαφερόμενων μελών φάνηκε και 

από ορισμένες προσπάθειες που έκαναν κάποιοι από αυτούς, ώστε να προσκαλέσουν 

άτομα που θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για την Ομάδα. Τον Αύγουστο του 2006 

ένα μέλος μας ανακοίνωσε ότι: «είπα σε δύο παιδιά που δουλεύουν στο ‘‘πράσινο’’ για 

την ομάδα και θέλουν να έρθουν». Εκεί συζητήθηκαν και οι προβληματισμοί του 

σχετικά με αυτή την κίνηση: «Είναι καλά παιδιά, αλλά ο ένας είναι οξύθυμος και 

κρατάει μαχαίρι. Μια φορά που είχε εκνευριστεί είχε βγάλει μαχαίρι. Μετά του το 

πήραν, αλλά είπε πως θα πάρει άλλο». Στις επόμενες συναντήσεις μας είπε ότι: «τους 

εξήγησα για την ομάδα και είπαν πως δεν θέλουν να έρθουν. Αυτοί νόμιζαν πως απλώς 

βγαίνουμε για καφέ». Λίγο αργότερα, ένα άλλο μέλος μας πληροφορούσε για «ένα 
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παιδί που του μίλησα για την ομάδα και ενδιαφέρεται». Είπαμε να τον ειδοποιήσει, 

αλλά δεν τον έβρισκε στο τηλέφωνο.

Οι κινήσεις αυτές έφεραν αποτέλεσμα μόνο μία φορά, το Νοέμβριο 2006. 

Τότε, ένα μέλος μας ενημέρωσε ότι: «είδα δύο παιδιά από το ψυχιατρείο και τους είπα 

για την ομάδα. Τους φάνηκε καλή ιδέα και τους είπα να περάσουν μια τετάρτη». Το 

ενδιαφέρον είναι ότι, όταν -στην ίδια αυτή συνάντηση- τα «δύο παιδιά»

επικοινώνησαν και ήρθαν, τα υπόλοιπα μέλη ανέλαβαν να εξηγήσουν το τι είναι και 

τι κάνει η Ομάδα: 

Μέλος 1: «Στην ομάδα συναντιόμαστε 2 φορές την εβδομάδα. Τετάρτες πιο 

χαλαρά, για καφεδάκι, και Κυριακές συναντιόμαστε στην ΑΡΣΙΣ, σε ένα στέκι. 

Μαζευόμαστε, συζητάμε τα προβλήματά μας, κάτι που μας απασχολεί…».

Μέλος 2: «Οργανώνουμε εκδηλώσεις…».

Μέλος 1: «Εκδηλώσεις, εκδρομές, πάμε για μπιλιάρδο, μπάλα…».

Μέλος 3: «Μια φορά είχαμε πάει για μπάνιο, το καλοκαίρι. Πόσοι ήμασταν, 

τέσσερις;».

Κλείνοντας, αξίζει να κάνουμε μία ακόμη παρατήρηση. Συγκεκριμένα ότι 

φάνηκε να είναι ευκολότερο από κάθε άλλη φορά για τα νέα μέλη να «κολλήσουν» 

με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτό ίσως θα μπορούσε και να αποδοθεί στον «χαρακτήρα» 

των συγκεκριμένων προσώπων. Θα είχε όμως, επίσης, νόημα να υποθέσουμε ότι 

μπορεί και να σχετίζεται με τον τρόπο που προσκλήθηκαν στην Ομάδα. Δηλαδή, με 

το γεγονός ότι ενημερώθηκαν και προσκλήθηκαν από άτομα με παρόμοια βιώματα 

και όχι από κάποιον «ειδικό». Αυτό φαίνεται να ταιριάζει και με τις ερωτήσεις που 

έκαναν προς τα υπόλοιπα μέλη, που έδειχναν έναν βαθμό ταύτισης μεταξύ τους. 

Τέτοιες ήταν οι ερωτήσεις: «ποιόν έχεις γιατρό;» ή «τι φάρμακα παίρνεις;». 
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Παρόμοια, όταν ήρθε η ώρα να αποχωρήσουν, τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη, τους 

απεύθυναν πρόσκληση ώστε να συνεχίσουν την επαφή τους με την Ομάδα. Κάποιος 

ρώτησε αν θα έρθουν στην Κυριακάτικη συνάντηση. Κάποιος άλλος αν γνωρίζουν 

που είναι η ΑΡΣΙΣ και προσπάθησε να τους εξηγήσει. Τέλος, ένα τρίτο μέλος 

πρότεινε να δοθεί ένα ραντεβού σε κεντρικό μέρος, ώστε να τους οδηγήσει κάποιος 

που γνωρίζει το δρόμο (μια τακτική που είχε χρησιμοποιηθεί και παλιότερα από τους 

ψυχολόγους).

Άλλες οργανωτικές διαδικασίες

Η δημιουργία του ταμείου δεν ήταν η μοναδική αλλαγή που πυροδότησε η 

μετάβαση στην ΑΡΣΙΣ. Αλληλένδετη, όπως είδαμε, ήταν η απόφαση να παρέχει η 

ίδια η ομάδα στα μέλη τον καφέ και τα λοιπά ροφήματα που καταναλώνονταν κατά 

τη διάρκεια των συναντήσεων. Αυτό σήμαινε ότι κάποιος θα έπρεπε να φροντίσει για 

την αγορά των υλικών που έλειπαν κάθε φορά. Μια ακόμη υποχρέωση της ομάδας, 

ήταν να φροντίζει για τη διατήρηση του χώρου σε καλή κατάσταση. Κάτι που 

περιλάμβανε το άνοιγμα και το κλείσιμο της θέρμανσης, τον αερισμό του χώρου, 

αλλά και το καθάρισμα των τραπεζιών, ποτηριών και άλλων υλικών που μπορεί να 

χρησιμοποιούσαμε. Επίσης, το γεγονός ότι οι συναντήσεις στην ΑΡΣΙΣ 

πραγματοποιούνταν τις Κυριακές,  μπορεί να έδινε στην ομάδα τη δυνατότητα ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος και μεγαλύτερης  αυτονομίας, δημιουργούσε όμως και την 

ανάγκη κάποιο μέλος να κρατάει τα κλειδιά και να ανοίγει το χώρο.

Οι διαδικασίες που ακολούθησε η ομάδα για να αντιμετωπίσει αυτά τα 

πρακτικά ζητήματα, μπορούν να αναλυθούν σε σχέση με δύο αλληλένδετους 

παράγοντες: α. την ανάληψη προσωπικής δραστηριότητας και ευθύνης και β. τη 

σχέση των άμεσα ενδιαφερόμενων μελών με τους «ψυχολόγους».
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Ξεκινώντας με το πρώτο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι ενώ κάποια από τα 

μέλη προθυμοποιούνταν και εύκολα δεχόταν να αναλάβουν, για παράδειγμα, τις 

αγορές τις ομάδας, για άλλα άτομα, η ίδια αυτή διαδικασία, αποτελούσε μεγάλη 

δυσκολία. Έτσι, εκφραζόταν σκέψεις όπως: «δεν ξέρω αν μπορώ», ή «αν έχει μαγαζί 

κοντά στο σπίτι μου θα πάω, αλλά μην στηρίζεστε σε μένα». Βέβαια, το ενδιαφέρον 

σημείο είναι ότι η απροθυμία και η δυσκολία συχνά εξαφανιζόταν στα μέλη που 

τελικά αναλάμβαναν και διεκπεραίωναν μία από αυτές τις λειτουργίες. Μάλιστα, στη 

συνέχεια, ήταν πιο εύκολο για το ίδιο μέλος να αναλάβει πάλι την ίδια ή άλλη 

εργασία. Επίσης, φαινόταν να συμμετέχει και πιο ενεργητικά στις συζητήσεις και τις 

υπόλοιπες δράσεις. Σαν, με κάποιο τρόπο, αυτή η δραστηριοποίηση και η ανάληψη 

ευθυνών της ομάδας να ήταν από μόνη της μια διαδικασία ενδυνάμωσης, που έδενε 

τα μέλη με την ομάδα και οδηγούσε σε μεγαλύτερη εμπλοκή τους. 

Από την άλλη, πολλές φορές υπήρχε η αίσθηση ότι κάποιοι ρόλοι 

παγιώνονταν μέσα στην ομάδα, με τα ίδια άτομα να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες 

δουλειές. Αυτό, παρότι φαίνεται αρχικά να έρχεται σε αντίθεση με την πιο πάνω 

περιγραφή, μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό αν λάβει κανείς υπόψη ότι ένας 

σχετικά μικρός αριθμός ανθρώπων συμμετείχαν σταθερά στις δράσεις της ομάδας σε 

κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Τα «κεντρικά» αυτά πρόσωπα, παρότι άλλαζαν από 

καιρό σε καιρό, φαίνεται να είχαν μια διαφορετική παρουσία από τα μέλη που είχαν 

μια πιο περιστασιακή σχέση με την Ομάδα. Έτσι, δημιουργούνταν δύο ξεχωριστές 

κατηγορίες ή «ποιότητες» μελών. Παρότι έχουμε ήδη αναλύσει το θέμα της 

συμμετοχής στην ομάδα, αξίζει να προσθέσουμε ότι ο τρόπος συμμετοχής στην 

ομάδα μοιάζει να αντικατοπτρίζεται και να είναι διαλεκτικά δεμένος, ανάμεσα στα 

άλλα, και με την ανάληψη των ευθυνών και υποχρεώσεων της ομάδας.  

Με βάση αυτή την οπτική, η στάση των «ψυχολόγων» ήταν ενιαία και 

σταθερή από την πρώτη στιγμή της μετάβασης στην ΑΡΣΙΣ. Ο ρόλος μας, σχετικά με 
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τις υποχρεώσεις της Ομάδας, ήταν να προτρέψουμε, να συνοδέψουμε και να 

διευκολύνουμε τα υπόλοιπα μέλη, αλλά σε καμία περίπτωση να αναλάβουμε τη 

διεκπεραίωσή τους έναντι των άμεσα ενδιαφερόμενων μελών. Επίσης, όπως έχουμε 

αναφέρει, υπήρχε η πεποίθηση ότι η ενδυνάμωση που θα προκαλούνταν στα πρώην 

νοσηλευόμενα μέλη από τη δραστηριοποίηση και την ανάληψη της ευθύνης για τις 

λειτουργίες αυτές, θα επέτρεπε, με την πάροδο του χρόνου, την αποδέσμευση των 

ψυχολόγων από την ομάδα.  

Τα πρακτικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πορεία αυτής της 

«σταδιακής απομάκρυνσης», φαίνονται πολύ καθαρά στο παράδειγμα των κλειδιών 

της ΑΡΣΙΣ. Η αρχική συμφωνία για την παραχώρηση του χώρου έγινε από μέλη της 

ΔΙΟΔΟΥ που εργάζονταν το διάστημα εκείνο στην ΑΡΣΙΣ και προϋπόθετε την 

παρουσία τους στις συναντήσεις. Έτσι, η παρουσία και η διατήρηση κάποιων 

αρμοδιοτήτων από τους ψυχολόγους γινόταν αναγκαία και γι αυτό το λόγο. Το 

επόμενο βήμα, η παραχώρηση των κλειδιών, με ταυτόχρονη παρουσία των 

ψυχολόγων στη συνάντηση, δοκιμάστηκε μόνο έπειτα από αρκετούς μήνες. Η νέα 

αυτή συνθήκη έβαζε –ανάμεσα στα άλλα- και μια καινούργια δυναμική. Η παρουσία 

του μέλους που είχε τα κλειδιά γινόταν «υποχρεωτική», σε αντίθεση με την 

προαιρετική των υπολοίπων μελών. Το διαφορετικό βάρος που είχε αυτός ο ρόλος 

αποτύπωσε ο προβληματισμός και η αγωνία του πρώτου μέλους που τον πήρε, το 

καλοκαίρι του 2006: «φαντάζεσαι να ανοίξω της Άρσις και να μην έρθει κανείς;». 

Παρότι οι φόβοι αυτοί δεν έγιναν πραγματικότητα, τον Αύγουστο του 2006 τα 

κλειδιά έπρεπε να επιστρέψουν στους ψυχολόγους και οι συναντήσεις της ομάδας να 

γίνονται σε καφετέριες, καθώς η ΑΡΣΙΣ θα παρέμενε κλειστή για κάποιο διάστημα. 

Από το Σεπτέμβριο διάφορα μέλη ανέλαβαν για μία ή περισσότερες συναντήσεις να 

ανοίξουν το χώρο, ενώ δεν ήταν λίγες και οι φορές που η απροθυμία για τη δέσμευση 

αυτή οδηγούσε τα κλειδιά στα χέρια ενός ψυχολόγου.
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Ποια όμως ήταν η στάση των άμεσα ενδιαφερόμενων μελών απέναντι στην 

προοπτική της αποχώρησης της Διόδου από την Ομάδα; Καταρχήν, θα πρέπει να 

πούμε ότι από νωρίς υπήρχαν φωνές που αναρωτιόνταν ποια είναι τα σχέδια των 

ψυχολόγων για το μέλλον και είχαν εκφραστεί απόψεις ότι η «ομάδα δεν θα 

κρατήσει» σε ενδεχόμενη αποχώρησή τους. Όμως, το θέμα άνοιξε με αποκαλυπτικό 

τρόπο τον Νοέμβριο του 2006, όταν εμφανίστηκε το ενδεχόμενο να γίνει κάποια 

συνάντηση στην ΑΡΣΙΣ χωρίς την παρουσία ψυχολόγων. Στις συζητήσεις που η 

Ομάδα διαπραγματεύτηκε αυτό το θέμα, υπήρξε, αρχικά, έντονος προβληματισμός 

για το αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η συνάντηση ή αν θα έπρεπε να ακυρωθεί. 

Διάφορα μέλη εκφράσανε τις απόψεις τους για τις δυσκολίες που θα είχε ένα τέτοιο 

εγχείρημα: 

 «Δεν θα έχουμε συντονισμό. Δεν θα έχουμε θέματα να συζητήσουμε…».

 «Τις τετάρτες, όταν δεν είστε εσείς, πολλές φορές κοιταζόμαστε και δεν 

έχουμε κάτι να πούμε, σαν να περιμένει ο ένας τον άλλο να βάλει ένα θέμα. 

Όταν είστε εσείς βάζετε ένα θέμα».

 «Δεν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε σοβαρά χωρίς συντονιστή».

 «Εσάς θα σας ακούσει πιο πολύ κάποιος που θα πει το πρόβλημά του. 

Θυμάμαι με τη Χαρά που ήθελε συμβουλές και δεν ήξερα τι να της πω».

 «Εσείς είστε πιο υγιείς, είστε ειδικοί. Έχετε διαβάσει περισσότερα για την 

ψυχολογία και γενικότερα γνωρίζεται πιο πολλά. Εμείς έχουμε την εμπειρία 

και γνωρίζουμε μόνο το πρόβλημά μας, ενώ εσείς τα ξέρετε πιο γενικά…».

 «Εγώ ότι έχω μάθει τόσο καιρό, το ότι μπορώ τώρα να κρατάω το ταμείο, το 

έχω μάθει από εσάς».

Παρόλα αυτά, ο αναστοχασμός των όσων είχε κάνει η Ομάδα μέχρι εκείνη τη 

στιγμή -και κυρίως, των άλλων αρμοδιοτήτων που ήδη είχαν αναλάβει κατά καιρούς 
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τα μέλη- έδωσε ένα πιο αισιόδοξο κλίμα στην Ομάδα. Όπως το εξέφρασε ένα από τα 

μέλη, ότι: «μπορεί και να πετύχει το πείραμα». Στην ερώτηση του πως θα μπορούσαμε 

να βοηθήσουμε οι ψυχολόγοι σε αυτό, ένα μέλος πρότεινε: «θα μπορούσαμε να 

γράψουμε κάποια θέματα την Τετάρτη που θα συναντηθούμε και να τα συζητήσουμε την 

Κυριακή».

Μετά από μία εβδομάδα, όλοι δήλωσαν πολύ χαρούμενοι που έγινε κανονικά 

η συνάντηση. Κάποιος που δεν ήταν παρόν εξέφρασε την απορία του και έδωσε 

αφορμή για διάφορα σχόλια: 

Μέλος 1: «Τι; Την Κυριακή λείπατε; Αυτό δεν ξανάγινε, είναι η πρώτη φορά. 

Και έγινε κανονικά η συνάντηση;».

Μέλος 2: «Είχε πολύ γέλιο».

Μέλος 3: «Είχαμε το Μανώλη. Αρχηγός. Ήταν πολύ καλός, σαν εσάς».

Μέλος 2: «Όχι αρχηγός, συντονιστής. Τους τσίγκλιζα συνέχεια. Έκανα 

ερωτήσεις και έγραφα στο τετράδιο και αυτοί με κοιτούσαν και γελούσαν που γίνεται η 

Ομάδα. Δώσαμε απαντήσεις και σε πολλά ερωτήματα που είχαμε γράψει… [Βέβαια] 

όταν είσαστε εσείς έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Την Κυριακή μιλούσαμε για 45΄ και την 

υπόλοιπη 1,5 ώρα γελούσαμε, λέγαμε για ποδόσφαιρο και τέτοια. Εγώ σου είπα ότι θα 

μπορούσα να το κάνω αυτό μέχρι ένα μήνα. Ένοιωσα καλά όμως, ανέβηκα»

Μέλος 4: «Και εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό».

Όμως, το ευχάριστο αυτό κλίμα και η επιτυχία του πειράματος δεν ήταν 

αρκετά, για να δώσουν ένα νέο όραμα στην Ομάδα. Όταν η συζήτηση επανήλθε στο 

γεγονός ότι κάποια στιγμή οι «ψυχολόγοι» θα αποχωρήσουμε, η απαισιοδοξία και η 

αίσθηση ότι η «Ομάδα θα διαλυθεί» επανεμφανίστηκαν. Σε μία συγκινητική στιγμή 

ένα από τα υπόλοιπα μέλη, απευθυνόμενο στο πρόσωπο που είχε αναλάβει το 
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«συντονισμό» της προηγούμενης συνάντησης, του είπε: «κοίτα ν’ αντέξεις εσύ, ν’ 

αναλάβεις για να μη διαλυθεί η Ομάδα».  

Στις αρχές του καλοκαιριού του 2007 και παρότι είχε μεσολαβήσει ένα 

διάστημα έντονης δραστηριοποίησης της ομάδας στην κατεύθυνση του να 

λειτουργήσει πλέον με όρους αυτοβοήθειας, η «πρόβλεψη» των μελών έγινε 

πραγματικότητα. Μερικές εβδομάδες μετά την αποχώρηση των «ψυχολόγων» από τις 

συναντήσεις της ομάδας, τα υπόλοιπα μέλη σταμάτησαν να συναντώνται.
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Κεφάλαιο 4ο

Ο λόγος των μελών
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Το Ψυχιατρείο

Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στον επιστημονικό διάλογο η συζήτηση για τις 

συνθήκες νοσηλείας και τα αποτελέσματα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στον 

τομέα αυτό. Εδώ θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε στο πως βιώνουν και 

αντιλαμβάνονται τα ίδια τα άτομα που έχουν νοσηλευτεί την εμπειρία αυτή. Μια 

εμπειρία που ξεκινά από τη διαδικασία προσαγωγής στο ψυχιατρείο. Κάτι που 

φαίνεται να αποτελεί, πολλές φορές, πηγή κρίσης και έντονων βιωμάτων για τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους, ιδιαίτερα κατά την ακούσια νοσηλεία. Το αρχικό 

συναίσθημα της έκπληξης και της απορίας περιγράφεται από ένα μέλος της ομάδας: 

«Ήμουν στη Γερμανία. Πήγα να ψωνίσω. Μίλησα με πόσους Έλληνες και 

Γερμανούς. Και ξαφνικά, όταν γύρισα σπίτι, χτυπάνε δύο αστυνομικοί την πόρτα. Με 

πήγαν στο ψυχιατρείο. Από όσους είχα μιλήσει όλο το πρωί, κανένας δε μου είπε [ότι 

δεν είμαι καλά]. Δεν είδε [κανένας], ότι είχα πρόβλημα;»

Σχετικά με αυτή την εμπειρία, αυτό που συνήθως αναφέρεται είναι η 

απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προσωπικότητας, όταν οι άνθρωποι 

μεταφέρονται σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα μέσα σε περιπολικά και με τα χέρια τους 

δεμένα με χειροπέδες. Οι προοδευτικοί επαγγελματίες και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι 

τονίζουν αυτή την κατάσταση και ζητούν, σε πολλές περιπτώσεις, την ακύρωσή της. 

Χαρακτηριστική είναι η Διακήρυξη της Πανελλήνιας Επιτροπής Ατόμων με 

Ψυχιατρική Εμπειρία που συντάχθηκε πρόσφατα. Εκεί αναφέρεται: «Καταγγέλλουμε 

επίσης και ζητούμε την ακύρωση των εισαγγελικών παραγγελιών για αναγκαστικό 
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εγκλεισμό» και λίγο πιο κάτω: «Αντιδρούμε στο δημόσιο εξευτελισμό μας με τη 

μεταφορά μας στα ψυχιατρεία σαν κακοποιούς και όχι σαν όλους τους πολίτες που 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας». 

Παρότι συμφωνούμε και συνυπογράφουμε τις παραπάνω δηλώσεις, στο 

σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε μια άλλη πλευρά, που συχνά μένει αθέατη κάτω 

από το βάρος της καταπάτησης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Αναφερόμαστε εδώ 

στο άμεσο βίωμα του εγκλεισμού, στο γενικό αίσθημα που έχει κάποιος ως τρόφιμος 

ενός ψυχιατρικού ιδρύματος, αλλά και στις σκέψεις που κάνει για καταστάσεις που 

τον επηρεάζουν και είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτό, όπως οι καθηλώσεις, η 

λήψη φαρμακευτικής αγωγής και η επαφή του με το ιατρικό προσωπικό. 

Αναφερόμαστε επίσης στις διαφορετικές ερμηνείες και τρόπους αντιμετώπισης των 

καταστάσεων αυτών, που μπορεί να εμφανιστούν στους άμεσα εμπλεκόμενους. 

Ξεκινώντας από μια γενική περιγραφή θα μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο 

τύπους αντίδρασης στη νοσηλεία, που εμφανίζονται κατά το πρώτο διάστημα του 

εγκλεισμού. Ο πρώτος από αυτούς περιλαμβάνει συναισθήματα απομάκρυνσης από 

τον εαυτό και αποστασιοποίησης από την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να τον 

ονομάσουμε αντίδραση του τύπου «δε με νοιάζει». Μια γυναίκα που συμμετείχε στις 

συναντήσεις της ομάδας περιέγραφε σε διάφορες συζητήσεις πως όταν ήταν στην 

«κοσμάρα» της δεν την πείραζε που ήταν ένα ολόκληρο μήνα μέσα στο ψυχιατρείο, 

ενώ ταυτόχρονα δήλωνε την απορία της για το συναίσθημά της εκείνο. 

Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια της για το πώς «ξεπέρασε» αυτή τη φάση: «όταν είσαι 

στον κόσμο σου δε σε νοιάζει. Εγώ όταν ήμουν στο ψυχιατρείο δε με ένοιαζε ούτε για 

δουλειά, ούτε για τίποτε. Όταν βγήκα μέσα σε δύο μέρες αναγκάστηκα να πιάσω τη 

δουλειά».

Η αποστασιοποίηση αυτή μπορεί να αντανακλά διαφορετικές καταστάσεις για 

το κάθε άτομο, από την ανακούφιση για την απομάκρυνση από δύσκολες συνθήκες 
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της ζωής, μέχρι την αδυναμία επεξεργασίας του «τι έγινε», του πως βρέθηκε κάποιος 

στο ψυχιατρείο και το τι σημαίνει αυτό για την εικόνα του εαυτού του. Σίγουρα όμως 

αυτό το διάστημα δεν κρατάει για πολύ, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω 

διάλογο δύο μελών: 

- «Όταν μπήκα στο ψυχιατρείο ήμουν γιου-χου. [Σκεφτόμουν ότι] μια χαρά 

είμαι εδώ. Δεν ήθελα να φύγω.»

- «Και μετά σε πλακώνουν στα φάρμακα και σε αποβλακώνουν [γέλια από 

ολόκληρη την ομάδα]. Σου βγάζουν μια ενέσα και…»

- «Ναι, τώρα δεν μπορώ ούτε να πηγαίνω επάνω. Το έχω πει στο γιατρό. Και 

μια φορά το μήνα που πηγαίνω, μου κάνει κακό το περιβάλλον.»

- «Εμένα μου λέγανε: ‘‘δεν είναι ξενοδοχείο εδώ. Θα πρέπει να φύγεις’’. 

Αυτούς που θέλουν να φύγουν τους κρατάνε και αυτούς που δεν θέλουν τους 

διώχνουν.»

Ο δεύτερος τρόπος αντίδρασης θα μπορούσε να ονομαστεί «θέλω να φύγω» 

και περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές εκφράσεις, αλλά και αιτιολογίες από τα ίδια τα 

άτομα που το έχουν βιώσει. Οι συνθήκες διαμονής –και οι αλλαγές που προκαλούν 

στα άτομα- είναι συνήθως τα στοιχεία του ιδρύματος που τονίζονται και από τη 

σχετική βιβλιογραφία. Χαρακτηριστικός, ως προς αυτό, είναι ο παρακάτω διάλογος 

στην ομάδα: 

- «Στο νοσοκομείο είχα χάσει 10 κιλά, ήμουν πολύ αδύνατος, δεν μπορούσα να 

φάω και καλό να ήταν το φαγητό. Αφού μου λέγανε ότι θα μου βάλλουν ορό.»
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- «Στο νοσοκομείο δεν ήταν ωραίο το φαγητό. Μόνο τα μακαρόνια και ο 

μουσακάς. Εγώ πάντα τελευταίος πήγαινα και πρώτος έφευγα. Δεν το έτρωγα ποτέ όλο. 

Δεν μου άρεσε.»

Ενδιαφέρον έχει ότι σε παρόμοια επιχειρήματα, περί απάνθρωπων συνθηκών 

διαβίωσης, έχει στηριχτεί τα τελευταία 20 χρόνια η ξενοδοχειακού τύπου ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Σαν να υπάρχει δηλαδή η εντύπωση ότι σε καλύτερες 

εγκαταστάσεις, το βίωμα του εγκλεισμού είναι πιο θετικό. Ας ακούσουμε σε σχέση με 

αυτό κάποιες ακόμη μαρτυρίες:  

«Εγώ δεν μπορούσα. Ήθελα να φύγω. Ακόμη και στο Παπανικολάου που ήταν 

σα ξενοδοχείο –είχες το ντουλάπι σου, τηλεόραση κλπ. Ήθελα να είμαι με τους γονείς 

μου. Ακόμη και κάθε μέρα που ερχότανε [οι γονείς μου], όταν έφευγαν σκεφτόμουν ότι 

αυτοί φεύγουν και εγώ θα μείνω… Αφού να φανταστείς, όταν βγήκα για 6 μήνες 

κοιμόμουν στο ίδιο δωμάτιο με τον πατέρα μου… Όταν ήμουν στα καράβια έκανα 6 

μήνες να τους δω –και δεν ήθελα να πιάσουμε εδώ λιμάνι- και μετά 6 μήνες δεν 

μπορούσα μακριά τους…»

Και κάποιος άλλος:

«Είχα πάει στο Πανόραμα  [σε μία ιδιωτική κλινική]. Εκεί ήταν άτομα που 

ήταν μέσα και 5 χρόνια! Μια κοπέλα, τη θυμάμαι, την είχανε δεμένη για 1,5 μήνα… 

Μόνο εγώ τις μιλούσα και τη βοηθούσα. Το ψυχιατρείο είναι πολύ καλύτερο, αλλά και 

από εκεί ήθελα να φύγω. Εγώ ήμουν πολύ καλύτερα από τους άλλους που έβλεπα. 

Έλεγα: ‘‘για καλό ήρθα εδώ;’’»
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Πιο αποκαλυπτική της ουσίας είναι η παρακάτω συζήτηση στην οποία 

συμμετείχαν διάφορα μέλη της ομάδας:

- Εγώ δεν μπορώ καθόλου στο νοσοκομείο, είτε στο ψυχιατρείο, ή σε κλινική. 

Ούτε μια μέρα δεν αντέχω.

- Νομίζω πως το ψυχιατρείο είναι μια κατώτερη ποιότητα ζωής. Όλα είναι μέσα 

σε ένα πρόγραμμα.

- Σαν το στρατό είναι.

- Τι σαν; Το ίδιο πράγμα είναι. Μόνο που στο στρατό έχεις έναν μόνο πάνω 

από το κεφάλι σου να σε διατάζει. Ενώ στο ψυχιατρείο ο κάθε νοσοκόμος σου λέει τι 

να κάνεις.

Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι σκοπός μας δεν είναι να γενικεύσουμε, ούτε 

να κατηγοριοποιήσουμε με ακρίβεια την εμπειρία των ανθρώπων που έχουν βιώσει 

μία – ή περισσότερες- ψυχιατρικές νοσηλείες. Αντίθετα, προσπαθούμε μέσα από το 

παράδειγμα της Συνάντησης να δώσουμε το λόγο στους ίδιους τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους και να βγάλουμε, όχι αντιπροσωπευτικά, αλλά χρήσιμα 

συμπεράσματα για το σύστημα ψυχικής υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει 

ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας δεν είχαν μια συνεπή στάση –ως 

σύνολο- απέναντι στη λειτουργία του ψυχιατρείου. Αντιθέτως, το ίδιο άτομο μπορεί 

να έδινε αντιφατικές εικόνες, υποστηρίζοντας σε διαφορετικές στιγμές το πόσο 

υποστηρικτικό ή πόσο απάνθρωπο είναι το πλαίσιο του ιδρύματος.

Χαρακτηριστικές ήταν οι συζητήσεις που έγιναν στην ομάδα σε σχέση με τη 

βία που υπάρχει στο ψυχιατρείο και συγκεκριμένα με τη βία της σωματικής 

καθήλωσης. Σε αυτό το θέμα, που επαναλαμβανόταν συχνά, δεν ήταν λίγες οι φορές 

που μέλη της Ομάδας υπερασπίστηκαν την αναγκαιότητα της καθήλωσης. Μάλιστα 
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μετά την ανοιχτή συζήτηση που έγινε στο Πανεπιστήμιο για τη ΔΙΟΔΟ και τη 

Συνάντηση, ένα μέλος εξέφρασε στην Ομάδα τη διαφωνία του για όσα ακούστηκαν. 

Ανέφερε εμπειρίες από τη νοσηλεία του, όπου είχε διαφωνήσει έντονα με άλλους 

νοσηλευόμενους και κατέληξε: «αν κάποιος είναι σε ένταση θα τον καθηλώσεις, τι θα 

κάνεις;». Σε άλλη χρονική στιγμή ακούστηκαν παρόμοιες απόψεις, όπως: «εγώ δεν 

έχω καθηλωθεί, αλλά αν ο άλλος μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του έχει ένα 

νόημα». Ή ακόμη: «εγώ ζητούσα να καθηλωθώ από μόνος μου, όταν δεν ήμουν καλά».

Παρατηρούμε εδώ ότι τα επιχειρήματα της «έντασης», της «ασθένειας» και 

της «επικινδυνότητας» είναι τα ίδια με αυτά που συνήθως επικαλούνται οι 

εργαζόμενοι στο χώρο της ψυχικής υγείας για να αιτιολογήσουν την πρακτική της 

καθήλωσης. Ακόμη περισσότερο, πολλοί «προοδευτικοί» επαγγελματίες αναφέρουν 

στο δημόσιο διάλογο ότι εφόσον υπάρχουν νοσηλευόμενοι που θεωρούν αναγκαία 

την καθήλωση και πολλές φορές την αναζητούν, αυτό συνεπάγεται ότι έχει μια 

χρησιμότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, λέει το επιχείρημα αυτό, θα 

προσπερνούσαμε το «βίωμα» των ανθρώπων, θα συμπεριφερόμασταν και πάλι ως 

«ειδικοί» και θα αντιμετωπίζαμε τους ψυχικά πάσχοντες ως αντικείμενα, όπως και 

στην παραδοσιακή ψυχιατρική. 

Το πόσο αποπροσανατολιστική είναι αυτή η λογική φαίνεται στην περίπτωση 

της Συνάντησης, αν ακολουθήσουμε τις συζητήσεις που έγιναν μετά από αυτές τις 

απόψεις. Σε αυτές δύο μοτίβα ξεχωρίζουν. Αφενός, εμφανιζόταν η βιωματική 

ανάμνηση συγκεκριμένων δυσάρεστων εμπειριών, που συνέβησαν στους ίδιους ή σε 

άλλους. Για παράδειγμα, το ίδιο μέλος της ομάδας που ανέφερε αρχικά ότι ζητούσε 

να καθηλωθεί όταν δεν ήταν καλά, στη συνέχεια μοιράστηκε με την ομάδα ότι σε 

κάποια νοσηλεία του ήταν δεμένος στα 5, δηλαδή στα χέρια, στα πόδια και στη μέση, 

για ενάμιση μήνα. Η τακτική δε που ακολουθήθηκε από τους επιβλέποντες γιατρούς 

ήταν κάθε εβδομάδα να λύνεται και ένα «άκρο». Το δεύτερο μοτίβο έχει να κάνει με 
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την εξιστόρηση του συναισθήματος που έχει κάποιος όντας δεμένος στο κρεβάτι του. 

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένα μέλος: «όταν με καθήλωσαν εμένα, ένοιωθα ότι 

δεν είχα αξιοπρέπεια ως άνθρωπος». Παραπλήσια, ένα άλλο μέλος εξηγώντας στην 

ομάδα πως θα ήταν ένα «ιδανικό» ψυχιατρείο, έλεγε: «περισσότερη συμπαράσταση και 

ανθρωπιά, τόσο από νοσηλευτές, όσο και από ψυχολόγους- ψυχιάτρους». Θα αρκούσε 

ίσως να σχολιάσουμε εδώ ότι μοιάζει το «βίωμα» των ανθρώπων που έχουν 

νοσηλευτεί να είναι η ανάγκη για συνοδεία και υποστήριξη, παρά η επιθυμία να τους 

ασκηθεί βία. 

Παρόμοια ήταν η εικόνα στην ομάδα όταν συζητιόταν και το θέμα της 

φαρμακευτικής αγωγής. Τα φάρμακα αποτελούν για τους περισσότερους ψυχικά 

πάσχοντες μία πραγματικότητα που συνδέεται με την όλη λειτουργία εξαναγκασμού 

και βίας του ψυχιατρείου. Όπως το περιγράφει γλαφυρά ένα μέλος: 

«Εγώ μια φορά τους είπα ότι δεν θα τα πάρω τα φάρμακα και με καθηλώσανε. 

Τους είπα ότι θα πάρω μόνο αυτά που μου έδωσε [έγραψε] ο γιατρός. Με αυτόν έχω 

μια συνεργασία. Αυτός [ο νοσηλευτής] μου έλεγε: ‘‘πάρ’ το, θα σου κάνει καλό’’. Και 

που ξέρω εγώ τι είναι; Και αν μου κάνει κακό;»

Πρόκειται επίσης, όμως, και για μια πραγματικότητα που συνεχίζουν να την 

κουβαλάν στην καθημερινή τους ζωή στην κοινότητα, ίσως για όλη τους τη ζωή. 

Ακόμη περισσότερο, τα φάρμακα συνήθως λειτουργούν και ως σύνδεση με το χώρο 

του ψυχιατρείου, τον οποίο –τα περισσότερα μέλη της ομάδας τουλάχιστον-

επισκέπτονταν σε μηνιαία βάση για «παρακολούθηση» και αντίστοιχη ρύθμιση της 

ποσότητας της φαρμακευτικής αγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν ήταν λίγες οι 

περιπτώσεις όπου μέλη της ομάδας ανέφεραν πόσο τους έχει βοηθήσει η 

φαρμακευτική αγωγή, το πόσο αισθάνονται ότι τους προστατεύει από μία «υποτροπή»



122

και πόσο σημαντικό είναι για ίδιους το γεγονός αυτό. Ενδιαφέρον έχει εδώ, ότι 

πολλές φορές τα φάρμακα γίνονται αντιληπτά ως μέσο ανακούφισης, καθησύχασης ή 

απόσυρσης. Εξηγώντας το βίωμά του ένα μέλος της ομάδας είπε:

«Εγώ, όταν μου το μειώνει το φάρμακο δε χαίρομαι. Ίσα- ίσα, αγχώνομαι. 

Όταν μου το αυξάνει νομίζω ότι με προστατεύει. Εγώ το κυρίαρχο πρόβλημα που έχω 

είναι με την απότομη εναλλαγή συναισθημάτων. Απ’ τη μια είμαι χαρούμενος και σε 

ένα δευτερόλεπτο πέφτω τόσο πολύ που λες και πέθανε η μάνα μου. Έτσι αναρωτιέμαι: 

Μήπως πρέπει να παίρνω κι άλλο ηρεμιστικό για να μην αισθάνομαι τίποτε; Να είμαι 

σα μαστουρωμένος;»     

Και παρόμοια σε ένα διάλογο: 

- «Τώρα είναι κάποιες μέρες που θέλω μόνο να έρθει το βράδυ για να πάρω τα 

χάπια και να κοιμηθώ. Δεν έχω κανένα σκοπό»

- «Έτσι είναι… και εγώ περιμένω να έρθει το βράδυ. Να πάρω τα χάπια. Είναι 

η μόνη μου ανακούφιση…»

Κάποιο άλλο μέλος έλεγε συχνά το πόσο πολύ τον «κόβουν» τα φάρμακα, 

δηλαδή το πόσο έντονα επηρεάζουν τη διάθεσή του. Σε βαθμό μάλιστα που να 

αποδίδει σε αυτά ακόμη και το αν είναι «ανεβασμένος» ή «πεσμένος» τη δεδομένη 

χρονική περίοδο. Έτσι, πολύ συχνά κάποιο μέλος εξέφραζε την αγωνία του και την 

επιθυμία του για μια ζωή χωρίς ψυχοφάρμακα, ενώ δεν έλειψαν οι φορές που κάποιο 

άλλο μέλος προσπαθούσε να εμψυχώσει ή να υπερασπιστεί τη χρησιμότητα τους, 

όπως στον διάλογο που ακολουθεί: 
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- «Να σου πω κάτι; Θέλω να τα κόψω τα φάρμακα. Με κόβουν. Σε τι; Να, 

θέλω να πω κάτι και δεν μπορώ να σκεφτώ, να μιλήσω. Τα μάτια μου είναι 

μισόκλειστα.» 

- «Εγώ πάντως μια χαρά σε βλέπω να μιλάς. Σε τι σε κόβει;»

- «Να, το πρωί που πηγαίνω στη δουλειά με βλέπει ο άλλος [ο προϊστάμενος], 

που μισοκοιμάμαι στο αυτοκίνητο και θα σκέφτεται ‘‘αυτός δεν είναι καλά’’. Το πρωί 

θες 3 καφέδες για να ξυπνήσεις με τα φάρμακα.»

- «Ναι έτσι είναι. Θες 3 καφέδες. Αλλά αυτό που λες ότι ‘‘το σκέφτεται’’, το 

ξέρεις ή το υποθέτεις; Γιατί όταν εγώ έχω κάτι στο μυαλό μου προκαλώ και μια 

αντίστοιχη αντίδραση από τον άλλον.»

Επίσης, συνήθως μέσα από αυτές τις συζητήσεις γινόταν εμφανή τα 

συναισθήματα, οι σκέψεις και οι δυσκολίες που συνεπάγεται ένα τέτοιο εγχείρημα για 

τα άτομα. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω απόσπασμα, σημαντικός σε όλα αυτά 

είναι και ο φόβος της «υποτροπής», δηλαδή ο φόβος του ψυχικά πάσχοντα ότι θα 

επιστρέψει στο ψυχιατρείο:

- «Θέλω να τα κόψω. Ναι, αν μου έλεγαν σε 2 ή 10 χρόνια θα προτιμούσα τα 2. 

Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μια φορά τα είχα ελαττώσει και τα είχα κόψει και μετά 

ξαναγύρισα στο νοσοκομείο».

- «Εμένα το να κόψω τα φάρμακα, μου δίνει ελπίδα όταν τα παίρνω. Για να τα 

πάρω σκέφτομαι ότι μια μέρα θα τα κόψω».

- «Να σου πω την αλήθεια και εγώ θα ήθελα να τα ελαττώσω και να τα κόψω. 

Και τώρα θα ήταν μια κατάλληλη εποχή, αλλά αν αυτό με οδηγήσει στο να περάσω 

άλλους 6 μήνες μέσα [στο ψυχιατρείο]; Αν υπήρχαν τα σπίτια φυγής που λέγαμε πριν 

θα μπορούσα να πάω εκεί…»
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Συναφής μοιάζει να είναι και ο φόβος για την αντίδραση του γιατρού σε 

μια ενδεχόμενη μείωση ή διακοπή των φαρμάκων. Επίσης, πολλές φορές η 

απότομη διακοπή προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον –εθισμένο- οργανισμό. Οι 

προβληματισμοί αυτοί εκφράστηκαν ως εξής μέσα στην Ομάδα: 

- «Εγώ το μισό Aloperidin που έπαιρνα το μεσημέρι, το έκοψα κι 

αισθάνομαι καλύτερα, αλλά δεν το λέω στο γιατρό».

- «Εγώ είχα πάει σε ένα γιατρό και μου έκοψε κατευθείαν το tavor και 

έβγαλα πολύ δύσκολα στερητικά. Ακόμη και επιληπτική κρίση, κι αν ο πατέρας 

μου δεν ήταν συνεχώς δίπλα μου δεν ξέρω τι θα είχα απογίνει».

Βλέπουμε λοιπόν ότι αλληλένδετο με τη λειτουργία του ψυχιατρείου είναι και 

το θέμα της επαφής-σχέσης των ψυχικά πασχόντων με το ιατρικό προσωπικό. Θέμα 

που εμφανίζονταν συνεχώς στις συζητήσεις της Ομάδας και για το οποίο επίσης 

μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικές συμπεριφορές και αντιδράσεις από τα μέλη. 

Ίσως, όμως, θα ταίριαζε περισσότερο να τοποθετήσουμε τις αντιδράσεις αυτές σε ένα 

συνεχές, παρά σε ξεχωριστές κατηγορίες. Στο ένα άκρο του βρίσκονται άτομα που 

εκφράζανε με συνέπεια τη θετική στάση τους απέναντι στον γιατρό τους και 

περιγράφανε ως βοηθητική και υποστηρικτική τη σχέση αυτή. Σημαντική ήταν, σε 

αυτές τις περιπτώσεις, η αίσθηση ότι ο γιατρός αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που 

βιώνει το άτομο. Με τα λόγια ενός μέλους: «Εμένα με βοήθησε [ο γιατρός μου], γιατί 

ήξερε από ζωή. Κινδύνευε να πεθάνει αν δεν έβρισκε νεφρό [για μεταμόσχευση]. 

Μπορούσε να καταλάβει».  

Στο άλλο άκρο βρίσκονται συναισθήματα απογοήτευσης και θυμού απέναντι 

στο ιατρικό προσωπικό. Συναισθήματα που πολλές φορές φαίνεται να συνδέονται με 
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το αίσθημα ότι ο γιατρός δεν ενδιαφέρεται ή δεν κατανοεί την κατάσταση του άμεσα 

ενδιαφερόμενου. Ένα μέλος, εξέφρασε σε μία συνάντηση τον έντονο θυμό του για τη 

γιατρό που τον παρακολουθεί. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που είχαν κατά την 

τελευταία του επίσκεψη, όπου τη ρώτησε πότε θα «κόψει τα φάρμακα». Η απάντηση 

που πήρε ήταν: «σε πέντε χρόνια». Μια απάντηση που έβαζε τον γιατρό σε θέση 

ειδικού για το τι θα έπρεπε να κάνει το συγκεκριμένο άτομο και δεν έδινε καμία 

δυνατότητα επιλογής και παρέμβασης στον ίδιο τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Έτσι, στη 

συνέχεια της συνάντησης, το μέλος μοιράστηκε στην Ομάδα τις σκέψεις που έκανε 

για το αν θα έπρεπε να διακόψει μόνος του τη φαρμακευτική αγωγή του.

Ακόμη πιο παράλογη ήταν η περίπτωση ενός άλλου μέλους που είχε διακόψει 

πετυχημένα την φαρμακευτική του αγωγή μετά το εξιτήριό του και ζούσε με την 

οικογένειά του, χωρίς να έχει επαφές με το ψυχιατρείο. Το άτομο αυτό, στην

προσπάθεια του να εργαστεί και να ζήσει περισσότερο αυτόνομα έμαθε ότι υπάρχει 

κάποια θέση σε μία από τις συνεταιριστικές μονάδες του ΨΝΘ. Συζητώντας όμως με 

τη γιατρό που τον παρακολουθούσε κατά το διάστημα της νοσηλείας του, 

εμφανίστηκε ένα σημαντικό πρόβλημα: ότι για να μπορέσει να πάρει τη θέση θα 

έπρεπε να έχει μια επίσημη διάγνωση και να ξαναρχίσει να παίρνει ψυχοφάρμακα! 

Στον παρακάτω διάλογο, που έλαβε χώρα ανάμεσα σε ένα άλλο μέλος που εκφράζει 

τη θετική στάση του απέναντι στους γιατρούς και στο εν λόγο πρόσωπο, μοιράστηκε 

τη δυσαρέσκειά του και τις αμφιβολίες του σχετικά με τη βοήθεια που προσφέρουν οι 

γιατροί: 

- «Κρατάω τα θετικά. Ο γιατρός μπορεί να σε συμβουλέψει, γιατί αλλιώς μια 

ζωή θα είσαι άρρωστος και θα ταλαιπωρείσαι. Υπάρχουν και αρνητικά, αλλά νομίζω 

ότι είναι καλύτερο να κρατάς τα καλά και να βάζεις στόχους».
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- «Τι να σε συμβουλέψει ο γιατρός; Εμένα η [γιατρός μου] μου έβαλε διάγνωση 

ψυχωτική διαταραχή, που είχε να με δει 6 μήνες. Πως το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα; 

Αν δεν μπορεί να κάνει μια διάγνωση πώς να με συμβουλέψει; Εσένα τι διάγνωση σου 

έβαλε;»

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ ότι, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, το 

συγκεκριμένο μέλος κατάφερε να βρει δουλειά εκτός ψυχιατρείου, όπου συνεχίζει να 

εργάζεται ακόμη και σήμερα, χωρίς να λαμβάνει καμία φαρμακευτική αγωγή. 

Ακόμη, πιο ενδεικτικές από τις ακραίες αυτές εκδηλώσεις να είναι ίσως οι 

στάσεις που θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε στο μέσο του συνεχούς. Σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται συνήθως συναισθήματα σύγχυσης σε σχέση με τους γιατρούς. 

Ένα αποκαλυπτικό –και πολύ συχνό- φαινόμενο που εμφανιζόταν στην ομάδα ήταν 

όταν κάποιο μέλος ρωτούσε τη γνώμη της ομάδας για το αν θα έπρεπε να μοιραστεί 

με το/τη γιατρό του κάποιες σκέψεις ή κάποιο γεγονός που του συνέβη. Σε αυτή την 

προσωπική αναζήτηση συναντούμε τόσο την πίστη ότι ο/η γιατρός είναι ένα πρόσωπο 

στο οποίο το άτομο στηρίζεται για να λάβει υποστήριξη και βοήθεια, όσο και το φόβο 

ότι η αποκάλυψη συγκεκριμένων γεγονότων –ότι άκουσε κάποια φωνή, ότι φοβήθηκε 

ή ότι του συνέβη κάτι σημαντικό- θα έχει δυσάρεστες επιπτώσεις για το άτομο, όπως 

είναι η αύξηση φαρμακευτικής αγωγής, ή ακόμη και μια νέα νοσηλεία.
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Η Κοινότητα και το στίγμα58

Η οικογένεια, στην πολύ στενή της έννοια, είναι σαφώς γνώστης της 

κατάστασης. Πολλές φορές, όμως, όχι ο ευρύτερος κύκλος της. Οι φίλοι 

είναι γνώστες; Το εργασιακό περιβάλλον; Ο-Η ερωτικός/ή σύντροφος;

Το λέμε ή δεν το λέμε; (Χατζαράκη, 2008). 

Στο τμήμα αυτό θα συνεχίσουμε στην κατεύθυνση του να δώσουμε το λόγο 

στα μέλη της Ομάδας. Πιο ειδικά, θα καταπιαστούμε με την περιγραφή του 

«στίγματος» και του «κοινωνικού αποκλεισμού», μέσα από την οπτική των ίδιων των 

άμεσα ενδιαφερόμενων59. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε 

κάποιες από τις σκέψεις, τους προβληματισμούς και τα ερωτήματα που βιώνουν στις 

διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις τους οι άνθρωποι που δέχονται τις συνέπειες 

μιας –ή περισσότερων- ψυχιατρικών νοσηλειών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, μια πρώτη παρατήρηση αρκεί για να αποκαλυφθεί η 

δυσκολία που συνεπάγεται στις κοινωνικές επαφές το να αποδεχτεί κάποιος την 

ετικέτα του «ψυχικά άρρωστου». Εξάλλου, είναι γνωστό ότι χαρακτηριστικό του 

στίγματος που αυτή φέρει είναι και το αίσθημα ότι οι άλλοι με αντιλαμβάνονται ως 

«διαφορετικό» (Goffman, 2001). Το αίσθημα αυτό εκφράστηκε και στην Ομάδα και 

                                               
58 Ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής μελέτης του Δασκαλάκη Ι. (2007), στην οποία συμμετείχαν 
πολλά από τα μέλη της Συνάντησης, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το στίγμα 
και τις σχέσεις τους (οικογενειακές, φιλικές, ερωτικές, εργασιακές και κοινωνικές) τα ίδια τα άτομα τα 
οποία έχουν την εμπειρία της ψυχιατρικής νοσηλείας. 
59 Μια γνωστή προσέγγιση του θέματος είναι αυτή της συμβολικής αλληλόδρασης του κοινωνιολόγου 
Erving Goffman (2001), στον οποίο και παραπέμπουμε τον αναγνώστη που επιθυμεί να εμβαθύνει στο 
θέμα. Εδώ προτιμούμε μια πιο φαινομενολογική προσέγγιση παίρνοντας το ρίσκο να φανούμε θετικά  
προκατειλημμένοι απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες. Θεωρούμε πως η αρνητική προκατάληψη του 
στίγματος και η συσσωρευμένη καταπίεση χρόνων –σε θεσμικό και προσωπικό επίπεδο- έχουν πολύ 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στην κοινωνική αντίληψη των ανθρώπων που είχαν την εμπειρία του 
ψυχιατρικού εγκλεισμού. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να 
ενισχύσουμε την εικόνα του ανήμπορου και αδύναμου ψυχικά πάσχοντα. 
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μάλιστα πιο έντονα στις συναντήσεις που πραγματοποιούσε «για καφέ», κάθε 

Τετάρτη. Εκεί δεν έλειψαν οι περιπτώσεις που κάποιο μέλος ανέφερε τη δυσαρέσκειά 

του ή την αμηχανία του για μέρη που είχαν πολύ κόσμο. Όπως συχνά αναφέρονταν, 

αυτό συνέβαινε επειδή ένοιωθαν ότι τους «κοιτάνε όλοι» γιατί «καταλαβαίνουν ότι 

κάτι έχουν». Με τα λόγια ενός μέλους: 

«Παλιότερα μπορεί να ήμουν σε μια καφετέρια και δεν μπορούσα να πάω ούτε 

στην τουαλέτα. Νόμιζα πως όλοι με κοιτάνε».

Από την άλλη, μια διαφορετική –αλλά εξίσου επίπονη- αντιμετώπιση του 

ψυχικά πάσχοντα από το κοινωνικό περιβάλλον είναι αυτή που του φορτώνει την 

ευθύνη για την κατάστασή του. Ένα μέλος εξέφρασε αυτή την περίπτωση, με έντονη 

αγανάκτηση:

«Πας και σου λένε, αυτοί που δεν πιστεύουν και κριτικάρουν τα ψυχιατρεία και 

τα φάρμακα, ότι ‘‘δεν έχεις τίποτε’’ και ότι ‘‘τζάμπα παίρνεις φάρμακα, απλώς 

τεμπέλης είσαι’’. Μα προσπαθώ τόσο πολύ…»

Ας δούμε όμως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ψυχικά πάσχοντες σε 

συγκεκριμένους τομείς της κοινωνικής τους ζωής, ξεκινώντας από τις ερωτικές 

σχέσεις. Στον τομέα αυτό τα ερωτήματα- προβληματισμοί ξεκινούν από το σημείο 

της προσέγγισης του αντίθετου φύλου:

«Και γνωρίζεις ένα άτομο, μια κοπέλα. Και τι κάνεις; Δεν της το λες; Εγώ δεν 

μπορώ. Θέλω να είμαι σπαθί. Αυτός είμαι, αυτά έχω. Και άντε και δεν το λες, όπως μου 

λέτε. Θα βγείτε για έναν καφέ. Θα σε γνωρίσει κάποιος από το ψυχιατρείο και θα σε 
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ρωτήσει μετά αυτή: ‘‘από πού τον ξέρεις;’’. Ή εκεί που κάθεστε θα βάλεις το χέρι στην 

τσέπη και θα σου πέσουν τα φάρμακα. Ή θα σε πάρουν τηλέφωνο οι γονείς σου και θα 

σε ρωτήσουν ‘‘τα πήρες τα φάρμακα;’’. ‘‘Ναι τα πήρα’’, θα πεις. Τότε χειρότερα δεν 

θα είναι να το ανακαλύψει ο άλλος έτσι και να σου πει πως του είπες ψέματα;»

Έχει σημασία εδώ να επισημάνουμε ότι η παθολογικοποίηση, η ταμπέλα του 

ψυχικά ασθενή, δεν επηρεάζει μόνο το πλαίσιο των άμεσων επαφών και γνωριμιών, 

αλλά προσδιορίζει και το μέλλον, περιορίζοντας τα όνειρα και τα σχέδια των 

ανθρώπων που την κουβαλάν. Ένα τρανταχτό παράδειγμα μέσα στην Ομάδα, ήταν ο 

παρακάτω διάλογος σχετικά με την προοπτική για τη δημιουργία οικογένειας:

- «Τώρα οι γονείς μου δε μου έχουν εμπιστοσύνη για να παντρευτώ και να κάνω 

οικογένεια».

- «Ναι και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει με οικογένεια».

- «Άραγε η γυναίκα θα μ’ αντέξει εμένα; Αυτή θα θέλει να αισθάνεται σιγουριά 

απ’ τον άντρα της. Εγώ θα μπορώ ή θα την καταδικάσω κι αυτή;».

- «Ε, και μόλις μάθει για τη νοσηλεία θα φύγει κατευθείαν. Σιγά μην κάτσει».

- «Ναι, σιγά μην κάτσει. Όπως όλοι»

Από τα παραπάνω δεν θα έπρεπε να σχηματιστεί η εντύπωση ότι οι ψυχικά 

πάσχοντες –και τα μέλη της Συνάντησης πιο συγκεκριμένα- έχουν σταματήσει να 

ενδιαφέρονται για ερωτικές επαφές. Στις συζητήσεις, στο «μοίρασμα» της Ομάδας, το 

θέμα των ερωτικών σχέσεων εμφανίζονταν τόσο σε ένα γενικό επίπεδο, όσο και μέσα 

από συγκεκριμένα βιώματα. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις ένα μέλος μπορεί να 

ζητούσε τη γνώμη των άλλων σχετικά με την προσέγγιση ενός ατόμου, ή συμβουλές 

σχετικά με το/τη σύντροφό του.   
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Ένας δεύτερος τομέας σχέσεων στον οποίο η νοσηλεία έχει σημαντικές 

συνέπειες είναι ο κύκλος των φίλων. Εκεί, είναι ιδιαίτερα εμφανές το πώς η εισαγωγή 

στο ψυχιατρείο αποτελεί αποκοπή του ανθρώπου από το ζωτικό του περιβάλλον και 

το κοινωνικό του δίκτυο.

- «Πριν [τη νοσηλεία] είχα πολλούς φίλους, αλλά μετά ξέκοψα. Και ένας φίλος 

μου που με έπαιρνε τηλέφωνο – αυτός παντρεύτηκε μια δικιά μου γκόμενα, εγώ τους 

γνώρισα, αλλά δεν τους κρατάω κακία όπως λένε οι άλλοι, είναι πολύ καλό παιδί, έχει 

και 2 παιδιά τώρα. Αυτός με έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά δεν ήθελα να βγω μαζί του…». 

- «Και εγώ πριν τη νοσηλεία είχα πολλούς φίλους, παρέες, γκόμενες. Τώρα ο 

ένας είναι παντρεμένος, ο άλλος δουλεύει. Κι εγώ μόνος μου βγαίνω…»

Μάλιστα, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η ψυχιατρική νοσηλεία δεν 

συνεπάγεται μόνο το βίαιο ξεριζωμό από την κοινωνική πραγματικότητα του 

ανθρώπου. Επίσης αποτελεί βίαιη εγκαθίδρυση σε ένα νέο κοινωνικό κόσμο, τον 

κόσμο των ψυχικά πασχόντων. Η επαφή με άλλους «ψυχικά ασθενείς» συνήθως 

ξεκινάει μέσα στο ψυχιατρείο και δημιουργεί πολλές και αντιφατικές σκέψεις στο 

άτομο. Από τη μια, οι «όμοιοι», οι άλλοι νοσηλευόμενοι ή ψυχικά πάσχοντες, έχουν 

ανάλογα βιώματα και δεν στιγματίζουν, δεν «κοιτάνε παράξενα» κατά την επαφή 

τους. Από την άλλη, το να δημιουργήσει κάποιος ένα κοινωνικό δίκτυο με «ομοίους», 

σημαίνει ότι αποδέχεται το ρόλο αυτό για τον εαυτό του. Σημαίνει επίσης ότι 

μειώνονται οι ευκαιρίες και οι πιθανότητες να εισχωρήσει στον κύκλο των «υγιών» 

και «φυσιολογικών» ανθρώπων. Ενδιαφέρον έχει ότι οι ίδιοι προβληματισμοί 

δημιουργούνται και όταν ένα άτομο έχει να αποφασίσει για τη συμμετοχή του σε μία 

ομάδα υποστήριξης ή αυτοβοήθειας. Στο απόσπασμα που ακολουθεί ένα νέο μέλος 

διατυπώνει κάποιους από αυτούς τους προβληματισμούς του, απευθυνόμενο σε έναν 
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από τους «ψυχολόγους» της Ομάδας. Στη συνέχεια τα υπόλοιπα μέλη αναλαμβάνουν

να αποδώσουν το κλίμα της Ομάδας και να τη συγκρίνουν με άλλες κοινωνικές 

σχέσεις.  

Μέλος 1: «Δεν ξέρω αν είμαι αλαζόνας. Είναι αλαζονικό να σκέφτομαι ότι έχω 

κάνει μια πορεία σε σχέση με την ασθένειά μου και δεν ξέρω αν θα με βοηθήσει να 

κάνω παρέα με άτομα που έχουν πρόβλημα;»

Ψυχολόγος: «Ίσως θα μπορούσαν να σου πουν οι άλλοι που έχουν την 

εμπειρία…». 

Μέλος 2: «Τα καλύτερα παιδιά είναι. Απ’ όσους έχω γνωρίσει, οι πιο καλοί 

άνθρωποι ήταν αυτοί που είχαν κάποιο πρόβλημα».

Μέλος 3: «Περισσότερο οι άλλοι με αντιμετωπίζουν ως άτομο με πρόβλημα. Οι 

φίλοι μου δηλαδή είναι κάπως… εδώ όχι.».

Μέλος 4: «Εγώ πιο πριν δεν είχα φίλους. Όταν είχα λεφτά όλοι έρχονταν, όταν 

δεν είχα, κανείς…».

Όμως, οι ερωτικές και οι φιλικές σχέσεις δεν είναι οι μόνες που πλήττονται. Ο 

κύκλος των κοινωνικών δυσκολιών που επιβάλλει το παρόν σύστημα ψυχικής υγείας 

ολοκληρώνεται συνήθως στον εργασιακό τομέα. Είναι άλλωστε εμφανές ότι η  

νοσηλεία συνεπάγεται για κάποιον άνθρωπο την απομάκρυνση από ολόκληρο το 

κοινωνικό γίγνεσθαι, άρα και από το επάγγελμα που εξασκούσε. Γεγονός που ισχύει 

ανεξάρτητα με την ύπαρξη κάποιας κρίσης ή όχι. Μετά τη νοσηλεία, μια σειρά από 

παράγοντες φαίνεται να σχετίζονται με το αν το άτομο θα επιστρέψει στην 

παραγωγική διαδικασία.

Στο παρακάτω απόσπασμα ένα μέλος περιγράφει την εμπειρία του και εξηγεί 

τις σκέψεις του γύρω από αυτό το θέμα.  
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«Δούλευα ως ηλεκτρολόγος από το ’94 έως το ’99. Είχε και τα καλά του, όπως 

ότι γνώριζα πολλούς ανθρώπους. Είχε και τα άσχημα, όπως ότι είχε πολύ πίεση και 

άγχος. Τώρα παίρνω 500 Ευρώ από ενοίκιο και άλλα 300 από τη σύνταξη. Γιατί να 

δουλέψω; Βγαίνω για καφέ, αλλά βαριέμαι κιόλας. Αν ήταν σε κάποιο γνωστό, που θα 

ήξερε και το πρόβλημά μου, θα πήγαινα για δουλειά. Σε άλλους [εργοδότες], 

σκέφτομαι: ‘‘Πως θα το πω; Ότι παίρνω φάρμακα ή ότι νοσηλεύτηκα’’. Δεν σε 

παίρνουν. Και από τον ΟΑΕΔ όταν είχα πάει [για μια δουλειά], μόλις του είπα ότι 

παίρνω φάρμακα κλώτσησε λίγο… Τώρα αν πιάσω δουλειά με ΙΚΑ θα κοπεί και η 

σύνταξη αυτόματα…»

Βέβαια, δεν θα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο ψυχικά πάσχοντας έχει μία ενιαία 

και αρνητική αντιμετώπιση από το κοινωνικό σύνολο και ότι, για το λόγο αυτό είναι 

αδύνατο να βρει εργασία. Παρακάτω, ένα μέλος περιγράφει πως βρήκε υποστήριξη 

και συμπαράσταση στο πλαίσιο εργασίας της:   

«Εγώ έχω δουλέψει σε 3 εταιρίες. Στην πρώτη με ρώτησε η διευθύντρια, που 

την ήξερα από πιο πριν, τι έχω. Της εξήγησα και μου είπε ότι όταν είχα πρωτοπάει στη 

δουλειά ήμουν χάλια, αλλά δεν ήξερε γιατί. Κι όμως, όχι μόνο με κράτησε, αλλά ήμουν 

και βοηθός της. Και στις άλλες δύο εταιρίες δούλευα κανονικά. Αλλά δεν το άφησα να 

με βάλει από κάτω και να πω ‘‘δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά’’. Ήμουνα σκυλί. Και 

από την τελευταία, ακόμη με ζητάνε, αν έχει κάτι. Είναι και που θα πέσεις».

Ίσως μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην Ομάδα μας βοηθήσει να 

αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με αυτό το ζήτημα. Σε αυτή ένας 

από τους ψυχολόγους ρώτησε τη γνώμη των μελών σχετικά με το αν κάποιος ψυχικά 
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πάσχοντας μπορεί να εργαστεί. Η οικονομική άνεση ή στενότητα παρουσιάστηκε ως 

σημαντικός παράγοντας στην απόφαση ενός ατόμου να δουλέψει. Επίσης, οι 

διάφορες φωνές φαίνεται πως συγκλίνανε στο πλαίσιο της προστατευμένης εργασίας. 

Δηλαδή της εργασίας σε «κάποιον που γνωρίζει», «σε κάποιον γνωστό», ή σε κάποια 

δομή του ψυχιατρείου. Οι περιορισμοί που αναγνωρίστηκαν ξεπερνούσαν τη 

δυσπιστία του πιθανού εργοδότη να προσλάβει ένα άτομο που είχε νοσηλευτεί στο 

ψυχιατρείο. Τόνιζαν επίσης την ψυχολογική και σωματική καταπόνηση που προκαλεί 

η επαφή με το ψυχιατρικό σύστημα και κυρίως τις παρενέργειες από τη λήψη 

φαρμακευτικής αγωγή. Στο απόσπασμα που ακολουθεί, φωτίζονται ακόμη και πιο 

ανθρώπινες πλευρές, όπως η βοηθητική λειτουργία της ελπίδας και της υποστήριξης:

Ψυχολόγος: «Τι χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να δουλέψει;».

Μέλος 1: «Το να έχεις προοδέψει στην ασθένειά σου και πρώτα απ’ όλα 

ελπίδα. Και να βρεις κάποιους που να είναι ανεκτικοί μαζί σου. Εμένα και τώρα ο 

διευθυντής μου καταλαβαίνει ότι είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες και το σέβεται. Και 

παλιότερα που δούλευα, που δεν ήμουν καλά, το αφεντικό μου καταλάβαινε ότι δεν θα 

μπορούσα να βγάλω τη δουλειά όπως ένας άλλος, αλλά προσπαθούσα όσο μπορούσα».

Μέλος 2: «Για παράδειγμα ο Άκης που του γυρίζουν τα μάτια δεν μπορεί να 

δουλέψει»

Μέλος 3: «Όχι σε  βαριά δουλειά, π.χ. οικοδομή».

Μέλος 4: «Όταν δούλευα στο εργοστάσιο, που μου γύριζαν τα μάτια, δούλευα 

κανονικά οκτάωρο και του είχα ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορώ να κάνω υπερωρίες. Αλλά 

έβγαζα τα κομμάτια να δουλέψει ο άλλος τρεις ώρες παραπάνω. Τι να έκανα, 

χρειαζόμουν τα χρήματα. Αν έχεις ανάγκη θα δουλέψεις όπου να ’ναι».

Μέλος 3: «Όταν είσαι στον κόσμο σου δε σε νοιάζει. Εγώ όταν ήμουν στο 

ψυχιατρείο δε με ένοιαζε ούτε για δουλειά, ούτε για τίποτε. Όταν βγήκα μέσα σε δύο 
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μέρες αναγκάστηκα να πιάσω τη δουλειά με τα ημερολόγια… Επειδή είμαστε άτομα με 

ευαισθησία χρειαζόμαστε και προστατευμένο περιβάλλον και όταν κάποιος δεν είναι σε 

κρίση μπορεί να δουλέψει, αλλά όχι σε τόσο βαριά δουλειά…».

Μέλος 2: «Εγώ τώρα που ζορίστηκα έψαξα για δουλειά».

Η Συνάντηση

Στην παράγραφο αυτή θα προσεγγίσουμε την Ομάδα μέσα από τα ίδια τα 

μέλη. Με άλλα λόγια θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε το νόημα που είχε για τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους η συμμετοχή στη Συνάντηση. Συγκεκριμένα θα εστιάσουμε 

στους παράγοντες που μπορεί να είναι βοηθητικοί για ένα άτομο που συμμετέχει σε 

μια αντίστοιχη ομάδα. Επίσης, θα εξετάσουμε τους προβληματισμούς και τις πιθανές 

δυσκολίες που μπορεί να εγείρονται. 

Ξεκινώντας από τα «θετικά», διακρίνουμε δύο χαρακτηριστικά της Ομάδας 

που φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και βοηθητικά για τα μέλη. Το πρώτο 

μπορούμε να το ονομάσουμε «η παρέα» και το δεύτερο «η συζήτηση». Αν και αυτοί οι 

όροι χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από τους ίδιους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, 

αυτό δε σημαίνει ότι μπορούσαν να τους ονομάσουν και να τους αναγνωρίσουν ανά 

πάσα στιγμή. Έτσι, δεν ήταν λίγες οι φορές που κάποιος περιέγραφε τα θετικά 

συναισθήματα που του προκαλούσε η συμμετοχή στην Ομάδα σχεδόν μονολεκτικά, 

λέγοντας απλώς: «μου αρέσει», ή «μιλάμε για συναισθήματα». Παρομοίως, ένα μέλος 

ανέφερε σε μία συνάντηση: «Εμένα η ομάδα με βοηθάει ψυχολογικά και νοιώθω 

καλύτερα».

Από την άλλη κάποια μέλη μπορούσαν να εστιάσουν σε αυτά ακριβώς τα 

χαρακτηριστικά. Ο καθένας, βέβαια, με τον δικό του τρόπο: 
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«Εγώ έρχομαι για την παρέα περισσότερο. Νομίζω για αυτό έρχονται οι 

περισσότεροι. Για την παρέα και για να συζητήσουν κάποια προβλήματα στην ομάδα» 

«Μου αρέσει γιατί έχει διαφορετικά άτομα και κάνουμε σοβαρές συζητήσεις. 

Στις παρέες μου κάνουν μόνο πλάκα και μιλάνε μόνο για μουσική»

Από αυτές τις δύο έννοιες, ιδιαίτερα εκείνη της παρέας μπορεί να μην μοιάζει 

ως ικανός λόγος για τη συμμετοχή σε μία ομάδα. Πόσο μάλλον ως ένας βοηθητικός 

παράγοντας που προκύπτει από αυτή. Όμως, ο συλλογισμός αυτός θα μπορούσε να 

λειτουργήσει και αντίστροφα στη δεδομένη περίπτωση. Συγκεκριμένα, μας επιτρέπει 

να κάνουμε την εξής σκέψη: αν το να συμμετέχει κάποιος σε μία ομάδα υποστήριξης 

αποτελεί τρόπο για να βρει παρέα, τότε η απομόνωση και ο κοινωνικός αποκλεισμός 

που βιώνει –μέσα και μετά από την ψυχιατρική «φροντίδα»- έχουν τεράστιες 

προεκτάσεις στη ζωή του. Έτσι, η Ομάδα μπορεί να γίνει κατανοητή ως ένας τρόπος 

επανασύνδεσης με την κοινωνική πραγματικότητα και ανάπλασης του κοινωνικού 

ιστού του κάθε ατόμου. Μάλιστα, οι δυνατότητες για κάτι τέτοιο μεγιστοποιούνται 

στο βαθμό που μια ομάδα υποστήριξης (ή αυτοβοήθειας) μπορεί να λειτουργήσει ως 

ένα νέο κοινωνικό δίκτυο για το άτομο. Στο βαθμό δηλαδή που οι σχέσεις μεταξύ των 

μελών επεκτείνονται και εκτός των συναντήσεων της ομάδας. Παρότι κάτι τέτοιο δεν 

έγινε σε ευρεία κλίμακα στη Συνάντηση, είναι ενδεικτικά τα λόγια ενός μέλους 

καθώς περιγράφει την Ομάδα στον κ. Λαϊνά από το ΠΠΑ:

«Να, εγώ σήμερα ήμουν στο κέντρο και δεν είχα τι να κάνω. Πήρα τηλέφωνο 

τον Πέτρο και βγήκαμε για καφέ. Δεν ήθελα να γυρίσω στο σπίτι μου και να 
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ξανακατέβω. Παλιότερα θα έφερνα βόλτες σαν την άδικη κατάρα. Ήταν αδιανόητο 

αυτό [που έγινε σήμερα]».

Η δεύτερη έννοια, της συζήτησης, θεωρούμε πως αναπτύχθηκε σε μεγάλο 

βαθμό στην παράγραφο για «το μοίρασμα». Εδώ αρκεί να παραθέσουμε κάποια 

επιπλέον αποσπάσματα από τις περιγραφές των μελών που επισημαίνουν τη 

χρησιμότητα του:

«Έβγαλα τα εσώψυχά μου και τώρα νοιώθω πολύ καλύτερα. Είναι πολύ 

σημαντικό να έχεις αυτιά να σε ακούσουν. Νομίζω αυτό είναι το νόημα της ομάδας»

Κάποιος άλλος στη συζήτηση σχετικά με την προσέγγιση άλλων ομάδων, 

ανέφερε:

«Εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρον να ακούσω και άλλους. Όπως και στην ομάδα 

που κάτι που συμβαίνει σε μένα μπορεί να το ακούσω και από κάποιον άλλο και να το 

σκεφτώ μετά [το τι έκανε αυτός]».

Αντίστοιχα, στις συζητήσεις που ακολούθησαν την προβολή του ντοκιμαντέρ 

έλαβε χώρο ο παρακάτω διάλογος: 

- « Έπειτα μου άρεσε που έβλεπα κι άλλους ανθρώπους που μιλούσανε γι αυτά, 

όπως και στην ομάδα».

- «Εμένα μου φαίνεται πως είμαστε όλοι το ίδιο. Μπορεί ο καθένας να έχει κάτι 

διαφορετικό. Ο ένας να έχει αυτό και ο άλλος το άλλο, αλλά σα να είμαστε όλοι το 

ίδιο…».
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Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή στην Ομάδα δεν ήταν πάντα εύκολη για 

τα μέλη. Ένα από τα ερωτήματα που φαίνεται πως δημιουργούνταν ήταν το κατά 

πόσο μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί την Ομάδα και τα υπόλοιπα μέλη. Στο 

παρακάτω απόσπασμα, δύο μέλη αναφέρουν τις σκέψεις τους γύρω από το θέμα: 

- «Εγώ δεν είμαι τελείως ο εαυτός μου εδώ. Είμαι ο εαυτός μου αλλά κρατάω 

κάποια πράγματα για μένα». 

- «Μέχρι ένα σημείο θα αποκαλύψεις πράγματα. Τα υπόλοιπα τα κρατάς για τον 

εαυτό σου και μπορεί να τα αποκαλύψεις σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι περιπτώσεις που η δυσπιστία αυτή 

προσωποποιούνταν στους «ψυχολόγους» της Ομάδας. Για παράδειγμα, κατά τη 

συζήτηση για τη στάση της Συνάντησης απέναντι στις ψυχοδραστικές ουσίες, ένα 

μέλος ανέφερε ότι οι «ψυχολόγοι» είναι στην Ομάδα, όπως και στο ψυχιατρείο, «για 

πρακτική» και ότι «αν δεν έπαιζε η σύνδεση με αυτό και τα φάρμακα δεν θα 

συζητούσαμε τώρα για τις μπύρες». 

Σε μια άλλη περίπτωση, ένα μέλος που δεν συμμετείχε για μεγάλο διάστημα 

έκανε την εμφάνισή του σε μία συνάντηση και –ανάμεσα στα άλλα- πρότεινε τη 

δημιουργία ενός εντύπου. Όταν τα υπόλοιπα μέλη έδειξαν απροθυμία για τη 

«δημοσιοποίηση» της Ομάδας, ο γράφοντας θεώρησε απαραίτητο να ανανεώσει την 

έγκριση που είχε για τη διατήρηση του ημερολογίου και για την παρούσα μελέτη. Το 

τελικό σχόλιο του μέλους που πρότεινε τη δημιουργία του εντύπου ήταν το εξής:  

«Τα παιδιά, ο Άγγελος και ο Γιάννης [σ.σ. οι παρόντες «ψυχολόγοι»] σας 

προσφέρουν μια βοήθεια. Και να την πάρετε. Ταυτόχρονα χτίζουν και μια καριέρα μέσα 
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από τις διπλωματικές και προσπαθούν να καθιερώσουν τους ακαδημαϊκούς τους 

τίτλους. Δεν έχω πρόβλημα, να τα βοηθήσουμε τα παιδιά…».

Ακόμη, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις όπου κάποιο μέλος δήλωσε τη 

δυσαρέσκειά του για τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας. Το παρακάτω απόσπασμα 

είναι από μια συζήτηση που είχε ο γράφοντας με ένα από αυτά τα μέλη, εκτός των 

συναντήσεων της Ομάδας:

«Σου είχα πει και στο τηλέφωνο ότι μίλησα με τη γιατρό μου και μου είπε ότι 

ψάχνω αφορμή να φύγω από την ομάδα. Εμένα η ομάδα μου αρέσει, γι’ αυτό έρχομαι. 

Γούσταρα που πήγαμε για μπάνιο, μου άρεσε το τουρνουά. Αλλά έχω κουραστεί. Το 

συζητήσαμε και με τον Μανόλη. Κι αυτός σκέφτεται να φύγει από την ομάδα. Τον έχει 

κουράσει να συζητάμε συνέχεια τα ίδια. Όλο για φάρμακα, προβλήματα. Και δίκιο έχει. 

Εγώ προσπάθησα πολύ. Στην αρχή πλησίασα και προσπάθησα να βοηθήσω τον 

Μανόλη, μετά την Ελένη, μετά τον Μάρκο, αλλά …[κανείς τους δεν αλλάζει]. Να, για 

παράδειγμα, τι μου είπε ο Μάρκος την τελευταία Κυριακή; Του λέω ‘‘Θα ‘θελες να 

είσαι κάποιος άλλος; Ταυτίζεσαι με κάποιον;’’ Και μου λέει, με το Χριστό όχι, αλλά ότι 

θέλει να είναι άγιος… Άκου τι μου είπε! Ε, είναι κολλημένος, τι μπορώ να κάνω εγώ; 

Και η Σοφία το ίδιο. […] Ως πότε θα κάνεις εσύ το μπαμπά τους; Ως πότε θα βγαίνεις 

εσύ μπροστά [για να γίνει μια συζήτηση]; Πότε θα αναλάβει [ο καθένας] τις ευθύνες 

του; […] Εμένα η ομάδα δε με βοηθάει. Δε μου προσφέρει κάτι. Μου άρεσε που πήγαμε 

θάλασσα και το τουρνουά. Τέτοια μου αρέσουν. Θέλω αισιοδοξία. Θέλω να δω πυγμή. 

Όπως τα δάχτυλα [δείχνοντας το χέρι του]. Τα βλέπεις; Είναι πέντε διαφορετικά 

δάχτυλα, όμως [σφίγγοντας το χέρι του] μπορούν να ενωθούν σε μια γροθιά…».
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Ίσως όμως πιο αποκαλυπτικό, για το πώς είδαν τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη 

την εξέλιξη της Ομάδας στην ιστορική της συνέχεια, να είναι το κείμενο που 

ετοίμασαν με αφορμή τη συνάντηση με τον κ. Μπαϊρακτάρη Κώστα, Αναπληρωτή 

Καθηγητή του Α.Π.Θ.. Το κείμενο αυτό γράφτηκε το Μάρτιο του 2007, λίγους μόλις 

μήνες πριν τη διάλυση της ομάδας. Το παραθέτουμε αυτούσιο στο παρακάτω 

πλαίσιο: 
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Κείμενο Γνωριμίας με τη «Συνάντηση»

Η ομάδα που ξεκίνησε πριν από δυο χρόνια καθιερώθηκε με το 

όνομα «Συνάντηση».

Η ομάδα αποτελείται από δεκαπέντε άτομα  που στο παρελθόν έχουν 

νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Τα άτομα έχουν διαφορετικές καταβολές 

αλλά κοινές εμπειρίες οι οποίες τα  βοηθούν να έχουν κοινό πρίσμα 

αντιμετώπισης των καταστάσεων. Κάτω από αυτό το πρίσμα  έχουν 

δημιουργηθεί ισχυροί δεσμοί φιλίας και εμπιστοσύνης.

Η μεταξύ μας συζήτηση βοηθάει στην αποκωδικοποίηση των 

συμπτωμάτων και των εμπειριών μας, έτσι που τα μέλη να μην αισθάνονται 

μόνα και εκτεθειμένα. Η επαφή μας βοηθάει να μην αισθανόμαστε 

στιγματισμένοι. Εδώ υπάρχουν άτομα που μπορούμε να μιλήσουμε για τα 

προβλήματα μας, να πάμε για καφέ χωρίς να κουβαλάμε το στίγμα της 

ψυχικής ασθένειας. Τα χαρακτηριστικά  που ορίζουν και διέπουν την ομάδα 

είναι η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η κατανόηση και η ελευθερία λόγου.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της η ομάδα έχει κάνει διάφορες 

δραστηριότητες, όπως η προβολή ντοκιμαντέρ πάνω στις ψυχικές ασθένειες 

που απασχολούν τα μέλη της ομάδας, επαφές με άλλες ομάδες 

αυτοβοήθειας, οργάνωση τουρνουά τάβλι και σκάκι, εκδρομών και διάφορες 

αθλητικές δραστηριότητες.

Η ομάδα στα δύο χρόνια λειτουργίας της έχει φιλοξενηθεί σε 

διάφορους χώρους, όπως η «Αυτοσχεδία» και η «Άρσις». Τώρα η ομάδα 

προσπαθεί να βρει ένα δικό της χώρο στον οποίο να μπορούμε να 

συναντιόμαστε περισσότερες φορές την εβδομάδα, να οργανώνουμε 

συζητήσεις, να προβάλουμε ντοκιμαντέρ και ταινίες κλπ. Σε έναν τέτοιο 

χώρο θα μπορούμε να συναντήσουμε άτομα που έχουν ή δεν έχουν κάποια 

ψυχική ασθένεια, πράγμα που θα μας βοηθούσε να κοινωνικοποιηθούμε 

ομαλά και να σπάσουν οι προκαταλήψεις γύρω από την ψυχική ασθένεια. 
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Κεφάλαιο 5ο

Αξιολόγηση της εμπειρίας
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Αξιολόγηση σε σχέση με τα άτομα που συμμετείχαν

Ξεκινώντας την αξιολόγηση αυτής της εμπειρίας θα ήθελα να εστιάσω στη 

σχέση που δημιουργήθηκε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και κυρίως τα άτομα 

που είχαν την εμπειρία της ψυχιατρικής νοσηλείας. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο 

αυτής της σχέσης ήταν η αντίληψη του Άλλου, του ψυχικά πάσχοντα, ως 

υποκειμένου. Ως ξεχωριστής ανθρώπινης οντότητας με τα δικά της χαρακτηριστικά, 

με τη δική της ιστορία και τη δική της παρουσία στην ομάδα. Αυτή η φαινομενικά 

εύκολη κατάσταση συνύπαρξης δεν εξαντλείται στα πλαίσια μιας περιγραφής καθώς 

περιλαμβάνει μια σειρά από πράγματα. Το να κάνεις κάτι μαζί με τον άλλο και να 

βιώσεις μαζί του τις περιστάσεις, να γελάσεις και να θυμώσεις, να προγραμματίσεις, 

να πετύχεις ή να αποτύχεις. Κυρίως, όμως, σημαίνει να γνωρίσεις τον άλλο στην 

ιστορική του συνέχεια, μια συνέχεια που εκτείνεται πολύ πριν και μετά τη νοσηλεία 

του και στην οποία τα «συμπτώματα» και η «ασθένεια» αποτελούν μόνο ένα μικρό 

μέρος. Θεωρώ αυτό το σημείο σημαντικό επειδή, στο βαθμό που συνέβη, αποτελεί 

την πιο πρακτική ακύρωση του ψυχιατρείου, στο οποίο η αντίληψη και η κατανόηση 

του ψυχικά πάσχοντα εξαντλείται στη διάγνωσή του (Μπαιρακτάρης, 1994; 

Μπαζάλια, 2008).

Βέβαια, αυτός ο τρόπος συνάντησης με τον Άλλο ούτε αυτονόητος ούτε 

δεδομένος ήταν. Προϋπόθετε την από μέρους μας (των μελών της ΔΙΟΔΟΥ) 

απομάκρυνση από τον παραδοσιακό ρόλο του ψυχολόγου και την αποστασιοποίηση 

που αυτός προτείνει. Προϋπόθετε την εμπλοκή σε άγνωστες καταστάσεις και την 

αναζήτηση, μέσω αυτών, ενός νέου –επαγγελματικού και κοινωνικού- ρόλου. Έτσι, 

πίσω από όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3, κρύβεται αυτή η 

αναζήτηση. Μια αναζήτηση που περνούσε μέσα από πολλές αναστοχαστικές 
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συζητήσεις, από τις καταγραφές των συναντήσεων, από προσωπικά συναισθήματα 

και σκέψεις. Από τη βίωση, σε τελική ανάλυση, των αντιφάσεων που ενυπήρχαν στο 

ψυχιατρικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο συναντηθήκαμε με αυτούς τους 

ανθρώπους, αλλά και στην ίδια την επαφή μας μαζί τους. 

Θεωρώ λοιπόν ότι ο τρόπος που επεξεργαστήκαμε αυτές τις αντιφάσεις ήταν 

αυτός που καθόρισε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σχέσης μας με τα υπόλοιπα 

μέλη της Συνάντησης. Για παράδειγμα, η ύπαρξη προσωπικής επαφής με κάποια 

άτομα, η οποία ξεπερνούσε τις διαδικασίες της Ομάδας, φαίνεται να δυσκόλευε τη 

διάκριση των διαφορετικών επιπέδων και ρόλων κατά την επικοινωνία, ενώ 

ταυτόχρονα ωθούσε τους συμμετέχοντες στο ξεπέρασμα αυτών των δυσκολιών. 

Χαρακτηριστικά των διαδικασιών που λάμβαναν χώρα είναι δύο παραδείγματα: α) σε 

μία προσωπική συζήτηση, έξω από τις συναντήσεις της Ομάδας, ένα μέλος μου 

ανέφερε τις επιφυλάξεις του ότι τα μέλη της ΔΙΟΔΟΥ «τον σχολιάζουμε», ότι δηλαδή 

«εμείς [οι ψυχολόγοι] τα συζητάμε μεταξύ μας» και κατά συνέπεια ότι «αν πει κάτι σε 

κάποιον αυτός θα το συζητήσει [με τους υπόλοιπους]». Τα σχόλια αυτά γέννησαν 

πλούσιες σκέψεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι συζητήσεις μεταξύ των μελών 

της ΔΙΟΔΟΥ έπαιρναν κατά καιρούς το χαρακτήρα ενός άτυπου Cardex για τα 

προβλήματα ή τις δυσκολίες των μελών. Κάτι που φαίνεται να ήταν σημαντικό για 

την αλλαγή της στάσης των «ψυχολόγων» απέναντι στη διαδικασία «μοιράσματος» 

και που επέτρεψε να πάρει τον χαρακτήρα που περιγράφηκε παραπάνω β) η 

προσωπική επικοινωνία με το άτομο που έκανε τα παραπάνω σχόλια, φαίνεται όμως 

να είχε συνέπειες και στο επίπεδο της Ομάδας. Όπως παρατήρησε και σημείωσε στις 

καταγραφές των συναντήσεων ένα άλλο μέλος της ΔΙΟΔΟΥ, δεν ήταν λίγες οι φορές 

που στη διάρκεια μιας συζήτησης το μέλος αυτό σχολίαζε την κατάσταση λέγοντας: 

«αυτό το συζήτησα με τον Άγγελο». Κάτι που δημιουργούσε έντονες αμφιβολίες στη 
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ΔΙΟΔΟ για το αν και πόσο η προσωπική επικοινωνία και οι συζητήσεις έξω από την 

Ομάδα (για θέματα της Ομάδας) βοηθάει ή διασπά την ενέργεια της.  

Τελικά, αν μπορούσαμε να συμπυκνώσουμε την αξιολόγηση της Ομάδας 

σχετικά με τους άμεσα ενδιαφερόμενους που συμμετείχαν, θα άξιζε να κάνουμε τις 

εξής παρατηρήσεις: Φαίνεται πως με την πάροδο του χρόνου αποκαλύπτονταν όλο 

και περισσότερο τα ιστορικά υποκείμενα, τα πρόσωπα που αποτελούσαν την Ομάδα 

και που παλιότερα –ή σε άλλο πλαίσιο- μπορεί να ήταν κρυμμένα πίσω από μία 

διάγνωση ή ένα «σύμπτωμα». Φαίνεται έτσι πως η όλη εμπειρία τονίζει με έναν 

ξεκάθαρο -και βιωματικό για τον γράφοντα- τρόπο το πόσο στατική και 

παραπλανητική είναι η περιγραφή του «ασθενή» ή του «ψυχωτικού» που δίνουν τα 

σύγχρονα εγχειρίδια ψυχοπαθολογίας (π.χ. Μάνος, 1997). Το πόσο μυθοπλαστική 

είναι η εικόνα του «αθεράπευτου» και του «επικίνδυνου», όπως αναλύει και η 

Τσαλίκογλου (1987). Αυτά δυστυχώς δεν μπορούν να μεταφερθούν εδώ παρά μέσα 

από την προσωπική αίσθηση και εμπειρία του γράφοντα. Την εμπειρία του να βλέπει 

κανείς ανθρώπους να εξελίσσονται και να αλλάζουν τη ζωή τους. Να βρίσκουν 

δουλειά (ή να αφήνουν τη δουλειά τους), να γνωρίζουν ερωτικούς συντρόφους (ή να 

αγωνιούν γι αυτό), να διακόπτουν τη «φαρμακευτική αγωγή» και αντί να 

«υποτροπιάσουν», να γίνονται ακόμη πιο «λειτουργικοί» ακόμη και με ψυχιατρικούς 

όρους. 

Ειδικά, στο θέμα της «υποτροπής» φαίνεται πως η Συνάντηση αποτέλεσε 

σημαντικό στήριγμα για –κάποια τουλάχιστον από- τα μέλη της και ανασταλτικό 

παράγοντα της ανάγκης για νέα εισαγωγή. Βέβαια, αυτή η διαπίστωση δεν μπορεί να 

υποστηριχθεί από τα δεδομένα της παρούσας μελέτης, αλλά στηρίζεται στην αίσθηση 

του γράφοντα, καθώς και σε αναφορές των ίδιων των μελών (χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγμα ενός μέλους το οποίο είχε αναφέρει σε μία συνάντηση: «κάθε χρόνο, 

τέτοια εποχή έκανα εισαγωγή»). Στην ίδια βάση στηρίζεται και η διαπίστωση ότι αυτή 



145

η βοήθεια ήταν μεγαλύτερη για τα άτομα που συμμετείχαν πιο συστηματικά και πιο 

ενεργά στην ομάδα. Από την άλλη, οι περιορισμοί της σχέσης που δημιουργήθηκε 

φαίνεται να συμπυκνώνονται στον χαρακτηρισμό των μελών της ΔΙΟΔΟΥ από τους 

άμεσα ενδιαφερόμενους ως «οι ψυχολόγοι». Ένας χαρακτηρισμός που δεν έπαψε να 

υπάρχει έως τη διάλυση της Ομάδας. Αυτός φαίνεται να εμπερικλείει, μαζί με άλλα 

στοιχεία, και την προβολή από μέρους μας του επαγγελματικού μας ρόλου και της 

εκπαίδευσής μας ως ουσιαστικό στοιχείο της σχέσης. 

Αξιολόγηση σε σχέση με τη λειτουργία της Ομάδας

Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω πρέπει να ειδωθεί και η αξιολόγηση της 

εμπειρίας σε σχέση με την ίδια την Ομάδα. Ειδικότερα, ένα πρώτο σημείο που αξίζει 

να σχολιαστεί είναι η ασάφεια στον χαρακτήρα και στους στόχους της Συνάντησης, 

ως συστατικό στοιχείο της λειτουργίας της. Με πιο απλά λόγια, το θέμα αυτό θα 

μπορούσε να εκφραστεί με την ερώτηση: «Λειτουργούσε τελικά η Συνάντηση με 

όρους Ομάδας Αυτοβοήθειας (Αλληλοβοήθειας), με όρους Ομάδας Υποστήριξης ή 

με όρους Ψυχοθεραπευτικής Ομάδας;».  

Προσπαθώντας να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, μας έρχονται 

καταρχήν στο νου οι συγγραφείς που υποστηρίζουν ότι τα διάφορα είδη ομάδων δεν 

θα πρέπει να θεωρούνται διαφορετικές κατηγορίες, αλλά να τοποθετούνται σε ένα 

συνεχές (Kurtz, 1997; Shepherd et al, 1999). Σε μια γενική λοιπόν αποτίμηση θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι η Συνάντηση φαίνεται να μην είχε μια σταθερή θέση πάνω 
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σε αυτό το συνεχές. Αντίθετα, μοιάζει να μετατοπίζεται διαρκώς προς τη μία ή την 

άλλη κατεύθυνση, καθώς άλλαζαν οι όροι και οι συνθήκες λειτουργίας της.60

Ειδικά το θέμα αυτό αξίζει να το δούμε από τη σκοπιά της εμπλοκής των 

«ψυχολόγων» –σε αντιδιαστολή με τους άμεσα ενδιαφερόμενους- στις διαδικασίες 

της Ομάδας. Για λόγους ευκολίας μπορούμε να κάνουμε το διαχωρισμό στις 

διαδικασίες υποστήριξης και στις οργανωτικές διαδικασίες. Σχετικά με τις πρώτες, 

όπως έχουμε αναφέρει, η γενική αίσθηση είναι ότι με την πάροδο του χρόνου τις 

ανέλαβαν σταδιακά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ενώ οι ψυχολόγοι εξαφανίστηκαν από 

το προσκήνιο. Αυτό επέτρεψε στη Συνάντηση να εμφανίσει χαρακτηριστικά που 

συναντάμε στις Ομάδες Αυτοβοήθειας, όπως η αμοιβαία βοήθεια και υποστήριξη, η 

ενίσχυση της αυτοαντίληψης ως φυσιολογικού ατόμου, η ανάπτυξη εναλλακτικών 

σχετικά με τις ατομικές δυσκολίες των μελών και η λειτουργία των παλιότερων 

μελών ως μοντέλα (Robinson, 1983; Riessman, 1997; Madara, 1999). Στη μετατόπιση 

της Ομάδας προς αυτή την κατεύθυνση φαίνεται να συνέβαλαν οι αναστοχαστικές 

δράσεις στις οποίες προέβαινε η ΔΙΟΔΟΣ όσο εξελίσσονταν η εμπειρία, καθώς μας 

επέτρεψαν να «τραβηχτούμε» λίγο πιο πίσω και να δοθεί περισσότερος χώρος στα 

υπόλοιπα μέλη. Από την άλλη κατεύθυνση, αυτή της λειτουργίας της Ομάδας με 

όρους Υποστήριξης των μελών, φαίνεται να τραβούσε η μικρή συμμετοχή που 

εμφανίζονταν για κάποιο χρονικό διάστημα, οπότε στην ανάγκη για υποστήριξη των 

μελών που συνέχιζαν να συμμετέχουν καλούμασταν να απαντήσουμε εμείς.   

Σε σχέση με τις οργανωτικές διαδικασίες, καθοριστικοί για αυτή τη 

μετακίνηση μοιάζει να ήταν μια σειρά από παράγοντες, με τέτοιο τρόπο αλληλένδετοι 

που να σχηματίζουν ένα δίχτυ. Ένα πλέγμα, το οποίο έδινε ταυτόχρονα τη μορφή και 

                                               
60 Έτσι, ακόμη και η επιλογή της ονομασίας της στην παρούσα μελέτη ως Ομάδας Υποστήριξης 
φαίνεται να μην αποδίδει όλη αυτή τη δυναμική της διαδικασίας. Στηρίχτηκε όμως σε δύο 
αλληλένδετα κριτήρια: α) στον ορισμό της Kurtz (1997) για τις Ομάδες Υποστήριξης και β) στο 
γεγονός ότι στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η λειτουργία της Ομάδας προσέγγιζε αυτό τον ορισμό.
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τα όρια της εμπειρίας. Σε μια προσπάθεια να διαχωρίσουμε κάποιους που φαίνεται να 

προβάλλουν πιο έντονα θα αναφερθούμε σε τρεις τέτοιους παράγοντες. Σκοπός μας 

εδώ είναι να εστιάσουμε (υπερτονίζοντας ίσως) στα στοιχεία εκείνα που δεν 

επέτρεψαν τη σταθερή λειτουργία της Συνάντησης με όρους Αυτοβοήθειας και που 

οδήγησαν τελικά στη διάλυσή της.

Έτσι, ο πρώτος παράγοντας αναφέρεται στην παρουσία της ΔΙΟΔΟΥ, η οποία 

σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και περιστάσεις χαρακτηριζόταν από διαφορετικό 

βαθμό εμπλοκής: άλλοτε συνοδεύαμε από κοντά τις δράσεις, άλλοτε αποσυρόμασταν 

πολύ γρήγορα, άλλοτε είχαμε το ρόλο συντονιστή των πραγμάτων και άλλοτε πιέζαμε 

για ανάγκες που δεν προέκυπταν από τα ίδια τα μέλη (π.χ. στέκι). Τα ιδιαίτερα κενά 

της ΔΙΟΔΟΥ που φαίνεται να προβάλλουν μέσα από αυτό τον τρόπο παρουσίας 

μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 Κατάληψη μεγάλου μέρους του ζωτικού χώρου της ομάδας: είτε με την 

ανάληψη ενός ρόλου συντονιστή των δράσεων, είτε με την άμεση (εντός και 

εκτός ομάδας) παροχή υποστήριξης σε κάποια μέλη, είτε με την απλή παρουσία 

(πολλές φορές υπήρχαν 4 ή 5 μέλη της ΔΙΟΔΟΥ σε κάποια συνάντηση), φαίνεται 

πως η ΔΙΟΔΟΣ έπαιρνε πολύ κεντρικό ρόλο στην Ομάδα, με αποτέλεσμα να 

στερείται αυτός ο χώρος από τα υπόλοιπα μέλη. 

 Ασαφείς και αντιφατικούς στόχους: οι ασαφείς στόχοι αναφέρονται τόσο στο 

γεγονός ότι διαφορετικά μέλη της ΔΙΟΔΟΥ μπορεί να αντιλαμβάνονταν την 

Ομάδα με διαφορετικό τρόπο, όσο και στο ότι σε διάφορες στιγμές δεν ήταν 

ξεκάθαροι οι λόγοι της παρουσίας μας σε αυτή (το τι ακριβώς προσπαθούσαμε να 

επιτύχουμε ανά πάσα στιγμή και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να γίνει αυτό). 

Οι αντιφατικοί στόχοι αναφέρονται στο ότι μπορεί να προέκυπταν δύο 

διαφορετικοί στόχοι που να ακύρωνε ο ένας τον άλλο. Για παράδειγμα ο στόχος 
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του να παρέμβουμε σε κάποιες στιγμές για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ 

κάποιων μελών, έρχονταν σε σύγκρουση με τον στόχο για ισοτιμία μέσα στην 

Ομάδα (τόσο των υπολοίπων μελών μεταξύ τους, όσο και με τους 

«ψυχολόγους»).   

 Μη συνέπεια και σταθερότητα: εξωτερικές καταστάσεις, όπως ο χρόνος που 

μπορούσε ο καθένας να διαθέσει61, αλλά και οι συνθήκες που επικρατούσαν μέσα 

στη ΔΙΟΔΟ οδηγούσαν σε διαφορετικό βαθμό δέσμευσης στις διάφορες χρονικές 

στιγμές. Έτσι, το κάθε άτομο, αλλά και η ΔΙΟΔΟΣ ολόκληρη, μπορούσε να 

περάσει από φάσεις μεγαλύτερης εμπλοκής ή απομάκρυνσης από τη Συνάντηση. 

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με τη στάση των ίδιων των άμεσα 

ενδιαφερόμενων. Εδώ αξίζει να διακρίνουμε δύο στοιχεία: α) ενώ υπήρχαν μέλη που 

ήθελαν τη λειτουργία της Ομάδας με όρους αυτοβοήθειας, αυτοί αποτελούσαν μια 

μικρή μειονότητα. Το μεγαλύτερο μέρος των άμεσα ενδιαφερόμενων φαίνεται πως 

έβρισκε νόημα στην Ομάδα μέσα από την «παρέα» που τους προσέφερε και τη 

δυνατότητα να συζητήσουν κάποιες δυσκολίες. Με άλλα λόγια εστίαζαν περισσότερο 

στη δυνατότητα ατομικής αλλαγής, χωρίς να προβάλλεται η ανάγκη ή η επιθυμία για 

κοινωνική δράση62. β) Αλληλένδετο με το προηγούμενο φαίνεται να είναι το γεγονός 

ότι δεν υπήρχαν κάποια χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως 

βοηθητικά για τη δημιουργία μιας Ομάδας αυτοβοήθειας, όπως η ύπαρξη μιας μικρής 

ομάδας -άμεσα ενδιαφερόμενων- ανθρώπων που θα αναλάβει την αρχική 

πρωτοβουλία (αναφερόμαστε εδώ σε εκδόσεις των οργανισμών: Self Help Resource

Centre, National Mental Health Consumers’ Self-Help Clearinghouse, Hamlet Trust). 

                                               
61 Ας μην ξεχνάμε ότι η ΔΙΟΔΟΣ ήταν μια εθελοντική πρωτοβουλία που καταλάμβανε μεγάλο μέρος
από την καθημερινότητα όσων συμμετείχαν, μια καθημερινότητα που περιλάμβανε ένα πλήθος άλλων 
δραστηριοτήτων, υποχρεώσεων και σχέσεων για τον καθένα μας
62 Σύμφωνα με την Kurtz (1997) η κοινωνική δράση και αλλαγή είναι συνηθισμένα χαρακτηριστικά 
των ομάδων που λειτουργούν με αμιγείς όρους αυτοβοήθειας και αυτοοργάνωσης. Επίσης, από τις 
απόψεις του Campbell (1999) γίνεται εμφανές ότι άτομα και ομάδες που συμμετέχουν στο ευρύτερο 
κίνημα αυτοβοήθειας των ψυχικά πασχόντων βάζουν ως προτεραιότητα την κοινωνική αλλαγή.
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Αντίθετα, το ότι η Ομάδα ξεκίνησε με έναν παράδοξο τρόπο, μέσα από πρωτοβουλία 

της ΔΙΟΔΟΥ, φαίνεται πως καθόρισε σε ένα βαθμό και τα περιθώρια της δράσης της. 

Με αυτό τον τρόπο προβάλλει έντονα και η μεγαλύτερη αντίφαση της Ομάδας. Από 

τη μια οι ρίζες της και οι καταβολές της είναι το ψυχιατρείο. Με την έννοια ότι όλοι 

οι συμμετέχοντες –ψυχολόγοι και άμεσα ενδιαφερόμενοι- προέρχονται από αυτό και 

φαίνεται να αναπαράγουν, σε κάποιο βαθμό, τις σχέσεις καταπίεσης και την 

ιδρυματική λογική (ίσως όχι με έναν ψυχιατρικό, αλλά με έναν ψυχολογικό λόγο). 

Από την άλλη, η Ομάδα παρουσιάζεται πολλές φορές ως ένα εντελώς νέο κοινωνικό 

μόρφωμα, το οποίο στηρίζεται στην αυτοοργάνωση των μελών και είναι ανεξάρτητο 

με το παρόν σύστημα ψυχικής υγείας και τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα.

Ο τρίτος παράγοντας που θα θέλαμε να σχολιάσουμε είναι η εσωστρέφεια που 

εμφάνιζε η Ομάδα. Αν και έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτό κατά τη διάρκεια του 

κειμένου, εδώ αξίζει να σχολιαστεί πως η περιχαράκωση της Ομάδας γύρω από τις 

διαδικασίες και τα πρόσωπα που την αποτελούσαν σε κάθε χρονική στιγμή φαίνεται 

να παρεμπόδισε το άνοιγμά της στην ευρύτερη κοινωνία και την αντίληψή της ως 

κοινωνική καταρχήν δράση και κίνηση.

Το γεγονός ότι η κίνηση δεν διατηρήθηκε από τα ίδια τα μέλη με ψυχιατρική 

εμπειρία και ότι η Ομάδα διαλύθηκε μετά την αποχώρηση των «ψυχολόγων» 

φαίνεται να αντανακλά όλες αυτές τις αδυναμίες. Όμως συχνά ακούγεται και μια 

ακόμη κριτική: ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν «είχε συνέχεια», ότι, με κάποιο τρόπο, οι 

«ψυχολόγοι», η ΔΙΟΔΟΣ, δεν ήταν συνεπείς απέναντι στους ανθρώπους που 

συμμετείχαν στη Συνάντηση, ίσως ακόμη και ότι τους «παρατήσαμε». Θα ήθελα να 

σχολιάσω, σχετικά, ότι αντιλαμβάνομαι τη χρησιμότητα και την ουσία αυτής της 

κριτικής μέσα από δύο επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με τη διάλυση της 

Συνάντησης, ως το τέλος μιας εμπειρίας που δεν άφησε σπόρους για δημιουργία νέων 
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κινήσεων, τουλάχιστον από την πλευρά των άμεσα ενδιαφερόμενων μελών63. Το 

δεύτερο επίπεδο έχει να κάνει με τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους, με τη μη 

διατήρηση συστηματικής επαφής μαζί τους, με τις ανάγκες τους για υποστήριξη και 

για ανακάλυψη διεξόδων από την στραγγαλιστική ψυχιατρική πραγματικότητα, οι 

οποίες συνέχιζαν να υπάρχουν και μετά τη διάλυση της Ομάδας. Ανάγκες στις οποίες 

η Συνάντηση ίσως να έδωσε μια «υπόσχεση» για ικανοποίηση, την οποία τελικά δεν 

εκπλήρωσε.

Ξεκινώντας από αυτό το τελευταίο θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα γεγονός που 

ίσως διευκρινίζει την κατάσταση. Συγκεκριμένα, ότι η συμμετοχή στη Συνάντηση 

περιλάμβανε και τη βίωση πολύ έντονων συναισθημάτων για τον γράφοντα (και απ’ 

όσο γνωρίζω και για τα υπόλοιπα μέλη της ΔΙΟΔΟΥ). Έτσι και στην αποχώρηση από 

αυτή (που έγινε με κριτήρια την αδυναμία συνεπής παρουσίας μας για τη συνέχεια 

και την ελπίδα για συνέχιση της Ομάδας από τους ίδιους), φαίνεται να εμφανίστηκε 

στα μέλη της ΔΙΟΔΟΥ η ανάγκη να πάρουν τόσο συναισθηματική απόσταση, όσο 

και πρακτική από την Ομάδα και τα υπόλοιπα μέλη. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι 

κανένα μέλος της ΔΙΟΔΟΥ δεν επικοινώνησε από τότε με κανένα από τα υπόλοιπα 

μέλη. Μάλλον σημαίνει ότι οι επαφές αυτές εξαρτιόταν από τις διαπροσωπικές 

σχέσεις που είχαν φτιαχτεί όλο αυτό το διάστημα και έγιναν σε άλλο πλαίσιο. Το ότι 

δεν αναφέρονται σε αυτή την εργασία στοιχεία για την εξέλιξη των μελών μετά την 

Ομάδα, όπως και στοιχεία για τις διεργασίες της διάλυσης της Ομάδας έχει να κάνει 

με μια σειρά από παράγοντες, με πιο σημαντικούς τους εξής: α. επιλέχθηκε ως 

επίκεντρο της παρούσας εργασίας να είναι οι διεργασίες της Ομάδας και όχι οι 

ιστορίες συγκεκριμένων ανθρώπων, β. από τη στιγμή της διακοπής διατήρησης 

ημερολογίου –και πολύ περισσότερο από τη στιγμή απομάκρυνσής μου από τη 

                                               
63 Αυτό φάνηκε με καθαρό τρόπο στο συνέδριο «Ο Λόγος των Αποκλεισμένων», για το οποίο 
ενημερώσαμε κάποια από τα βασικά άτομα της Συνάντησης ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν, αλλά 
δεν έδειξαν ενδιαφέρον.
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Συνάντηση- δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα άτομα και 

την Ομάδα και γ. οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν θεωρήθηκαν ποτέ ως «ανίσχυροι» 

και ως άτομα που θα πρέπει να έχουν την προστασία των μελών της ΔΙΟΔΟΥ (κάτι 

που υπονοεί η λέξη «παρατάω»), μιας και αυτό δεν φαίνεται να διαφέρει και πολύ 

από την κυρίαρχη λογική του ψυχιατρείου που βλέπει τους ανθρώπους ως 

«άρρωστους» και κατά συνέπεια ως ανίκανους να φροντίσουν τους εαυτούς τους.

Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω συνολικά για όλη αυτή την κριτική, το γεγονός 

ότι φαίνεται να μπορεί να ασκηθεί για σχεδόν οποιαδήποτε κίνηση έχει γίνει, όχι 

μόνο στο χώρο της αποιδρυματοποίησης και της ψυχικής υγείας, αλλά και των 

ψυχοκοινωνικών προβλημάτων γενικότερα. Όλη η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, με τους 

τεράστιους οικονομικούς πόρους και τη συμβολή πολλών ανθρώπων, χαρακτηρίζεται 

από αποσπασματικότητα και κινήσεις που παρήκμασαν ή δεν είχαν συνέχεια 

(χαρακτηριστικό το πρόβλημα της συντήρησης των ξενώνων αυτό το διάστημα). Η 

υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, 

Πανεπιστήμια και άλλους φορείς, σύμφωνα με τα οποία δημιουργούνται δομές, 

δράσεις και εκδόσεις που σταματάν με τη λήξη της χρηματοδότησης είναι η 

καθημερινή πραγματικότητα. Η κριτική για «μη συνέχεια» και «μη συνέπεια» λοιπόν, 

δεν μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τους αντικειμενικούς παράγοντες και τις 

συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιείται η κάθε κίνηση. Διαφορετικά, μάλλον 

λειτουργεί με έναν τρόπο εξίσωσης των καταστάσεων. Με έναν τρόπο, δηλαδή, που 

στρέφει το φακό μακριά από τις επίσημες πολιτικές και δράσεις –όπως και τους 

εκφραστές αυτών-, τις υποβαθμίζει και στη θέση τους υπερτονίζει κινήσεις όπως 

αυτή της Συνάντησης. Αναφορικά με τη ΔΙΟΔΟ και τη Συνάντηση, λοιπόν, αξίζει να 

επισημάνουμε ότι, όπως φάνηκε, τα όρια της εμπειρίας καθορίστηκαν και από τη 

στενότητα των πόρων που υπήρχαν (σε επίπεδο οικονομικό, αλλά και διάθεσης 

χρόνου) και την ανύπαρκτη υποστήριξη της προσπάθειας. Με αποτέλεσμα να 



152

τερματιστεί όταν εξαντλήθηκε η δυνατότητα να συνεχιστεί από τα μέλη της 

ΔΙΟΔΟΥ.

Κλείνοντας αυτή τη θεματική θα ήθελα να σχολιάσω κάτι ακόμα. Ότι μέσα 

από όλες τις διαδικασίες, τα κενά και τις δυσκολίες που έχουν περιγραφεί ως τώρα, 

μοιάζει να προβάλλει το στοιχείο εκείνο που βγάζει τη Συνάντηση από τον 

ιδρυματικό χώρο του ψυχιατρείο και την τοποθετεί μέσα στο κοινωνικό και ιστορικό 

της πλαίσιο. Πρόκειται για την κίνηση, την εξέλιξη, την αλλαγή που εμφάνιζαν οι 

εκάστοτε διαδικασίες. Ήταν αυτή η δυναμική αλλαγή, η καθοδηγούμενη από τα ίδια 

τα υποκείμενα που συμμετείχαν, που έρχονταν σε αντίθεση με τη στασιμότητα και 

την απάθεια που πρεσβεύει το ψυχιατρικό ίδρυμα. Ήταν αυτή η δυναμική αλλαγή που 

δημιούργησε ένα νέο κοινωνικό χώρο Συνάντησης για τους συμμετέχοντες. Ήταν, 

τέλος, αυτή η διαδικασία της αλλαγής και του μετασχηματισμού που επιχειρήθηκε να 

αποδοθεί με την παρούσα εργασία. 



153

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αγνώστου συγγραφέα. Περί της αυταπάτης ενός ελεύθερου διαλόγου μεταξύ άμεσα 

ενδιαφερόμενων και ψυχιάτρων. (Πιθανόν να πρόκειται για μεταφρασμένη ομιλία 

άμεσα ενδιαφερόμενου από την Άννα Εμμανουηλίδου).

Beers, Cl. (1981). A Mind That Found Itself: An Autobiography. Pittsburgh and 

London: University of Pittsburgh Press.

Bentall, R. (2003). Madness Explained: Psychosis and Human Nature. London: 

Penguin Books.

Blue, A. (1999). Η Δημιουργία της Ελληνικής Ψυχιατρικής: Πολιτισμός, εαυτός και 

ιατρική. Αθήνα: Εξάντας Εκδοτική. 

Bock, Th. (2002). 20 Θέσεις για έναν Τριάλογο. Από το βιβλίο Bock, Deranders, 

Esterer: Stimmenreich. Mitteilungen über den Wahnsinn, Psychiatrieverlag, Bonn. 

Μετάφραση από την ιστοσελίδα: http://paratiritiriopsy-psy-spsc.blogspot.com/

Campbell (1999). The history of the user movement in the United Kingdom. In T. 

Heller, J. Reynolds, R. Gomm, R. Muston & S. Pattison (Eds.): Mental health 

matters: A reader (pp 218- 225). Basingstoke: Macmillan. 

Cohen, L. & Manion, L. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: 

Μεταίχμιο.

Cohen, S. (1983). The Mental Hygiene Movement, the Development of Personality 

and the School: The Medicalization of American Education. History of Education 

Quarterly. Vol. 23, No 2, pp 123-149.

Γεωργάκα, Ε. (2005). Η εμπλοκή των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην 

ερευνητική διαδικασία: Νέα παραδείγματα και πρακτικές στην έρευνα πάνω στην 

ψυχική υγεία. Υποβλήθηκε προς δημοσίευση στον 7ο τόμο της Επιστημονικής 



154

Επετηρίδας του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης.

Γρίβας, Κλ. (1985). Ψυχιατρικός Ολοκληρωτισμός: ιστορική και κοινωνική θεώρηση 

της ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ιανός. 

Δασκαλάκης, Ι. (2007). Διπλωματική εργασία:  Ψυχωσικά συμπτώματα- προσωπική 

κατανόηση. Επιρροή νοσηλείας- «ασθένειας» σε όλα τα επίπεδα ζωής- συνύπαρξη με 

αυτήν. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας των εξαρτήσεων και ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων.

Εμμανουηλίδου, Α. (2008). Σεμινάριά πάνω στην ψύχωση: Κοινωνικός τετράλογος 

και χαμήλωμα των τόνων στην προσέγγιση ακραίων ψυχικών εμπειριών. Από την 

ιστοσελίδα: http://paratiritiriopsy-psy-spsc.blogspot.com/

Εμμανουηλίδου, Α. (ανέκδοτο υλικό). Κινήσεις Αυτοβοήθειας Προσώπων με 

Ψυχωσική-Ψυχιατρική Εμπειρία: από την Αυτοβοήθεια στη διαμόρφωση πόλων 

κοινωνικού ελέγχου στο εσωτερικό των θεσμών ψυχοκοινωνικής περίθαλψης.  Στο 

Εμμανουηλίδου, Α., Κινήσεις Αυτοβοήθειας Προσώπων με Ψυχωσική-Ψυχιατρική 

Εμπειρία: μια πρώτη συλλογή κειμένων ευαισθητοποίησης με έμφαση στην 

κεντροευρωπαϊκή εμπειρία. Υλικό από το μάθημα (379) Κινήματα Αυτοβοήθειας     

του τμήματος ψυχολογίας.

Fenner, J. (1999). Our Way: Women’s Action for Mental Health (Nottingham). 

Journal of Community & Applied Social Psychology. 9: 79-91.

Φουκώ, Μ. (1964). Η ιστορία της τρέλας. Αθήνα: Ηριδανός. 

Goffman, E. (1994). Άσυλα: Δοκίμια για την κοινωνική κατάσταση των ασθενών του 

ψυχιατρείου και άλλων τροφίμων. Αθήνα: Ευρυαλος. 

Goffman, E. (2001). Στίγμα: σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας.

Αθήνα: Εκδόσεις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ.



155

Haley, J. (2006). Η Τέχνη του να Είσαι Σχιζοφρενής. Μετάλογος. Νο 9.

Hamlet Trust (2000). Κάνοντας την αρχή: ένας συμβουλευτικός οδηγός για τη 

δημιουργία και λειτουργία ομάδων αυτοβοήθειας από χρήστες υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας. Χανιά: Έκδοση ΠΕΨΑΕΕ- Ινστιτούτο «ΕΠΕΚΕΙΝΑ».  

Hoelling, I. (1999). The Berlin Runaway-house – Three Years of Antipsychiatric 

Practice. Changes – An International Journal of Psychology and Psychotherapy 

(England). Vol. 17, No. 4, pp. 278-288.

Hoelling, I. (χωρίς ημερομηνία). The Berlin Runaway House. Στην ιστοσελίδα του

SAMHSA’S National Mental Health Information Center:

http://mentalhealth.samhsa.gov/publications/allpubs/KEN-01-0108/berlin.asp

Ιωσηφίδης Θ. και Σπυριδάκης Μ. (2006). Ποιοτική Κοινωνική Έρευνα: 

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και ανάλυση δεδομένων. Εκδόσεις Κριτική, 

Επιστημονική Βιβλιοθήκη.

Ιωσηφίδης Θ. (2003). Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Εκδόσεις Κριτική, Επιστημονική Βιβλιοθήκη.

Kelly, F. J. (2007). Η Αυτοβοήθεια στις Διαταραχές Κατάχρησης Ουσιών: Ιστορία, 

Αποτελεσματικότητα, Κενά Γνώσης και Δυνατότητες για Έρευνα. Κοινωνία και 

Ψυχική Υγεία, 5, 23-43. 

Kempker, K. (1999). The Runaway-house in Berlin. Lecture, held in Oslo. Στην 

ιστοσελίδα: http://peter-lehmann-publishing.com/articles/others/oslo1999.htm

Kickbusch, I. & Hatch, S. (1983). A re-orientation of health care? In Self-help in 

Europe. Copenhagen: WHO, Regional Office for Europe.

Kurtz, L., F. (1997). Self help and Support Groups: A handbook for practitioners.

USA: Sage.



156

Lehmann, P. (2007). Επιζώντες της Ψυχιατρικής. Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 3, 12-

25.

Lehmann, P. (2008). Ουσιαστικά Μέτρα για την Πολιτική και Κοινωνική Ένταξη των 

(πρώην) χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής. Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 6, 78-

83.

Λάμπρος, Α. (2006). ΔΙΟΔΟΣ: Μια εθελοντική ομάδα παρέμβασης στο Δ΄ Τμήμα 

Οξείας Νοσηλείας του Ψ.Ν.Θ. Τετράδια Ψυχιατρικής. Νο 94.

Λέμαν, Π. (2005). Η πολιτική διάσταση κινήσεων Αυτοβοήθειας ανθρώπων με 

ψυχωσική εμπειρία. Τετράδια Ψυχιατρικής, 90, 18-25.

Λέμαν, Π. (2008). Βγαίνοντας από τα ψυχοφάρμακα: εμπειρίες επιτυχημένης διακοπής 

νευροληπτικών, αντικαταθλιπτικών, λιθίου και άλλων ρυθμιστικών της διάθεσης, 

Ritalin και αγχολυτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Νησίδες.

Λένιν, Β. Ι. (2005). Κράτος και επανάσταση: η διδασκαλία του μαρξισμού για το 

κράτος και το καθήκοντα του προλεταριάτου στην επανάσταση. Αθήνα: Σύγχρονη 

Εποχή. 

Λουκάς, Ι. (2007). Λέρος και Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: Από τον ιδρυματισμό στο 

Νεοϊδρυματισμό. Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 3, 26-36.

Madara, J. E. (1999). Self-Help Groups: options for support, education and advocacy. 

In O’ Brien, G. P., Kennedy, Z. W. & Ballard A. K. (eds.), Psychiatric Nursing: An 

Integration of Theory and Practice (pp 171- 188). New York: McGraw-Hill.

Mosher, R. L. (1999). Soteria and Other Alternatives to Acute Psychiatric 

Hospitalization. The Journal of nervous and mental disease. Vol. 187, 142-149.

Μαδιανός, Μ. (1994). Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και η ανάπτυξή της. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράμματα. 



157

Μάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη: University 

Studio Press. 

Μεγαλοοικονόμου (2007). Πολιτικές ψυχικής υγείας: Αποκλεισμός, νεοϊδρυματισμός 

και το αίτημα της χειραφέτησης. Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 2, 57-68.

Μεγαλοοικονόμου (2007β). Ανθούν οι ιδιωτικές κλινικές. Άρθρο- Συνέντευξη στην 

εφημερίδα ελευθεροτυπία (5/5/2007). Από την ιστοσελίδα: 

http://archive.enet.gr/online/online_obj?pid=140&tp=T&id=93073244

Μπαζάλια, Φ. (2008). Εναλλακτική Ψυχιατρική: ενάντια στην απαισιοδοξία της 

λογικής, για την αισιοδοξία της πράξης. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 

Μπαϊρακτάρης, Κ. (1994). Ψυχική Υγεία και Κοινωνική Παρέμβαση: εμπειρίες, 

συστήματα, πολιτικές. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις. 

Μπαϊρακτάρης (2008). Εισαγωγή του Επιστημονικού υπεύθυνου του έργου. 

Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 8 (Πρακτικά συνεδρίου: «Ο Λόγος των Αποκλεισμένων», 

7-8 Ιουνίου 2008, Θεσσαλονίκη), σελ. 6-7.

National Mental Health Consumers’ Self-Help Clearinghouse. Starting Self-Help 

Groups. Στην ιστοσελίδα: http://www.mhselfhelp.org/self.html

Navarro, V. (2007). Το Πολιτικό Πλαίσιο της Υγείας: Η παγκόσμια κατάσταση στην 

υγεία. Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 3, 43- 52.

Νομίδου, Ν. Ε. (2007). «Ένα κίνημα αλλιώτικο»: Οι οικογένειες οργανώνονται σε 

μια μάχη άνιση ενάντια στο στίγμα και τις προκαταλήψεις που συνοδεύουν την 

ψυχική διαταραχή. Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 2, 23-24.  

Parker, I., Georgaka, E., Harper, D., Mclaughlin, T. & Stowell-Smith, M. (1995). 

Deconstructing psychopathology. London: Sage.



158

Pilgrim, D. & Rogers, A. (2004). Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και ασθένειας.

Αθήνα: Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανος. 

Πανελλήνιας Επιτροπής Ατόμων με Ψυχιατρική Εμπειρία (2008). Διακήρυξη της 

Πανελλήνιας Επιτροπής (πρώην) χρηστών και επιζώντων της ψυχιατρικής. Κοινωνία 

και Ψυχική Υγεία, 8 (Πρακτικά συνεδρίου: «Ο Λόγος των Αποκλεισμένων», 7-8 

Ιουνίου 2008, Θεσσαλονίκη), σελ. 93-94.

Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας (2007). Ιδρυτικό 

κείμενο αρχών του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής 

Υγείας. Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 2, 89-92.

Πλουμπίδης, Δ. (1995). Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: θεσμοί, ιδρύματα και 

κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920. Αθήνα: Εξάντας Εκδοτική. 

Riessman, F. (1997). Ten Self-Help Principles. Social Policy, 27, pp 6-11.

Robinson, D. (1983). Self-help groups in primary health care. In Self-help in Europe. 

Copenhagen: WHO, Regional Office for Europe.

Self Help Resource Centre. Starting A Self-Help Group. Στην ιστοσελίδα: 

http://www.selfhelp.on.ca/start.html

Sommer, R., Clifford, S. J. & Norcross, C. J. (1998). A Bibliography of Mental 

Patients’ Autobiographies: An Update and Classification System. American Journal

of Psychiatry. Vol 155, pp 1261–1264.

S.P.K (1983). SPK. Οι «ψυχασθενείς» ενάντια στο κεφάλαιο. Αθήνα: Εκδόσεις 

Κομμούνα. (Από την ιστοσελίδα: www.scribd.com/doc/5621176/SPK- ) 

Steward, J. M. (1990). Expanding Theoretical Conceptualizations of Self-Help 

Groups. Social Science & Medicine. Vol. 9, pp.1057-1066.

Szasz, Τ. (2006). Η βιομηχανία τρέλας. Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Θεσσαλονίκης. 



159

Σιδεράς, Δ. (2007). Διπλωματική εργασία: Βιογραφικές διαδρομές ανθρώπων στο 

Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας των 

εξαρτήσεων και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων.

Τσαλίκογλου, Φ. (1987). Ο μύθος του επικίνδυνου ψυχασθενή. Αθήνα: Εκδόσεις 

Παπαζήση.  

Taylor, Μ. (1994). Action Research. In Banister P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M. 

& Tindall, C. (eds.), Qualitative Methods in Psychology (pp. 108-120). Buckingham-

Philadelphia: Open University Press.

The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition (2001-2007). Στην ιστοσελίδα: 

http://www.bartleby.com/65/me/mentalhy.html

Whitten, L. & Black, Br. (2005). Schizophrenics Anonymous. NAMI: The National 

Alliance on Mental Illness. Στην ιστοσελίδα: 

http://www.nami.org/Content/NavigationMenu/Inform_Yourself/Upcoming_Events/C

onvention/2005_Highlights/Presentations3/05NAMIconv-M10562.ppt

Wikipedia. Στην ιστοσελίδα: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schizophrenics_Anonymous  

Χατζαράκη Σ (2008). Οι Διαπροσωπικές Σχέσεις των Χρηστών Υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας. Κοινωνία και ψυχική υγεία, 6, σελ. 91-92.


