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Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και η διερεύνηση των 

επαγγελματικών σχέσεων ανάμεσα σε εργαζόμενους ψυχικής υγείας σε τρεις 

κοινοτικού τύπου ψυχιατρικές δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας: ένα Ξενώνα 

βραχείας παραμονής, το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας για 

παιδιά κι εφήβους (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) οι οποίες εδράζονται στο δήμο 

Ρεθύμνου. Η επιλογή των συγκεκριμένων κοινοτικών δομών επιλέχθηκαν με κριτήριο 

ότι αφενός λειτουργούν αυτόνομα η μία από την άλλη, αλλά πάντα σε διασύνδεση και 

κοινό προσανατολισμό αναφορικά με την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών σε όσους το 

αιτούνται και το χρειάζονται. Αφετέρου, οι υπηρεσίες που προσφέρουν απευθύνονται 

σε διαφορετική κάθε φορά ομάδα ανθρώπων με ψυχιατρικές παθήσεις ή εμπειρίες, 

αλλά η σύσταση της επαγγελματικής –θεραπευτικής- ομάδας προσλαμβάνεται, 

σύμφωνα με τον ερευνητικό προσανατολισμό της εργασίας, πάνω σε μία κοινή 

θεωρητικά και επιστημονικά βάση. Γι’ αυτούς τους λόγους κρίνεται ότι αποτελούν 

κατάλληλο κοινωνικό πεδίο διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας.   

  Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση και περιγραφή των επαγγελματικών 

ορίων και ρόλων των εργαζομένων κατά την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Πιο 

αναλυτικά, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στο πεδίο της κατανομής των ρόλων και 

αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους επαγγελματίες – εργαζόμενους ψυχικής υγείας 

αναφορικά και με τα ερευνητικά ερωτήματα που θέτουμε ως εξής:  

 

- Ποιοι είναι οι όροι συγκρότησης του επαγγελματικού ρόλου του εργαζόμενου 

μιας κοινοτικής δομής ψυχικής υγείας αναφορικά με τη θέση και την 

επαγγελματική ιδιότητα που φέρει ο καθένας (π.χ. ψυχίατρος, ψυχολόγος, 

κοινωνικός λειτουργός κ.λπ.);  

- Τί είδους σχέσεις αναπτύσσουν οι επαγγελματίες εργαζόμενοι σε μια κοινοτική 

δομή μεταξύ τους όσον αφορά την ίδια επαγγελματική ιδιότητα αλλά και όταν 

πρόκειται για διαφορετική;  

- Κατά πόσον τα επαγγελματικά όρια ανάμεσα σε εργαζόμενους σε μια κοινοτική 

δομή μεταβάλλονται αναφορικά με τις αρμοδιότητες του ρόλου κάθε 

επαγγελματία; 



 

  Ως μέθοδο έρευνας επιλέξαμε την ποιοτική ανάλυση και την τεχνική συλλογής 

των δεδομένων μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων προκειμένου να αποκτήσουμε μια 

πιο βαθιά ματιά στο ερευνητικό πεδίο και στις υποκειμενικές αφηγήσεις των 

εργαζομένων. Μέσα από τις οπτικές και την αφήγηση εμπειριών των εργαζομένων, όχι 

μόνο από την τωρινή τους εργασία, σε μία από τις παραπάνω ψυχιατρικές δομές, αλλά 

και την παράθεση εμπειριών και βιωμάτων από προηγούμενες εργασίες σε συναφείς 

θέσεις και υπηρεσίες, στοχεύουμε στο να κατανοήσουμε τη διαδικασία συγκρότησης 

του ρόλου του εργαζόμενου ως επαγγελματία, όπως, επίσης, τη στάση του και το 

δυναμικό –κοινωνικό- δίκτυο σχέσεων στο οποίο εμπλέκεται ευρισκόμενος/η σε μία 

ομάδα και άλλων επαγγελματιών και το είδος της εργασίας στο οποίο συμμετέχουν. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Abstract  

The subject of this thesis is to study and investigate the professional relationships 

between mental health employee in three community-based mental health structures 

which are located in the city of Rethymnon. The choice of these public mental health 

structures has been with specific criteria. On the one hand, each one of them work 

autonomously from each other, however, always in connection and common orientation 

with regard to the provision of mental health services to those who seek for it and need 

it. On the other hand, the services which are provided, are addressed to a different group 

of people with psychiatric disorders or experiences each time. However, the structure of 

the professional role – mental health treatment group- is perceived according to the 

orientation of the research of this work upon a common theoretical and scientific base. 

For these reasons we consider that consists a suitable social field to conduct this study. 

  Aim of this study is the investigation and description of the professional roles 

and boundaries of the mental health employee in the interaction between them. 

Specifically, our interest is focused on the area of the distribution of their roles and the 

responsibilities between the mental health professionals – employees and more 

importantly in regarding to the questions we ask below: 

 What are the terms of forming a professional role of the mental health 

employees in a public mental health structure with regard to their 

position and their profession (a psychiatrist, a psychologist, a social 

worker etc.)? 

 What is the type of relationships mental health professionals developing 

in a public mental health structure between other professionals who have 

the same profession, but also when that differs? 

 How do the professional boundaries between the mental health 

professional / employees change relatively to the responsibilities of their 

role each time?   

For conducting this study, we chose the qualitative analysis and data connection through 

semi-structured interviews in order to have a closer understanding on the research field 

and the subjective narratives of the professionals. Through these views and experiences, 

not only from their current work in the public mental health structures, but also from 

sharing knowledge and experiences from previous works in the same or related 

institutions and services, we aim at the understanding of the procedure of forming the 



role both as professionals and employees. As well as, the dynamic -social- network of 

the relationships in which a professional is situated and works in as part of a group with 

others and the kind of the work they undertake. 

  



Εισαγωγή  

Η ιστορία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα συνιστά, κατά ένα μέρος, μία 

ιστορία της αποϊδρυματοποίησης και μετάβασης από το ψυχιατρικό άσυλο στην παροχή 

ψυχιατρικών υπηρεσιών και ψυχολογικής μέριμνας εντός της κοινότητας. Είναι μία 

ιστορία με αργοκίνητες διαδρομές και πολύπλευρες εκφάνσεις η οποία αφορά, από τη 

μία την ψυχιατρική επιστήμη και θεραπευτική πρακτική και από την άλλη το κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας (Τζανάκης, 2008). 

  Η πορεία της αλλαγή του μέχρι πρότινος καθιερωμένου ψυχιατρικού 

παραδείγματος με το μοντέλο της Κοινοτικής Ψυχιατρικής σηματοδοτεί πρωταρχικά 

μία μεταβολή της κατεύθυνσης της επιστήμης της ψυχιατρικής τόσο ιδεολογικά όσο και 

στα επιστημονικά συστήματα σκέψης γύρω από εκεί μέσα από τη θέσπιση και 

προάσπιση νέων αρχών, αξιών και προσανατολισμού της θεραπευτικής πράξης. Ως εκ 

τούτου, διαπιστώνουμε μεταρρυθμίσεις και «εντοπισμένα», με τους θεσπισμένους 

χώρους άσκησης της ψυχιατρικής περίθαλψης και φροντίδας. Πρόκειται για μια 

μεταβολή από «μέσα» προς «έξω», από τον κλειστό χώρο του ψυχιατρείου στον 

ανοιχτό χώρο της κοινότητας με τη δημιουργία και λειτουργία αντίστοιχων δομών 

παροχής ψυχιατρικών υπηρεσιών. Ένας καίριος μετασχηματισμός στο εγχείρημα αυτό 

της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης,  ήταν ακριβώς η αλλαγή της ψυχιατρικής 

κουλτούρας και στο πλαίσιο των ίδιων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και κυρίως 

του κατευθυντήριου ρόλου του ψυχιάτρου εξ αυτών. Η επανανοηματοδότηση του 

ρόλου του ψυχιάτρου και των άλλων εργαζομένων μέσα στο ψυχιατρείο χρειαζόταν να 

τεθεί στη βάση μιας περισσότερο ανοιχτής και ανθρωπιστικής προοπτικής για την 

ψυχική ασθένεια και την υπόσταση του ψυχικά πάσχοντα. 

  Στην παρούσα εργασία η έρευνα κατευθύνεται, κυρίως, σε αυτόν τον 

μετασχηματισμό και τη λειτουργία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε μικρές 

ψυχιατρικές δομές κοινοτικού τύπου. Πιο συγκεκριμένα σκοπός αυτής της έρευνας 

είναι να διερευνήσουμε πλευρές της επαγγελματικής ζωής εργαζομένων σε μικρές 

κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας αναφορικά με τις σχέσεις που αναπτύσσουν και τη 

διασύνδεση των εργασιακών τους ρόλων. Μέσα από αυτό το πρίσμα επιδιώκουμε να 

αντιληφθούμε καλύτερα τη λειτουργία μιας μικρής ψυχιατρικού τύπου δομής, το 

εργασιακό περιβάλλον μέσα εκεί και το πρόταγμα υπέρβασης της προηγούμενης 

ψυχιατρικής νοοτροπίας μέσα από ένα νέο θεραπευτικό και επαγγελματικό πλαίσιο.  



  Η δομή της εργασίας λοιπόν ακολουθεί τα εξής κεφάλαια: στο πρώτο  

επιχειρούμε να σκιαγραφήσουμε την κατάσταση της ελληνικής ψυχιατρικής και τα 

γεγονότα που έδωσαν το έναυσμα για την έναρξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. 

Ακόμα, γίνεται αναφορά στην πορεία των αλλαγών και των νέων ιδεολογικών 

κατευθύνσεων και πρακτικών της Ψυχιατρικής μέχρι και το σήμερα.   

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία συζήτηση για το πεδίο κριτικής που 

ασκήθηκε απέναντι στην «παραδοσιακή» Ψυχιατρική σύμφωνα με τα προτάγματα της 

Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και τη διαμόρφωση του πεδίου της Κοινοτικής 

Ψυχιατρικής.   

 Στο τρίτο κεφάλαιο θεωρήσαμε σκόπιμο να ασχοληθούμε με την καθημερινή 

διαβίωση στο ψυχιατρείο αντλώντας πληροφορίες από την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Συγκεκριμένα, σε αυτό το κεφάλαιο προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε όψεις και 

πλευρές του ψυχιατρικού νοσοκομείου πρώτα ως ένας θεσμικός-κανονιστικός και 

κοινωνικός χώρος, αλλά και ως τόπος μιας “καθημερινότητας” για του διαμένοντες σε 

αυτό ψυχικά ασθενείς. 

  Στο τέταρτο κεφάλαιο παραθέτουμε την ανάλυση και τον σχολιασμό του 

εμπειρικού μας υλικού το οποίο παράχθηκε μέσα από τις συνεντεύξεις με τις 

εργαζόμενες των κοινοτικών δομών που συμμετείχαν στην έρευνα. Η ανάλυση του 

εμπειρικού υλικού χωρίστηκε κάθε φορά στην αντίστοιχη κοινοτική δομή και έγινε 

προσπάθεια να αναδειχθούν τα ζητήματα που προέκυπταν με γνώμονα τα ερευνητικά 

ερωτήματα που είχαμε θέσει στη αρχή. 

  Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας εδώ παρουσιάζεται η συζήτηση συνολικά 

της εργασίας ως μία αποτίμηση της δουλειάς που έγινε, των ερευνητικών περιορισμών 

που αντιμετωπίσαμε στην πορεία διεξαγωγής της και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

στο μέλλον.  

  

 

 

  



Κεφάλαιο 1:  Χαρακτηριστικά Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. 

Αποϊδρυματοποίηση και Ιστορία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην 

Ελλάδα. 

  

Ξεκινώντας το παρόν κεφάλαιο της εργασίας αυτής και της συζήτησης των θεμάτων 

που επιχειρούμε να αναδείξουμε, θεωρούμε σημαντικό να ανατρέξουμε την ιστορία 

της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, καθώς και τη 

μορφή και τα χαρακτηριστικά που έφερε αναφερόμενοι στο κοινωνικό, οικονομικό 

και πολιτικό πλαίσιο που κυριαρχούσε τότε. Η ιστορική ανασκόπηση αυτή, αρχικά, 

θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την σημασία της ψυχιατρικής αντιμετώπισης και 

περίθαλψης των ψυχικά ασθενών το διάστημα μετά την συγκρότηση του ελληνικού 

χώρου ως ανεξάρτητο εθνικό κράτος. Στη συνέχεια, θα προχωρήσουμε στη 

συζήτηση αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες για την κατάσταση της 

ψυχιατρικής περίθαλψης στον ελλαδικό χώρο κατά τα τέλη τις δεκαετίας του 1970 

και των αρχών της δεκαετίας του 1980, οπότε και εμφανίστηκε «το σκάνδαλο της 

Λέρου», μέχρι τις αρχές του 1990, όπου βλέπουμε να ξεκινούν οι διαδικασίες για 

την αποϊδρυματοποίηση των ψυχικά ασθενών και να τίθενται σε ουσιαστική κίνηση 

τα αιτήματα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.   

  Στόχος της ιστορικής ανασκόπησης του κυρίαρχου ψυχιατρικού πλαισίου 

άσκησης και θεσμοποίησης της ψυχιατρική επιστήμης κρίνεται ως σημαντικό για 

την κατανόηση των αιτημάτων για αλλαγή και μετασχηματισμό του ψυχιατρικού 

παραδείγματος και του γεγονότος καθεαυτού της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης. 

 

1.1: Πρώτες προσπάθειες συγκρότησης της ψυχιατρικής επιστήμης στην Ελλάδα 

 Κατά τις πρώτες δεκαετίες ύπαρξης του ελληνικού κράτους έλαβαν χώρα 

προσπάθειες να συγκροτηθεί και να αναπτυχθεί ένας οργανωμένος πυρήνας 

κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής, ο οποίος δεν υπήρχε προηγουμένως 

και έδινε προτεραιότητα σε αντίστοιχα ζητήματα. Μέσα σε αυτές τις προσπάθειες 

οργάνωσης και ανασυγκρότησης δεν συμπεριλαμβάνονταν η δημιουργία και 

οργάνωση ψυχιατρικών ιδρυμάτων, παρά μόνο πολύ αργότερα, κατά το 1880, 

ξεκίνησε να έρχεται πιεστικά στο προσκήνιο η ανάγκη και η μέριμνα μέσω της 

εξεύρεσης χώρων όπου θα στεγάζονταν και θα περιθάλπονταν οι ψυχιατρικοί 



ασθενείς. Ένας καίριος παράγοντας που ώθησε τις ανάγκες για ψυχιατρική 

περίθαλψη τότε ήταν ότι ο ελληνικός χώρος άρχισε να προσλαμβάνει χαρακτήρα 

αστικού και οικονομικού κέντρου και η διαχείριση των ψυχικά ασθενών ερχόταν ως 

πιεστικό αίτημα από ομάδες γιατρών της περιόδου (Πλουμπίδης, 1989). 

  Ήταν φανερό ότι μέχρι και πριν από τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου δεν υπήρχε κάποια ισχυρή πρόθεση από το ελληνικό κράτος για τη 

δημιουργία ψυχιατρικού ιδρύματος, παρά μόνο  μία αποτυχημένη απόπειρα ενός 

τέτοιου ιδρύματος. Ήταν η περίπτωση του «φρενοκομείου» στην Αίγινα το 1860-

1862 (Πλουμπίδης, 1989). Το παράδειγμα του ψυχιατρείου της Κέρκυρας αποτελεί 

το πρώτο «ειδικευμένο ψυχιατρικό ίδρυμα» στην Ελλάδα, αν και δεν μπορεί να 

προσληφθεί ούτε αυτό στο πλαίσιο της κρατικής πρωτοβουλίας για τους ψυχικά 

ασθενείς, καθώς προϋπήρχε της ένωσης με την Ελλάδα. Το φρενοκομείο της 

Κέρκυρας είχε ιδρυθεί από τον κυβερνήτη του νησιού, το οποίο τότε βρισκόταν υπό 

αγγλική κατοχή στις 2 Ιουλίου 1838. Ωστόσο, όμως, αξιοποιήθηκε ως τέτοιο, 

συντηρήθηκε και πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την ανοικοδόμησή του με 

κρατικά έξοδα την περίοδο 1880-1890 (Πλουμπίδης, 1989). 

  Σύμφωνα με τον Πλουμπίδη (1989) το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο που επέτρεπε 

τη λειτουργία των ψυχιατρείων στην Ελλάδα είχε ψηφιστεί ήδη πολύ νωρίς με τον 

νόμο ΨΜΒ το 1862 ο οποίος αποτελούσε μεταφορά ενός ήδη υπάρχοντος γαλλικού 

νόμου του 1838,του πρώτου αντίστοιχου εύρους νόμου που αφορούσε στη δημόσια 

υγεία εν γένει. Η ιδιαιτερότητα της ύπαρξης του συγκεκριμένου νόμου στην Ελλάδα, 

σύμφωνα με τον συγγραφέα, ήταν ότι συνέπιπτε με την ανυπαρξία, τελικά, 

ανέγερσης και λειτουργίας κάποιου δημόσιου ψυχιατρείου στην Ελλάδα την 

περίοδο αυτή.  

  Είναι σημαντικό, επίσης, να λάβουμε υπόψιν μας, εδώ, αναφορικά με τα 

παραπάνω- στο ιστορικό, επιστημολογικό και θεσμικό πλαίσιο αυτή τη φορά- ότι ο 

κλάδος της ψυχιατρικής δεν είχε εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα παράλληλα με άλλους 

υποστηρικτικούς θεσμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία να στηρίζουν το 

επιστημονικό υπόβαθρο των γνώσεών της αλλά και την ανάπτυξη νέων ιδεών και 

προαγωγή τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αφενός να δημιουργείται, και να 

εξηγείται με αυτόν τον τρόπο, σε κάποιο βαθμό, η αντίφαση με την ύπαρξη μιας 

νομοθεσίας για την ψυχιατρική περίθαλψη και ταυτόχρονα να μην έχει ξεκινήσει τη 

λειτουργία του κάποιο δημόσιο ψυχιατρικό ίδρυμα (Πλουμπίδης, 1989). Αφετέρου, 

και ευρύτερα δεν έχει συγκροτηθεί ένας συνεκτικός πυρήνας για το πλαίσιο μελέτης, 



παραγωγής και λειτουργίας της ψυχιατρικής στον ελληνικό χώρο και η, σχεδόν, 

κατά κόρον εισροή «ξένων εννοιών και πρακτικών» να είναι η μοναδική πηγή 

εμπλουτισμού της ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Αυτό είχε ως συνέπεια, η απόσταση 

πολύ συχνά ανάμεσα στα περιβάλλοντα άλλων χωρών σε σχέση με το ελληνικό 

γίγνεσθαι, να μην μπορούν να ενσωματωθούν πάντα με επιτυχία στο χρονικό 

διάστημα για το οποίο συζητάμε (Πλουμπίδης, 1989).  

 Κάποια χρόνια αργότερα βλέπουμε να διαμορφώνονται τέτοιοι επιστημονικοί 

θεσμοί και ομάδες, οι οποίοι αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός επιστημονικού 

πλέγματος αναφορικά με την ψυχιατρική και τη συγκρότηση του ελληνικού πεδίου 

της ψυχιατρικής επιστήμης. Όμως, το διάστημα εκείνο και χωρίς ακόμα να έχει 

φανεί ένας κεντρικός και κυρίαρχος λόγος γύρω από την αναγκαιότητα ανάπτυξης 

μιας «ελληνικής ψυχιατρικής», η δομή και η οργάνωση αυτών των θεσμών ήταν 

ελλιπείς (Πλουμπίδης, 1989). Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εδώ την παρουσία 

του πανεπιστημίου και τη διδασκαλία της ψυχιατρικής σε αυτό, η οποία ξεκίνησε το 

1893. Η δημιουργία της Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Εταιρείας ιδρύθηκε 

αργότερα στην Αθήνα, το έτος 1936, και απαρτιζόταν από 21 ψυχιάτρους και 

νευρολόγους τόσο από το χώρο του πανεπιστήμιου όσο και επαγγελματίες ιδιώτες. 

Επιπλέον, το μοναδικό ψυχιατρικό περιοδικό ήταν η Ψυχιατρική και Νευρολογική 

Επιθεώρησις από τον Σιμωνίδη Βλαβιανό, το οποίο εκδιδόταν από το 1902 μέχρι το 

1911 (Πλουμπίδης, 1989). 

 

1.2 Τα πρώτα ψυχιατρικά ιδρύματα στην Ελλάδα 

 Διαπιστώνουμε, λοιπόν, στο πρώτο αυτό διάστημα ύπαρξης του ανεξάρτητου 

ελληνικού κράτους κατά τον 19ο αιώνα, να γίνονται μόνο ορισμένες και ημιτελείς, 

χωρίς κρατική υποστήριξη, προσπάθειες της ανάδυσης της ελληνικής ψυχιατρικής. 

Κατά τις επόμενες δεκαετίες η πρωτόλεια αυτή κατάσταση γύρω από την 

περίθαλψη ψυχιατρικών ασθενών αρχίζει να αλλάζει με την εγκαθίδρυση και 

λειτουργία δημόσιων αλλά και ιδιωτικών ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, θα 

συμπεριλάβουμε στη συζήτησή μας ορισμένα από αυτές για το ρόλο που κατείχαν 

στην πορεία της διαμόρφωσης της ψυχιατρικής στην Ελλάδα.  

  Ένα από αυτά ήταν το Δρομοκαΐτειο το οποίο αποτέλεσε και πρότυπο 

ψυχιατρείου για τις επόμενες δυο δεκαετίες από την ίδρυσή του. Συγκεκριμένα, το 

Δρομοκαΐτειο ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Αθήνα την 1η Οκτωβρίου 1887 μετά 



από την κληροδότηση 500.000 χρυσών φράγκων από τον τότε επιχειρηματία Ζωρζή 

Δρομοκαΐτη και την παραχώρηση του οικοπέδου, όπου θα χτιζόταν, από την 

κυβέρνηση. Το Δρομοκαΐτειο, λοιπόν, λειτούργησε ως κληροδότημα-φιλανθρωπικό 

ίδρυμα κατέχοντας την ιδιότητα Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου αρχικά και 

στη συνέχεια μετά το 1985 ως Νομικό Πρόσωπο Δικαίου οπότε και εντάχθηκε στο 

Ε.Σ.Υ (Λέκκα, 2012). 

  Αναφορικά με την εσωτερική δομή και λειτουργία του, το Δρομοκαΐτειο διέθετε 

δύο ξεχωριστά τμήματα στα οποία δεχόταν αφενός τους ασθενείς που μπορούσαν 

να πληρώσουν τα νοσήλια όσο κι εκείνους τους ασθενείς που ήταν άποροι, χάριν 

του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του ιδρύματος (Λέκκα, 2012). 

  Η λειτουργία του Δρομοκαΐτειου ψυχιατρικού νοσοκομείου εκπλήρωνε σε ένα 

βαθμό το κενό που υπήρχε σχετικά με την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών και την 

απουσία μέχρι τότε άλλων δημόσιων ιδρυμάτων μέσα στην ελληνική επικράτεια. Το 

Δρομοκαΐτειο κατείχε μία ιδιαίτερη θετική εικόνα προς τα έξω, καθώς θεωρούνταν 

ως ένα «σύγχρονο ψυχιατρικό ίδρυμα» με πρακτικές και επιστημονικές μεθόδους, 

οι οποίες εμπνέονταν από ευρωπαϊκά μοντέλα θεραπείας και περίθαλψης. Ωστόσο, 

η σταδιακή αύξηση χρόνιων και απόρων ασθενών στο ίδρυμα αυτό έφερε σοβαρά 

προβλήματα συνωστισμού αλλά και οικονομικής δυσχέρειας στη λειτουργία του. Η 

κατάσταση αυτή επέφερε συνθήκες ιδιαίτερα άσχημες για τους ασθενείς, συνθήκες 

που προσιδίαζαν στις συνθήκες παλιότερων τύπων εγκλεισμού στα άσυλα (Λέκκα, 

2012). 

  Εν συνεχεία, στην πορεία της προσπάθειας συγκρότησης και ανάδειξης της 

ελληνικής ψυχιατρικής είναι πολύ σημαντικός σταθμός η ίδρυση του Αιγινήτειου 

Νοσοκομείου ως η πρώτη πανεπιστημιακή νευρολογική και ψυχιατρική κλινική. Το 

1893 ξεκίνησε η διδασκαλία της ψυχιατρικής και της νευρολογίας στην Ελλάδα από 

τον Μιχάλη Κατσαρά, διευθυντή τότε του Αιγινήτειου Νοσοκομείου με σκοπό τη 

διδασκαλία των φοιτητών της Ιατρικής μέσα από την παρατήρηση και μελέτη των 

απόρων ασθενών. Η ίδρυση του Αιγινήτειου Νοσοκομείου πραγματοποιήθηκε το 

1905 και είχε ως στόχο τη λειτουργία της ως ενός χώρου νοσηλείας και περίθαλψης 

ήπιων αλλά και οξέων περιστατικών ψυχικά ασθενών χωρίς πολλές περιπλοκές 

αναφορικά με την εισαγωγή τους. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η διοίκηση 

του Αιγινήτειου νοσοκομείου αφορούσε τις πανεπιστημιακές αρχές και δεν 

συμπεριλαμβανόταν στο νόμο ΨΜΒ’ (Πλουμπίδης, 1989). 



  Επιπλέον, το Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών (Δαφνί) ξεκίνησε τη λειτουργία του 

με την παράλληλη ψήφιση του νόμου 6077 «περί Οργανώσεως Δημόσιων 

Ψυχιατρείων» το 1934. Η δημιουργία του Δαφνί έδωσε λύση στα προβλήματα που 

δημιουργούνταν από τις κρατήσεις ψυχικά ασθενών στα κρατητήρια των 

αστυνομικών τμημάτων λόγω της ανυπαρξίας θεσπισμένων κατάλληλων χώρων. Η 

λειτουργία του ψυχιατρείου αυτού δεν ήταν , ωστόσο, χωρίς προβλήματα. 

Παρόμοια με το Δρομοκαΐτειο, αντιμετώπιζε προβλήματα συνωστισμού των 

ασθενών του με συνέπεια οι άσχημες συνθήκες που δημιουργούνταν, εμπόδιζαν το 

στόχο της θεραπείας και της περίθαλψης (Λέκκα, 2012). 

  Ακόμα, η ίδρυση του ψυχιατρικού ασύλου στη Λέρο γνωστή ως «Αποικία 

Ψυχοπαθών Λέρου» το 1957 είχε ως σκοπό την αποσυμφόρηση της κατάστασης 

που υπήρχε στα άλλα υπάρχοντα δημόσια ψυχιατρεία της χώρας. Κατά την έναρξη 

της λειτουργίας του ψυχιατρείου στη Λέρο, επιλέχθηκαν και μετακινήθηκαν 

ασθενείς με κριτήρια ότι, πρώτον, έπασχαν από βαριές και χρόνιες ψυχικές 

παθήσεις και, κατά δεύτερον, είχαν χάσει την επικοινωνία με τις οικογένειές τους 

(Λέκκα, 2012). Η ομολογουμένως απομακρυσμένη γεωγραφική τοποθεσία του 

ψυχιατρείου στο νησί της Λέρου «εξυπηρετούσε» αρκετές φορές μία βολική 

συνθήκη τόσο για την οικογένεια του ψυχικά πάσχοντος μέλους της όσο και της 

ευρύτερης κοινωνικής οντότητας αναφορικά με την απομάκρυνσή τους από το 

κοινωνικό προσκήνιο και την μετεγκατάστασή τους σε έναν άλλο χώρο (Blue, 

1999). 

Οι συνθήκες διαβίωσης στο ψυχιατρείο δεν άργησαν να εκπληρώσουν 

αντίστοιχες συνθήκες υπερπληθυσμού, ακατάλληλων χώρων και κακοποίησης των 

ψυχικά ασθενών με τα άλλα ψυχιατρεία της χώρας. Ωστόσο, αυτό που συνέβαινε 

στη Λέρο ήταν κάτι που δεν μπορούσε, πλέον, να μείνει «κοινό μυστικό». Το 1981 

δημοσιοποιήθηκαν οι τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν στο ίδρυμα της Λέρου 

από μία ομάδα ψυχιάτρων που είχε φτάσει εκεί για να κάνει το αγροτικό της. Λίγα 

χρόνια αργότερα, το 1983, μέσα από την διεθνή κατακραυγή για το «σκάνδαλο της 

Λέρου», λήφθηκε απόφαση από το υπουργείο υγείας για την απαγόρευση νέων 

εισαγωγών στο ίδρυμα. Η περίπτωση της Λέρου έφερε στο προσκήνιο ένα 

γενικότερο αίτημα αλλαγής με τη μορφή εντολής για τον άρδην μετασχηματισμό 

των ψυχιατρικών υπηρεσιών, της περίθαλψης και της αλλαγής του 

προσανατολισμού των πρακτικών της ίδιας της ψυχιατρικής ειδικότητας (Blue, 

1999). 



  Το ιδεολογικό σκηνικό και η κουλτούρα της λεγόμενης «παραδοσιακής 

ψυχιατρικής» προέβλεπε τη λειτουργία του ψυχιατρικού ιδρύματος με νοσηλείες 

ασθενών, στην πλειονότητά τους ακούσιες, τη χρήση φαρμακευτικών αγωγών και 

κατασταλτικές θεραπείες. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα του ψυχιατρικού 

ιδρύματος ως ασύλου, όπου η ανθρώπινη αξία και ο σεβασμός των δικαιωμάτων 

των ασθενών καταπατούνταν καθημερινά. Ακόμα, οι πολύ κακές συνθήκες 

διαβίωσης, η υπερπληρότητα των χώρων, η άσκηση βίας και εξουσίας από το 

προσωπικό και η αντιθεραπευτικότητα των «ψυχιατρικών θεραπειών» εν γένει 

διαμόρφωναν ένα πλαίσιο άσκησης της ψυχιατρικής καθόλα άσχημο και 

αποκρουστικό (Blue, 1999).  

  Η κατάσταση των ψυχιατρείων της χώρας ήδη από τη δεκαετία του ‘50, 

σύμφωνα με την Blue (1999), είχε αρχίσει να δείχνει τα σημάδια της πληρότητάς 

τους σχετικά με τους ασθενείς που μπορούσαν να δεχθούν για νοσηλεία στο 

εκάστοτε ψυχιατρείο. Η κατάσταση αυτή θα επιδεινόταν κατά τις επόμενες 

δεκαετίες και συγκεκριμένα με την περίπτωση του ψυχιατρείου της Λέρου στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80. 

 

1.3 Όψεις και χαρακτηριστικά της καθημερινής ζωής στο ψυχιατρικό ίδρυμα  

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε εικόνες-όψεις και 

χαρακτηριστικά της διαβίωσης ψυχικά ασθενών στο ψυχιατρείο εστιάζοντας κυρίως 

στο άσυλο ως χώρο νοσηλείας και ως θεσμικό-κανονιστικό, κοινωνικό χώρο, όπου 

δραστηριοποιούνται εργαζόμενοι με διαφορετικούς επαγγελματικούς ρόλους και θέσεις. 

Θα χρησιμοποιήσουμε ως παραδειγματική μελέτη την έρευνα του Χάρη Ασημόπουλου, 

δημοσιευμένη το 2009. Θα αντλήσουμε  πληροφορίες για να περιγράψουμε τα στοιχεία 

που διαμορφώνουν την καθημερινότητα σε ένα ψυχιατρείο, τα χαρακτηριστικά που 

φέρει αυτός ο τύπος καθημερινότητας και πώς επιδρά στους ανθρώπους που διαβιούν 

μέσα στο ψυχιατρείο αναφορικά με το θέμα της παρούσας εργασίας. 

   Συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε σε συζήτηση πτυχές της 

καθημερινότητας στο ψυχιατρείο όχι μόνο από την πλευρά των ψυχικά νοσηλευομένων, 

αλλά και από την πλευρά των εργαζομένων που βρίσκονται μέσα εκεί και έχουν 

καταγραφεί στη μελέτη αυτή.  

 



1.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά του ψυχιατρείου στα διάφορα πεδία που αναλαμβάνει 

ως θεσμός, ιδρυματική λειτουργία 

Το ψυχιατρικό ίδρυμα, συνήθως, κατέχει την εικόνα ενός κτιριακού συγκροτήματος το 

οποίο βρίσκεται απομακρυσμένο από το δίκτυο της πόλης όπου ανήκει. Τα 

συναισθήματα που γεννά στον επισκέπτη, σύμφωνα με τον Ασημόπουλο (2009) είναι 

ακριβώς αυτά, της απομάκρυνσης, της εγκατάλειψης από το κοινωνικό σύνολο και μιας 

αίσθησης απάθειας προς τη ζωή. Οι σκέψεις και τα συναισθήματα αυτά μπορούν 

μερικές φορές να δημιουργηθούν και από την πρώτη εντύπωση κάποιου –ψυχικά 

ασθενή, συγγενή ενός νοσηλευόμενου στο ψυχιατρείο ή άλλου με την ιδιότητα του 

προσωρινού επισκέπτη- ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον χώρο αυτό για πρώτη φορά 

(Ασημόπουλος, 2009). 

  Η οργάνωση του ψυχιατρείου ως νοσοκομείου στηρίζεται στην ίδια βάση 

λειτουργίας άλλων κλινικών διαθέτοντας τμήματα που εξυπηρετούν τόσο τους ήδη 

ευρισκόμενους ασθενείς όσο και τμήματα που αναλαμβάνουν τα έκτακτα ή επείγοντα 

περιστατικά ασθενών, όπως το τμήμα οξέων περιστατικών. Πιο αναλυτικά, μέσα στο 

ψυχιατρείο είναι δυνατόν να λειτουργούν γηροψυχιατρικά νοσηλευτικά τμήματα, 

κλινική βραχείας θεραπείας οξέων περιστατικών, αλλά και κλινικές που υποστηρίζουν 

αυτά τα τμήματα όπως, για παράδειγμα, παθολογική, χειρουργική, ορθοπεδική και 

νευρολογική κλινική. Επιπλέον, στο δυναμικό των υπηρεσιών του ψυχιατρείου μπορεί 

να έχουν στην διάθεσή τους μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο και όποια 

άλλη ιατρική υπηρεσία που μπορεί να χρειαστούν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς εντός του. 

Ακόμα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν διαμορφωθεί Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 

Κέντρα προεπαγγελματικής κατάρτισης ορισμένων ασθενών, Ξενώνας και 

διαμερίσματα προστατευμένης στέγασης ασθενών (Ασημόπουλος, 2009).

 Προχωρώντας, σε ό,τι αφορά τη διοικητική λειτουργία του ψυχιατρικού 

νοσοκομείου, αυτή  ακολουθεί κάθετη δομή και πυραμιδοειδή διάρθρωση αναφορικά 

με τα θεσμικά και κρατικά όργανα στα οποία αποβλέπει (Υπουργείο Υγείας, 

Περιφερειακή Διοίκηση). Η διοικητική δομή στο εσωτερικό του ψυχιατρείου  ιεραρχικά 

ανώτερη θέση κατέχει το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον πρόεδρο και τον γενικό 

διευθυντή να είναι υπεύθυνοι για το ψυχιατρείο. Η διάρθρωσή του διαχωρίζεται σε 

τρεις υπηρεσίες: ιατρική, νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία. Συνολικά, η διοικητική 

δομή του ψυχιατρείου στηρίζεται σε στοιχεία συγκεντρωτισμού, ειδίκευσης και 

γραφειοκρατίας της λειτουργίας του με αποτέλεσμα, συχνά,  να δημιουργούνται 

εμπόδια στην φροντίδα των ασθενών (Ασημόπουλος, 2009). 



  Ο λόγος της καθημερινότητας στο ψυχιατρείο αρθρώνεται κυρίως εντός του και 

συγκεκριμένα στην ψυχιατρική πτέρυγα. Το εσωτερικό περιβάλλον του ψυχιατρείου, 

όπως και το εξωτερικό για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω αναφορικά με τις πρώτες 

εντυπώσεις και συναισθήματα που δημιουργεί, είναι διαμορφωμένο με τρόπους με τους 

οποίους εξυπηρετούνται οι σκοποί της λειτουργίας του (Ασημόπουλος, 2009). 

  Τα αρχιτεκτονικά πρότυπα, σύμφωνα με τον Ασημόπουλο (2009) που ορίζουν 

τις κατασκευές των ψυχιατρείων στο σύνολό τους στηρίζονται σε αντιλήψεις 

αναφορικά με τους τρόπους συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των ασθενών κατά το 

διάστημα της νοσηλείας τους στο ψυχιατρείο από το προσωπικό. Είναι λογικό καθώς 

μεταβάλλονται αυτές οι  αντιλήψεις και οπτικές μέσα στην ψυχιατρική επιστήμη να 

μεταβάλλονται και αντίστοιχα οι ψυχιατρικοί χώροι και ο σχεδιασμός τους. 

Διαβλέπουμε έτσι να προηγούνται αντιλήψεις οι οποίες, αρχικά, είχαν ως κύριο 

χαρακτηριστικό την απομόνωση των ψυχιατρικών ασθενών. Στη συνέχεια, αυτό άλλαξε 

και υπερίσχυσαν αντιλήψεις που εντοπίζονταν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 

επιτήρησης των ασθενών αυτών.   

  Ακόμα, το περιβάλλον της ψυχιατρικής πτέρυγας, φυσικό και κοινωνικό, 

προδιαγράφει τον τρόπο οργάνωσης της ζωής των ψυχικά ασθενών που βρίσκονται εκεί. 

Η πρώτη συνθήκη που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευόμενοι ασθενείς είναι αυτή της 

στέρησης της προσωπικής τους ελευθερίας. Οι κλειδωμένες πόρτες, η κατοχή των 

κλειδιών μόνο από μέλη του νοσηλευτικού και φυλακτικού προσωπικού, τα σίδερα και 

τα κάγκελα στα παράθυρα αποτελούν στοιχεία αυστηρού περιορισμού εξόδου από το 

χώρο της πτέρυγας και μιας ατμόσφαιρας εγκλεισμού. Ο ψυχικά ασθενής εδώ χάνει την 

αυτονομία του και το δικαίωμα του να είναι ελεύθερος, επειδή βρίσκεται 

νοσηλευόμενος στο ψυχιατρείο και κρίνεται ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις 

«ενήλικες ικανότητες» αυτές. Βρίσκεται κατ’ ουσία σε έναν χώρο που μοιάζει 

περισσότερο με φυλακή (Ασημόπουλος, 2009) 

  Επιπλέον, η διάταξη των χώρων μέσα στην ψυχιατρική πτέρυγα διαμορφώνει 

ένα καθεστώς συλλογικής διαβίωσης των ψυχικά νοσηλευόμενων ασθενών, 

καταργώντας ταυτόχρονα την έννοια της ατομικότητας και του προσωπικού χώρου. Οι 

όροι διαβίωσης στο χώρο νοσηλείας του ψυχιατρείου για τους ασθενείς δεν επιτρέπουν 

να έχουν στη διάθεσή τους προσωπικούς χώρους στους οποίους μπορούν οι ίδιοι να 

απομονωθούν ή να φυλάξουν τυχόν προσωπικών τους αντικείμενα. Η ζωή στο 

ψυχιατρείο επιβάλλει μία ηθική και προσωπική απογύμνωση του ψυχικά ασθενή 

ανθρώπου από ό,τι συνιστούσε πριν τον κόσμο του και την καθημερινότητά του και 



όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε πλήρη συναναστροφή με άλλους 

νοσηλευόμενους. Ακόμα και όταν πρόκειται για ιδιωτικές στιγμές και περιστάσεις 

(Ασημόπουλος, 2009) 

  Σκοπός των συνθηκών που ορίζουν τη λειτουργία του ψυχιατρείου και την 

οργάνωση της καθημερινής ζωής των ψυχικά ασθενών σε αυτό, είναι η χειραγώγηση 

αυτών των ασθενών και, κυρίως, εκείνων που χαρακτηρίζονται ως χρόνιοι ασθενείς. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επέρχεται στο ψυχικά ασθενές άτομο μία κατάσταση 

ισοπέδωσης των ανθρώπινων ιδιοτήτων του, αποπροσωποποίησης από τον εαυτό του. 

Και η στάση του προσωπικού, αντίστοιχα, ενισχύει αυτήν τη συνθήκη παθητικότητας 

και απάθειας από τους εαυτούς τους (Ασημόπουλος, 2009)  

  Ακόμα, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας διαβίωσης και δραστηριοτήτων που 

ορίζει η λειτουργία της ψυχιατρικής πτέρυγας στοχεύει, επίσης, στην άμεση επίβλεψη 

και παρακολούθηση των ασθενών από το προσωπικό. Διαμορφώνεται μία εσωτερική 

πραγματικότητα ελέγχου και επιβολής εκάστοτε κανονιστικής πρακτικής για να 

εδραιώσουν την πειθαρχία και τη συμμόρφωση των ψυχικά ασθενών (Ασημόπουλος, 

2009) 

  Επιπρόσθετα, κυριαρχεί μία χωροταξική διάκριση αναφορικά με την χρήση και 

την προσβασιμότητα στους χώρους της ψυχιατρικής πτέρυγας ανάμεσα στους  

νοσηλευόμενους ασθενείς και στην ομάδα του προσωπικού. Υπάρχουν χώροι οι οποίοι 

είναι για αποκλειστική χρήση από τη μεριά των τελευταίων και άλλοι χώροι για τους 

οποίους δίνεται η πρόσβαση σε ορισμένους μόνο ασθενείς και υπό προϋποθέσεις κάθε 

φορά (Ασημόπουλος, 2009). 

  Συνολικά, στην ψυχιατρική πτέρυγα κατασκευάζεται μία καθημερινή 

πραγματικότητα με έναν πολύ σαφή και προασπιζόμενο διαχωρισμό. Αυτόν ανάμεσα 

στην ομάδα του προσωπικού και της ομάδας των νοσηλευόμενων ασθενών  και ο 

οποίος επικυρώνεται και γίνεται «απαράβατο» όριο ορίζοντας ουσιαστικά την 

κοινωνική απόσταση που διαχωρίζει τις δυο ομάδες. Η στάση του προσωπικού γενικά, 

η συμπεριφορά προς τους ασθενείς της πτέρυγας, οι πρακτικές που ακολουθούν, όταν 

δεν πειθαρχούν, αποκαλύπτουν αφενός τα συναισθήματα άγχους και απειλής που 

βιώνουν εξαιτίας της κατάστασης που κυριαρχεί και αφετέρου, εσώτερα, την πρόθεση 

τους για απόσταση και προστασία από την οποιαδήποτε απειλή παραβίασης αυτού του 

ορίου (Ασημόπουλος, 2009). 

 



1.3.2: Η ρουτίνα της καθημερινότητας στην ψυχιατρική πτέρυγα ως 

«πρόγραμμα/προγραμματισμός ζωής» 

Η καθημερινότητα της ζωής στην ψυχιατρική πτέρυγα δεν χάνει τον κεντρικό 

χαρακτήρα της λειτουργίας της, που είναι ο περιορισμός της ελευθερίας των 

νοσηλευομένων ψυχικά ασθενών. Συγχρόνως, αυτή η ιδιότυπη καθημερινότητα 

κανονίζεται από την παροχή και την απαρέγκλιτα τήρηση ενός εβδομαδιαίου 

προγράμματος βασικών και απαραίτητων δραστηριοτήτων. Το καθημερινό πρόγραμμα 

αυτό προσδιορίζει τις δραστηριότητες που γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας, κάθε 

ημέρας καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας με την εποπτεία πάντα του προσωπικού 

(Ασημόπουλος, 2009). Αυτός ο κύκλος των επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων 

μέσα στην ψυχιατρική πτέρυγα διαμορφώνει και καθορίζει την ατμόσφαιρα μιας 

καθημερινής ρουτίνας, ενός προγράμματος ζωής το οποίο κυριαρχεί χωρίς να αλλάζει 

κάτι ή να εξελίσσεται μέσα από αυτό.  

  Σύμφωνα με τον Ασημόπουλο (2009) η συγκρότηση μιας ρουτίνας στην 

καθημερινότητα του ψυχιατρείου σε πολλές περιπτώσεις ευνοεί και επιδιώκεται στο 

περιβάλλον της ψυχιατρικής πτέρυγας για την καλύτερη αντιμετώπιση των ψυχωτικών 

ασθενών. Από την άλλη μεριά, όμως, η συνθήκη αυτή «εξιδανικεύεται» η παραμένει η 

μοναδική και γίνεται το καθιερωμένο πρότυπο μιας καθημερινότητας η οποία φέρει 

χαρακτηριστικά αδράνειας και παθητικής αποδοχής στη συμπεριφορά των ψυχικά 

ασθενών. Στο επίπεδο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην ψυχιατρική πτέρυγα σε 

αυτό το πλαίσιο ανάμεσα στην ομάδα του προσωπικού και των νοσηλευόμενων 

ασθενών βλέπουμε αυτή η συναναστροφή να λαμβάνει χώρα εντός του πεδίου των 

δραστηριοτήτων της καθημερινής ρουτίνας. Οι δραστηριότητες αυτές σχετίζονται 

σχεδόν αποκλειστικά με βασικές ανάγκες διαβίωσης των ψυχικά ασθενών, όπως είναι η 

τροφοδοσία και η λήψη της θεραπείας τους. Ακόμα, συμπεριλαμβάνεται η φροντίδα της 

προσωπικής υγιεινής και του ευπρεπισμού τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και με τον 

καθαρισμό των χώρων όπου κοιμούνται, αλλά και άλλων όπου περνούν σημαντικό 

μέρος της μέρας τους (Ασημόπουλος, 2009). 

  Η λειτουργία της ψυχιατρικής πτέρυγας με δεδομένη και επιβεβλημένη τη 

συνθήκη μιας καθημερινής ρουτίνας σε αυτήν, αντιδιαστέλλεται με τον αρχικό σκοπό 

λειτουργίας του θεσμού αναφορικά με την παροχή «ενός ασφαλούς περιβάλλοντος σε 

ψυχικά ασθενείς». Αντ’ αυτού, οι ασθενείς βρίσκονται εκτεθειμένοι και ευάλωτοι σε 

φαινόμενα παραμέλησης, εκμετάλλευσης και κακοποίησης εντός του ψυχιατρείου. 

Επιπλέον, στις συνθήκες αυτές έρχονται αντιμέτωποι με «απειλητικές και 



καταστροφικές δυνάμεις», στάσεις και συμπεριφορές που υποβαθμίζουν τα βασικά 

ανθρώπινα δικαιώματα, τις προσωπικές ελευθερίες ενός ατόμου και τις πτυχές της 

προσωπικότητάς τους. Αυτό έχεις σαν αποτέλεσμα οι ευρισκόμενοι στο ψυχιατρείο 

ψυχικά ασθενείς να απειλούνται και να περιορίζονται  αρκετά συχνά σε αυτό το πλαίσιο 

(Ασημόπουλος, 2009) 

  Η ρουτίνα της ψυχιατρικής πτέρυγας συνιστά μία υποχρέωση και ταυτόχρονα 

μία συμμόρφωση στις επιταγές του θεσμού αυτού. Με αυτό τον τρόπο η ρουτίνα 

θεωρείται ότι επιτυγχάνεται η σταθερότητα και η ασφάλεια στην πτέρυγα. Οι ασθενείς 

καλούνται να ακολουθήσουν αυτή τη ρουτίνα ως τη μοναδική προοπτική ζωής που 

έχουνε μέσα στο ψυχιατρείο. Έτσι, η αποδοχή και η προσαρμογή σε αυτήν αποτελεί 

ένα φαινομενικά θετικό κριτήριο για τη βελτίωση της ψυχικής τους κατάστασης. Στην 

ουσία, όμως, η υιοθέτηση και η προσαρμογή στις συνθήκες και τις υποχρεώσεις που 

ορίζει το περιβάλλον της πτέρυγας, είναι δυνατόν να επιβαρύνει τους νοσηλευόμενους 

ασθενείς με νέες ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας τους που 

αντιμετωπίζουν ήδη (Ασημόπουλος, 2009). Διαμορφώνεται, με αυτόν τον τρόπο, μια 

πραγματικότητα νοσηρών και παθολογικών καταστάσεων στην ψυχιατρική πτέρυγα 

στην οποία οι ανθρώπινες οντότητες μέσα σε αυτήν, με πρώτους τους νοσηλευόμενους 

ασθενείς να αποδέχονται αδύναμοι τη ρουτίνα της πτέρυγας και τις επιπτώσεις στον 

ήδη ευάλωτο ψυχισμός τους (Ασημόπουλος, 2009) 

  Ακολούθως, το προσωπικό έχοντας χαμηλό επίπεδο κατάρτισης, γνώσεων και 

υποστήριξης για να αντιμετωπίσουν κατάλληλα κάθε φορά τους ψυχικά ασθενείς, 

προσκολλώνται στην κουλτούρα άσκησης της απόλυτης εξουσίας και επιβολή βίας 

απέναντι στους τελευταίους. Επιπρόσθετα, η πρακτική της βίας και της κακοποίησης 

από την πλευρά του προσωπικού φαίνεται να υποστηρίζεται και να ενισχύεται από ένα 

κοινό σύστημα αντιλήψεων ως τρόπος αιτιολόγησης και διαχείρισης των ασθενών στην 

ψυχιατρική πτέρυγα. Το προσωπικό αισθάνεται παγιδευμένο και σε αδυναμία να 

επιτελέσει το ρόλο του διαφορετικά. Οι μέθοδοι βίας και η τιμωρία προς τους ασθενείς 

προσλαμβάνεται ως μέρος του ρόλου του προσωπικού νομιμοποιώντας έτσι την 

κουλτούρα της βίας (Ασημόπουλος, 2009) 

 Τέλος, οι ψυχίατροι και άλλοι γιατροί βρίσκονται να απουσιάζουν από την 

καθημερινή ζωή της πτέρυγας,  εγκαταλείποντας ουσιαστικά τα μέλη του προσωπικού 

χωρίς έλεγχο και υποστήριξη για τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν. Αυτές οι 

συνθήκες εκφράζονται, ύστερα, σε φαινόμενα και καταστάσεις παραμέλησης των 



αναγκών φροντίδας, κατάχρηση εξουσίας και κακοποίησης μέσα στο ψυχιατρείο 

(Ασημόπουλος, 2009) 

 

1.3.3 Οι επιπτώσεις της διαβίωσης στο ψυχιατρείο 

Η εισαγωγή και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο ενός ανθρώπου με ψυχική διαταραχή 

σηματοδοτεί μία άρδην αλλαγή στη ζωή που είχε προηγουμένως με τη ζωή μετέπειτα 

στο χώρο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Η αλλαγή αυτή εντοπίζεται σε προσωπικό, 

οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο και η νέα αυτή συνθήκη ζωής κυριαρχεί, σχεδόν, 

καθολικά στην προσωπικότητα και τη συμπεριφορά του ψυχικά ασθενές ατόμου.  

  Το ψυχιατρείο εξαιτίας της λειτουργίας του ως ένας περίκλειστος χώρος με 

εξουσιαστικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς επιχειρεί να πετύχει την προσαρμογή των 

ψυχικά ασθενών στην ψυχιατρική πτέρυγα. Μέσα από μηχανισμούς ενσωμάτωσης 

όπως π.χ. η στέρηση βασικών δικαιωμάτων,  

 η κατάργηση του προσωπικού χώρου, οι κοινές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια 

του εικοσιτετραώρου, η αντιθεραπευτική, πολλές φορές, συμπεριφορά των μελών του 

προσωπικού προς τους ασθενείς, και οι υπόλοιπες συνθήκες διαβίωσης στο ψυχιατρείο 

οδηγούν τους τελευταίους σε μία παθητική συμμόρφωση και προσωπική ρήξη με τον 

εαυτό τους και σε συναισθηματικό και κοινωνικό μαρασμό (Ασημόπουλος, 2009).  

  Αναλογιζόμενοι τις συνθήκες εγκλεισμού, ελέγχου και καταστολής στη 

λειτουργία του ψυχιατρείο και την πρωταρχική στόχευση του ως κοινωνικού θεσμού με 

θεραπευτική λειτουργία προκύπτουν αντιφάσεις και συγκρούσεις αναφορικά με τον 

ρόλο του ψυχιατρείου. Οι αντιφάσεις και οι συγκρούσεις, που δημιουργούνται, φαίνεται 

να προκύπτουν ως φυσικό επακόλουθο μέσα από το διχαστικό χαρακτήρα του 

ψυχιατρείου προκαλώντας σύγχυση στα μέλη του προσωπικού αναφορικά με το ρόλο 

τους και συγκρούσεις με άλλα μέλη του προσωπικού και με τους ασθενείς. Αυτή η 

κατάσταση έχει ως συνέπεια την αποθάρρυνση και απογοήτευση του προσωπικού 

καταλήγοντας η απάθεια και η σκληρότητα να αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά στη 

συμπεριφορά τους (Ασημόπουλος, 2009). 

  Οι συνέπειες για τους ψυχικά ασθενείς επιδρούν πιο βαθιά στην ήδη 

επιβαρυμένη ψυχική τους κατάσταση, στη σχέση με τον εαυτό τους και τη σχέση με τον 

έξω κόσμο. Αρχικά, το γεγονός της εισαγωγής και παραμονής στο ψυχιατρείο 

εγγράφεται στο ίδιο το ψυχικά πάσχων άτομο ως μία τομή στη μέχρι τώρα διαδρομή 

της ζωής του, ως μία “ρήξη” ανάμεσα στη ζωή που είχε  μέχρι και πριν την είσοδο του 



στο ψυχιατρικό νοσοκομείο και τη ζωή από εκεί κι έπειτα (Σαββάκης & Τζανάκης, 

2016).  Το εννοιολογικό αυτό σχήμα της «βιογραφικής ρήξης» περιγράφει ακριβώς την 

προσπάθεια διαχείρισης αυτού του γεγονότος που είναι τόσο «ξαφνική» και «οδυνηρή» 

εμπειρία για το άτομο και χρειάζεται να καταφύγει σε ερμηνευτικά σχήματα που να 

εντάσσουν το γεγονός αυτό και ό,τι ακολουθεί σε μία συνεκτική υποκειμενική ερμηνεία 

για τη ζωή του ατόμου (Σαββάκης & Τζανάκης, 2016). 

  Στη συνέχεια, ενσωματωμένοι πλέον στην καθημερινή ρουτίνα χειραγώγησης 

του ψυχιατρικού νοσοκομείου διέρχονται σε μία διαδικασία παθητικοποίησης και 

συναισθηματικής αποξένωσης εξαιτίας των συνθηκών στέρησης της προσωπικής τους 

ελευθερίας και αξίας. Πολλές φορές ακόμα αγνοείται και η ίδια η ύπαρξή τους ως 

διακριτά υποκείμενα, καθώς αντιμετωπίζονται ως μέλη της ομάδας του ψυχιατρείο και 

ιδίως των χρονίων ασθενών. Αγνοούνται τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά (π.χ. 

κάποιο παρατσούκλι αντί για όνομα) και η ιστορία εκάστοτε ψυχικά ασθενή. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα την αποπροσωποποίηση των ψυχικά ασθενών και την κατάργηση της 

προσωπικής τους ταυτότητας (Ασημόπουλος, 2009) . 

  Ο τρόπος λειτουργίας του ψυχιατρείου διέπεται από χαρακτηριστικά και 

στάσεις που, όπως αναφέραμε πιο πάνω, οδηγούν τους ψυχικά ασθενείς σε 

παθητικοποίηση, εξάρτηση, νοητική, συναισθηματική αλλά και κοινωνική έκπτωση. Η 

ιδρυματική εμπειρία προσβάλλει και επιβαρύνει την ψυχική κατάσταση των ασθενών, 

προσαρμοσμένοι σε μια καθημερινή ρουτίνα στην οποία δεν μπορούν να παρέμβουν οι 

ίδιοι, να πάρουν αποφάσεις ή πρωτοβουλίες. Καταλήγουν παθητικά, εξαρτημένα άτομα 

και σε μία κατάσταση στην οποία η αξιοπρέπειά τους βάλλεται (Ασημόπουλος, 2009). 

Η κατάσταση αυτή των ασθενών του ψυχιατρείου αφορά στο φαινόμενο του 

ιδρυματισμού, στην πλήρη, δηλαδή, και απόλυτη προσαρμογή των συνθηκών 

διαβίωσης του ψυχιατρείου προκαλώντας επιπρόσθετες ψυχικές και κοινωνικές 

αναπηρίες λόγω της παραμονής τους εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (Ασημόπουλος, 

2009). 

   

 

  



2. Οι πρώτες αλλαγές στο καθεστώς του ψυχιατρείου – Αποϊδρυματοποίηση και 

Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση 

Σύμφωνα με τον Μαδιανό (2019) το 1983 η τότε κυβέρνηση θέσπισε το νόμο 1397/03 

για τη δημιουργία του ΕΣΥ, στο οποίο προβλεπόταν ως επιτακτική ανάγκη η 

αναμόρφωση του χώρου της ψυχιατρικής περίθαλψης όπως ίσχυε μέχρι τότε. Επίσης, 

με το άρθρο 21 του ίδιου νόμου παρεχόταν το υπόβαθρο για την αποκέντρωση των 

ψυχιατρικών ιδρυμάτων-ασύλων. Παράλληλα, λίγο διάστημα μετά η αποκάλυψη των 

τραγικών συνθηκών διαβίωσης και περίθαλψης στη Λέρο, ισχυροποίησαν τις 

προηγούμενες ενέργειες και ενέτειναν τη δυναμική τους και τη δραστικότητα της 

υλοποίησης ενός προγράμματος μεταρρύθμισης για την ψυχική υγεία. Το αμέσως 

επόμενο έτος, το 1984, ξεκινά η υλοποίηση του Κανονισμού 815/84 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη χορήγηση 120 εκατομμυρίων ECU για το μετασχηματισμό 

της ψυχιατρικής περίθαλψης στον ελληνικό χώρο με βασικό στόχο την 

αποϊδρυματοποίηση των χρόνιων εγκλείστων ασθενών (Μαδιανός, Ψυχιατρική και 

Αποκατάσταση, 2005). 

  Αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που κατείχε το 

σύστημα ψυχιατρικής περίθαλψης μέχρι τότε και είχε ως συνέπεια να διαμορφώνεται 

μια δυσλειτουργική και εκ νέου προβληματική κατάσταση γύρω από αυτό, χωρίς να 

αντιμετωπίζει ορθολογικά τις ανάγκες του ψυχιατρικού πληθυσμού (Μαδιανός, 2005): 

 

 συγκεντρωτισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και έλλειψη 

υπηρεσιών κοινοτικής ψυχικής υγείας και ψυχιατρικών τομέων στα Γενικά 

Νοσοκομεία, με παράλληλη απουσία τομεοποίησης 

 άνιση γεωγραφική κατανομή του ψυχιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού μεταξύ των μεγάλων ψυχιατρικών νοσοκομείων και του 

τομέα υγείας 

 άνιση κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων μεταξύ των κρατικών 

ψυχιατρικών νοσοκομείων 

 ανορθολογική διαχείριση των πόρων και έλλειψη ειδικευμένου 

προσωπικού 

  

Με αφετηρία λοιπόν το έτος 1984 μέχρι και το έτος 1996 πραγματοποιήθηκαν καίρια 

βήματα αναφορικά με τον μετασχηματισμό του συστήματος ψυχιατρικών υπηρεσιών 



στη Ελλάδα. Συγκροτήθηκε, κατά πρώτον, μία Επιτροπή Ψυχικής Υγείας από το 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας η οποία και εκπόνησε ένα πενταετές σχέδιο για την 

αναμόρφωση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Με την οικονομική στήριξη από την 

Ε.Ο.Κ. μπορούσαν να διενεργηθούν οι διαδικασίες (1) για την ίδρυση νέων χώρων 

κατάρτισης στην ευρεία περιοχή Αθηνών (Πρόγραμμα Α’) και (2) στη μεταρρύθμιση 

του συστήματος ψυχιατρικής περίθαλψης σε όλη την ελληνική επικράτεια (Πρόγραμμα 

Β’) (Μαδιανός, 2005). 

 

Οι στόχοι του προγράμματος αυτού ήταν οι εξής (Μαδιανός, 2005): 

 

 αποκέντρωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και αποϊδρυματισμός, 

 ίδρυση Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των ψυχιατρικών τομέων στα 

Γενικά Νοσοκομεία, 

 δημιουργία υπηρεσιών επαγγελματικής και κοινωνικής αποκατάστασης 

και υπηρεσίες μετανοσοκομειακής περίθαλψης για τους χρόνιους ψυχικά 

ασθενείς και 

 οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μετεκπαιδευτικών 

υποτροφιών για το προσωπικό ψυχικής υγείας  

                                                             

Συνολικά το πρώτο αυτό στάδιο μεταρρύθμισης του ελληνικού ψυχιατρικού πεδίου είχε 

σημαντικές αλλαγές αναφορικά με τους στόχους της αποϊδρυματοποίησης, της 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της αποσυμφόρησης στα μεγάλα ψυχιατρικά 

νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, το διάστημα 1981-1996 ο αριθμός των χρόνιων ασθενών 

στα μεγάλα ψυχιατρικά νοσοκομεία μειώθηκε σε ποσοστό 40%. Ακόμα, την ίδια 

περίοδο ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονταν πάνω από 36 μήνες ελαττώθηκε στο 

50% (Μαδιανός, 2005). Επιπλέον, οι ενέργειες του Κανονισμού 815/84 είχαν 

σημαντικές επιδράσεις στη δημιουργία εναλλακτικών ψυχιατρικών δομών μέσα στην 

κοινότητα για την αποϊδρυματοποίηση των ασθενών μακράς παραμονής και την 

αποφυγή νοσηλειών σε καινούργια ψυχιατρικά περιστατικά. Ακόμα, αυξήθηκαν σε 

σημαντικό βαθμό οι υπηρεσίες ψυχικής αποκατάστασης και ξεκίνησαν να 

δημιουργούνται και να λειτουργούν και σε περιοχές που δεν υπήρχαν προηγουμένως 

(Μαδιανός, 2005). 



Σχετικά με το Πρόγραμμα Β’ του Κανονισμού 815/84 η κύρια κατεύθυνσή του 

ήταν να μειώσει τον αριθμό των νέων εισαγωγών στις μεγάλες ψυχιατρικές κλινικές, να 

αποφύγει τον ιδρυματισμό και να ανοίξει το δρόμο για τον αποϊδρυματισμό και την 

προσαρμογή των ασυλοποιημένων ασθενών στη ζωή της κοινότητας (Μαδιανός, 2005). 

Σ’ ένα σημαντικό βαθμό τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του «πενταετούς» 

προγράμματος για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση απ’ όταν ξεκίνησε μέχρι το 1999 ήταν 

ηχηρά και είχε σημειωθεί πρόοδος στα πεδία που προαναφέραμε, αλλά και 

συνολικότερα στο χώρο της ψυχικής υγείας και της ψυχιατρικής περίθαλψης (Μαδιανός, 

2005). 

 

2.1. Πρόγραμμα «Ψυχαργώς» 

Η δράση του σχεδίου για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

στην Ελλάδα, από τη μία έφερε σημαντικά αποτελέσματα και αλλαγές στο καθεστώς 

και τη λειτουργία του ψυχιατρικού συστήματος που προϋπήρχε και έφερε στο 

προσκήνιο νέες έννοιες ως προτάγματα και ανάγκες των ψυχικά ασθενών. Στη συνέχεια, 

ήταν αναγκαία η συνέχεια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης μετά την ολοκλήρωση του 

Κανονισμού 815/84 στα τέλη του 1995 για δύο λόγους: πρώτον, χρειαζόταν να 

διατηρηθούν και να επεκταθούν οι ήδη αλλαγές και ο προσανατολισμός με την 

υλοποίηση των στόχων που είχαν θεσμοθετηθεί και, δεύτερον, υπήρχαν ακόμα 

ελλείψεις αναφορικά με την υλοποίηση των στόχων της αποϊδρυματοποίησης, της 

αποσυμφόρησης άλλων μεγάλων ψυχιατρείων και την ανάπτυξη δομών 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Για τους λόγους αυτούς 

εκπονήθηκε το 1999 ένα δεκαετές πρόγραμμα με βασικούς στόχους τη συνέχεια της 

διαδικασίας της μεταρρύθμισης που είχε ξεκινήσει με επίκεντρο την ανάπτυξη 

κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, στην κοινωνική ένταξη και επανένταξη, όπως 

και τη δυνατότητα εισόδου στον εργασιακό χώρο ατόμων με προβλήματα ψυχικής 

υγείας. Το Πρόγραμμα «Ψυχαργώς»  φέρει τη λειτουργία του ως ένα «επιχειρησιακό 

εργαλείο» της πολιτικής που ακολουθεί το ελληνικό κράτος για την περαιτέρω 

προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, τον αποϊδρυματισμό και τον 

εκσυγχρονισμό του συστήματος ψυχιατρικών υπηρεσιών και περίθαλψης με τη 

παράλληλη θέσπιση κοινοτικά προσανατολισμένων υπηρεσιών ενταγμένων σε Τομείς 

Ψυχικής Υγείας στο πλαίσιο της διαδικασίας της τομεοποίησης (Μαδιανός, 2005).  



 Το Πρόγραμμα «Ψυχαργώς» διενεργήθηκε αρχικά σε δυο φάσεις  με κάποιες 

αναθεωρήσεις στα χρόνια αυτά. Η Α’ Φάση του Προγράμματος αφορούσε τη διετία 

2000-2001, οπότε στο τέλος της διετίας αυτής έγινε η πρώτη αναθεώρησή του έτσι 

ώστε να ισχύει πλέον για τα έτη 2001-2010. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι η 

Α’ φάση αυτή του προγράμματος συμπεριλήφθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας» και έλαβε χρηματοδότηση 

από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το Ελληνικό Δημόσιο. Η εφαρμογή της 

Α’ φάσης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε τριανταμία πόλεις ανά την Ελλάδα 

και περιλάμβανε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αποασυλοποίησης ασθενών από όλα τα 

ψυχιατρικά νοσοκομεία. Μετά την ολοκλήρωση της Α’ φάσης του Προγράμματος 

«Ψυχαργώς» είχαν δημιουργεί οι παρακάτω δομές και υπηρεσίες (Μαδιανός, 2005):

  

 49 Ξενώνες και 6 Οικοτροφεία 

 71 Εργαστήρια κατάρτισης 

 Προκατάρτιση, Κατάρτιση, Απασχόληση 973 ασθενών 

 Αποϊδρυματισμός, διαμονή σε εξωνοσοκομειακές δομές (Ξενώνες, 

Οικοτροφεία) 769 ασθενών 

 Πρόσληψη και εκπαίδευση 630 ατόμων 

 Κατάρτιση 910 ατόμων ως στελεχών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. 

                                                                    

Η Β’ Φάση του Προγράμματος «Ψυχαργώς» εκκινεί το έτος 2001 και ολοκληρώνεται 

στη συνέχεια το έτος 2009 με παράλληλη την υλοποίηση του Τομεακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία-Πρόνοια 2000-2006» του Γ’ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης με πρώτο στόχο τη συνέχιση της αποασυλοποίησης. Αφορά, 

επιπρόσθετα, την ανάπτυξη κοινοτικών δομών και υποδομών ψυχικής υγείας ανά την 

επικράτεια (Παπαϊωάννου, 2020). Σύμφωνα με τον Μαδιανό (2005) οι δομές αυτές 

εξασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με σκοπό την πρόληψη, τη 

διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, όπως, επίσης, και την ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη. Οι δομές αυτές απευθύνονται τόσο σε 

ενήλικες όσο και σε παιδιά και εφήβους.  

  Την περίοδο της Β’ φάσης του Προγράμματος «Ψυχαργώς» (2001-2009) 

πραγματοποιήθηκε η κατάργηση τεσσάρων από  τα εννέα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της 

χώρας. Επίσης, τα ασυλικά τμήματα του ΨΝ Πέτρας Ολύμπου καταργήθηκαν τον 



Ιανουάριο του 2005, του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων το Φεβρουάριο 

του 2006, του ΨΝ Κέρκυρας τον Οκτώβριο του 2006, του Παιδοψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Αττικής το Σεπτέμβριο του 2007. Την ίδια χρονική περίοδο ο αριθμός 

των χρόνιων ασθενών που βρίσκονταν νοσηλευόμενοι στα υπόλοιπα εν ενεργεία 

ψυχιατρικά νοσοκομεία, μειώθηκε σημαντικά. Επιπρόσθετα, χάριν στη δράση του 

προγράμματος αποασυλοποίησης ο πληθυσμός των ψυχικά πασχόντων που ζούσαν 

πλέον σε 452 Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ΜΨΑ) ανερχόταν το 2009 σε 

2689, ενώ ο αριθμός των ασθενών μακράς διαμονής που νοσηλεύονται στα ψυχιατρικά 

νοσοκομεία ήταν κάτω από 2000. Η δημιουργία και εγκατάσταση τέτοιων μονάδων έχει 

πραγματοποιηθεί σε όλη την επικράτεια με αποτέλεσμα να λειτουργούν στεγαστικές 

μονάδες και στους 37 νομούς της χώρας. Ο ρόλος των ΜΨΑ είναι  να λειτουργήσουν 

ως δυνητικοί χώροι διαβίωσης ατόμων με ψυχικές ασθένειες με την κοινότητα, έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η ιδρυματοποίηση και ο κοινωνικός αποκλεισμός των ανθρώπων 

αυτών (Ψυχαργώς, 2011).  

  Σε ό,τι αφορά τον εξωνοσοκομειακό - κοινοτικό τομέα, είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι έχει υλοποιηθεί αξιόλογη πρόοδος με τη λειτουργία 40 Κέντρων 

Ψυχικής Υγείας. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική ενίσχυση για το κοινοτικό δίκτυο είναι η 

λειτουργία των Κέντρων Ημέρας και των Κινητών Μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, το 

δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών παρέχει και υποστηρίζει τις εξής δομές:  

 

1 Με την εποπτεία από το Δημόσιο Τομέα  

 33 Ψυχιατρικά Τμήματα Γενικών Νοσοκομείων 

 13 Παιδοψυχιατρικά Τμήματα 

 39 Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

 11 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 

 13 Κέντρα Ημέρας 

 5 Νοσοκομεία Ημέρας 

 12 Κινητές Μονάδες 

 2 Μονάδες κατ’ οίκον φροντίδας 

 36 Οικοτροφεία 

 78 Ξενώνες 

 198 Προστατευμένα Διαμερίσματα 

 15 Κοι.Σ.Π.Ε. 

 Παροχή υπηρεσιών Ψ.Υ. από Κ.Υ. των 1ης, 3ης, 5ης & 6ης ΥΠΕ 



 

2  Από τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

 1 Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

 1 Νοσοκομείο Ημέρας 

 52 Κέντρα Ημέρας 

 13 Κινητές Μονάδες 

 89 Οικοτροφεία 

 19 Ξενώνες 

 32 Προστατευμένα Διαμερίσματα 

 4 Κέντρα Αλτσχάϊμερ και αυτισμού 

 4 Εργαστήρια  

 

  Ο σκοπός της ανάπτυξης του δικτύου των κοινοτικών υπηρεσιών είναι να 

λειτουργήσει ως φίλτρο για την ανάσχεση της ιδρυματικής περίθαλψης των ατόμων με 

ψυχικές διαταραχές και να διασφαλίσει την κοινωνική ενσωμάτωση των ψυχικά 

πασχόντων. Βασικοί στόχοι των υπηρεσιών αυτών είναι η έγκαιρη παρακολούθηση και 

θεραπεία των ψυχικά ασθενών σε υπηρεσίες οι οποίες είναι πλησίον της οικείας τους 

συνάμα και η μετανοσοκομειακή παρακολούθηση των προηγουμένως νοσηλευόμενων 

ασθενών, ώστε να προληφθεί η ενδεχόμενη υποτροπή της νόσου και η προαγωγή της 

ψυχικής υγείας του γενικού πληθυσμού (Ψυχαργώς, 2011) 

  Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέσα από το πλαίσιο της 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και του προγράμματος «Ψυχαργώ» έχουν διαμορφωθεί 

κοινοτικές παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι οποίες αποβλέπουν  αφενός 

στη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, στη διευκόλυνση της ομαλής ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης και αφετέρου στη διατήρηση της ψυχικής υγείας του παιδιού. Πιο αναλυτικά, 

έχουν αναπτυχθεί 11 Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και 27 Κέντρα Ψυχικής Υγείας τα 

οποία προσφέρουν παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες. Ακόμα, έχουν συγκροτηθεί Κινητές 

Μονάδες σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας σε παιδιά κι εφήβους (Ψυχαργώς, 2011).  

  Ύστερα, μία βασική μέριμνα, η οποία συμπεριλαμβάνεται μέσα στο πλαίσιο του 

Προγράμματος αυτού, είναι για την γεροντική άνοια και τις ασθένειες τύπου Alzheimer. 

Καθώς, τα έτη 2001-2009 διαμορφώθηκαν 7 Κέντρα Ημέρας σε 5 νομούς της χώρας 

στοχεύοντας στην πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, όπως επίσης και 3 Οικοτροφεία. 



Συνακόλουθα, 33 οικοτροφεία έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους τα οποία φιλοξενούν 

ψυχογηριατρικά περιστατικά από τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία της χώρας στο πλαίσιο 

του προγράμματος και της κατεύθυνσης για την αποασυλοποίηση. Στο ίδιο πλαίσιο 

δημιουργήθηκαν υπηρεσίες για ψυχικά ασθενείς με πολιτισμικές και θρησκευτικές 

διαφορές βάσει του προγράμματος «Ψυχαδέλφεια»  (Ψυχαργώς, 2011).  

   Κεντρικός στόχος των υπηρεσιών αυτών είναι να προετοιμάζουν τις υπόλοιπες 

υπηρεσίες ώστε να δεχτούν τα άτομα αυτά και να μην λειτουργούν με κάποια 

ενδεχόμενη προκατάληψη και παράλληλα να υποστηρίζουν το προσωπικό και τους 

ενοίκους των δομών φιλοξενίας σεβόμενοι τα δικαιώματά τους. Έτσι, λοιπόν, οι 

υπηρεσίες αυτές διαθέτουν στο δίκτυό τους ένα Κέντρο Ημέρας για μουσουλμάνους και 

Ρομά στο νομό Αττικής, μία Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης για πρόσφυγες 

με προβλήματα ψυχικής υγείας και δυο Κέντρα Ημέρας για μετανάστες με ψυχικές 

διαταραχές στο νομό Αττικής (Ψυχαργώς, 2011). 

  Εν τέλει, μία πολύ σημαντική θεσμοθέτηση στο πλαίσιο της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης ήταν η δημιουργία του Ν. 2761/99 και η ίδρυση των Κοινωνικών 

Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ), προκειμένου να προωθηθεί σε μία 

πιο ουσιαστική κατεύθυνση και λειτουργία η εργασιακή ένταξη των ατόμων με 

ψυχιατρικές διαταραχές. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2761/99 «οι Κοινωνικοί 

Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) είναι παραγωγικές, εμπορικές και 

κοινωνικές μονάδες οι οποίες αναπτύσσουν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα και 

συνιστούν μια μορφή απασχόλησης που παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εποπτεία 

των απασχολούμενων με προβλήματα ψυχικής υγείας» (Ψυχαργώς, 2011, σ. 20)  

 

   

  



Κεφάλαιο 3: Η Κοινοτική Ψυχιατρική και η «υπέρβαση» του ασύλου

  

3.1 Η πορεία αλλαγής. Μια πορεία γενίκευσης της κριτικής 

Το ιδεολογικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της Κοινοτικής Ψυχιατρικής 

έρχεται ως συνέχεια μετά το κύμα αμφισβήτησης του ισχύοντος ψυχιατρικού 

παραδείγματος και της άσκησής του μετά τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες διαβίωσης 

και περίθαλψης στη Λέρο. Η δημόσια ανάδειξη του ζητήματος αυτού ως εθνικό, πλέον, 

το οποίο δεν αποτελούσε την μοναδική περίπτωση σε σχέση με τα άλλα ψυχιατρεία που 

υπήρχαν στην Ελλάδα, και συνάμα η διεθνής κινητοποίηση γύρω από τα ζητήματα της 

περίθαλψης των ψυχικά ασθενών και των πρακτικών που ακολουθούνταν μέσα στα 

άσυλα, έθεσε σε καθοριστική κίνηση μια μεταρρυθμιστική πορεία για την αλλαγή της 

ιδρυματικής ψυχιατρικής και τη μεταφορά της λειτουργίας της ψυχιατρικής και 

άσκησής της εν γένει στην κοινότητα.   

  Η πορεία αλλαγής και μετασχηματισμού της «παραδοσιακής ψυχιατρικής», 

όπως χαρακτηρίστηκε στη συνέχεια, στην Ελλάδα ενισχύθηκε από ξένα ιδεολογικά 

προτάγματα και νέες πρακτικές που ασκούσαν κριτική στην ψυχιατρική λειτουργία του 

ασύλου και άνοιγαν το δρόμο για μία ψυχιατρική πραγματικότητα με σαφώς 

περισσότερο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Παραδείγματα αυτών των προσεγγίσεων 

και πρακτικών βλέπουμε να πρωτοστατούν σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία και η 

Ιταλία στα εκεί ψυχιατρικά ιδρύματα και να κομίζουν αυτή τη νέα θεώρηση απέναντι 

στην ψυχική ασθένεια και στο ψυχικά πάσχον άτομο (Τζανάκης, 2008). 

  Συγκεκριμένα, στη μεταβαλλόμενη λειτουργία του ασύλου και ευρύτερα του 

μετασχηματισμού της ψυχιατρικής περίθαλψης συνολικά εφευρίσκονται και 

διαμορφώνονται νέες ιδεολογικές κατευθύνσεις και θεραπευτικές πρακτικές γύρω από 

τη ψυχιατρική φροντίδα. Η ισχυροποίηση τόσο παλιότερων όσο και νεότερων «ιδεών»  

και προοπτικών θέασης της ψυχιατρικής και της ψυχικής ασθένειας και του ψυχικά 

πάσχοντα συνιστούν μια γενικευμένη κριτική του ασυλιακού μοντέλου που σταδιακά 

βγαίνουν στην επιφάνεια και λαμβάνουν την μορφή ενός συνολικότερου αιτήματος 

μετασχηματισμού (Τζανάκης, 2008). 

 Πρώτα, η «ανακάλυψη των ψυχοφαρμάκων» είχε έναν ιδιαίτερα καθοριστικό 

ρόλο στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ψυχικά ασθενών μέσα στα ψυχιατρικά 

ιδρύματα και τη δραστική μείωση του διαστήματος της νοσηλείας τους. Το γεγονός 

αυτό ενίσχυε την στροφή στην αλλαγή της νοοτροπίας για την αντιμετώπιση και 



περίθαλψη του ψυχικά ασθενή από την ψυχιατρική παρουσία με έναν πιο ανθρωπιστικό 

χαρακτήρα. Η ανακάλυψη και χρήση τους βοήθησε σε περαιτέρω νέα βήματα για το 

«άνοιγμα προς την κοινότητα» (Τζανάκης, 2008).  

  Στη συνέχεια, είναι σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο που περιγράφουμε να 

αναφέρουμε δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα προσπαθειών αναμόρφωσης και 

κριτικής του ψυχιατρικού συστήματος τα οποία έλαβαν χώρα πριν την ανακάλυψη των 

ψυχοφαρμάκων: το κίνημα της θεσμικής ψυχοθεραπείας και η ανάπτυξη θεραπευτικών 

κοινοτήτων.   

  Αφενός, το κίνημα της θεσμικής ψυχοθεραπείας εκκινεί από τη διαπίστωση ότι 

μία ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών δεν μπορεί να είναι 

αποτελεσματική χωρίς μία προηγούμενη ανάλυση του θεσμού του ασύλου. Μία 

ανάλυση η οποία θέτει επί τάπητος όλα τα χαρακτηριστικά που κατέχει το άσυλο 

αναφορικά με τη δομή, την ιεραρχία στην οποία στηρίζεται και τα αδιέξοδα στα οποία 

αναγκαστικά απολήγει. Ακόμα, πολύ κρίσιμο στην προοπτική αυτή, την οποία 

προτάσσει το κίνημα της θεσμικής ψυχοθεραπείας, είναι η επανεξέταση και ο 

επαναπροσδιορισμός των σχέσεων όλων των θεσμικά εμπλεκόμενων στη λειτουργία 

του ψυχιατρείου, προκειμένου να γίνει δυνατή η διασύνδεση νοσοκομειακής πρακτικής 

και ψυχανάλυσης (Τζανάκης, 2008). 

  Αφετέρου, το παράδειγμα της θεραπευτική κοινότητας ενταγμένη μέσα στη 

λειτουργία του ψυχιατρείου καθιστά μία σημαντική κριτική του χώρου αυτού εκ των 

έσω. Η θεραπευτική κοινότητα συνιστά έναν τρόπο δουλειάς μέσα στο ψυχιατρείο ο 

οποίος αξιοποιεί παρακινητικά τις ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού του 

ψυχιατρικού ιδρύματος, προκειμένου να πετύχει μία ενεργητικότερη συμμετοχή των 

ασθενών τόσο στη θεραπεία τους όσο και σε όλες τις άλλες δραστηριότητες του 

ψυχιατρείου (Τζανάκης, 2008). 

  Η θεραπευτική αυτή πρακτική καλλιεργεί χαρακτηριστικά και συμπεριφορές οι 

οποίες προωθούν την ανεκτικότητα, τον εκδημοκρατισμό των σχέσεων, τη σύμπνοια, 

την αίσθηση της συλλογικότητας και ο από κοινού σχεδιασμός των στόχων κάθε φορά. 

Έτσι, μέσα από την συνθήκη αυτή παράγεται ένα διπλό αποτέλεσμα: αρχικά, μέσα στην 

ψυχιατρική πρακτική διευρύνεται και συμπεριλαμβάνεται ένα νέο θεραπευτικό πνεύμα 

και, στη συνέχεια, συντελείται κριτική στην ήδη υπάρχουσα λειτουργία του ασύλου 

(Τζανάκης, 2008). 

  Παράλληλα, αξίζει να αναφέρουμε την παρουσία και τον ρόλο που είχαν δυο 

σημαντικά κριτικά κινήματα απέναντι στη λειτουργία του ασυλιακού μοντέλου. Το 



πρώτο αφορά το κίνημα της αντιψυχιατρικής με κύριους εκπροσώπους τον Ronald 

Laing και τον David Cooper, ο προσανατολισμός του οποίου απευθύνεται στην οπτική 

της εμπειρίας του ψυχικά πάσχοντα ως απόδειξη ενός αλλοτριωμένου κοινωνικά 

κόσμου και την ανάδειξη της ψυχικής ασθένειας ως ενός ζητήματος κοινωνικού και 

πολιτικού παρά υπόθεση της ιατρικής και της ψυχιατρικής (Τζανάκης, 2008) 

Το δεύτερο κίνημα, της δημοκρατικής ψυχιατρικής, δημιουργήθηκε και ανέπτυξε 

τη δράση του στην Ιταλία στις αρχές του 1960. Η κριτική του απευθυνόταν κι αυτό, 

όπως το κίνημα της αντιψυχιατρικής, στην αμφισβήτηση του θεσμού του ψυχιατρείου 

συνολικά, ωστόσο προχώρησε την κριτική του και τις δράσεις του για την παροχή 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας και έξω από το ψυχιατρικό ίδρυμα (Τζανάκης, 2008) 

  Κύριος εκπρόσωπος του κινήματος της δημοκρατικής ψυχιατρικής ήταν ο 

Franco Basaglia. Ψυχίατρος ο ίδιος, διετέλεσε διευθυντής δυο ψυχιατρικών 

νοσοκομείων το 1961 και μία δεκαετία αργότερα το 1971, επιχείρησε να εφαρμόσει τις 

αρχές και τις ιδέες του κινήματος στην πράξη. Εκκινώντας από την βάση των αξιών της 

θεραπευτικής κοινότητας και το εγχείρημα της εφαρμογής του στο ψυχιατρικό 

νοσοκομείο της Γκορίτσια το 1961 αρχικά. Και στην συνέχεια, ο ρόλος του και οι 

παρεμβάσεις του στη λειτουργία του ψυχιατρείου στην Τεργέστη και το εγχείρημα της 

αντικατάστασης του τοπικού ψυχιατρικού νοσοκομείου από ένα εναλλακτικό δίκτυο 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Foot, 2014). 

 Η ανάπτυξη κριτικών κινημάτων προς τη λειτουργία του ψυχιατρικού θεσμού 

γενικεύεται αυτό το διάστημα μετά τον β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και φέρει ζητήματα 

αμφισβήτησης και επαναπροσδιορισμού της ψυχιατρικής επιστήμης εν γένει. Πολύ 

σημαντικό είναι, επίσης, ότι πραγματοποιούνται προσπάθειες αποκέντρωσης της 

εξουσίας και των υπηρεσιών που παρέχει το ασυλικό μοντέλο, όπως και κατάργησής 

του συνολικά  (Τζανάκης, 2008).  

  Οι κατευθύνσεις και οι πρακτικές αυτές απέβλεπαν σε ένα κοινό στόχο, την 

αλλαγή του κυρίαρχου παραδείγματος γύρω από την ψυχιατρική με έμφαση στον ίδιο 

τον ψυχικά πάσχοντα ως υποκείμενο πλέον και μία περισσότερο ολική ματιά πάνω σε 

αυτόν, στα χαρακτηριστικά που συγκροτούν τον ίδιο ως προσωπικότητα, τη σημασία 

του εαυτού και τη σχέση με τους κοινωνικά άλλους. Πραγματοποιείται ένας 

εξανθρωπισμός της ψυχιατρικής, ο οποίος φέρει μπροστά διακυβεύματα που αφορούν 

όχι μόνο τη λειτουργία του ίδιου του θεσμού, αλλά και τη στάση και το ρόλο των 

επαγγελματιών μέσα σε αυτό (Τζανάκης, 2008). 



  Οφείλουμε να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι η παραπάνω συζήτηση 

αφορούσε, κυρίως, το διεθνή  και ευρωπαϊκό χώρο όπου έλαβαν χώρα οι 

μετασχηματισμοί και οι δράσεις των νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων και κινημάτων 

γύρω από την ψυχιατρική περίθαλψη και τον επαναπροσδιορισμό της ψυχικής 

ασθένειας και του ψυχικά ασθενή ως υποκείμενο, πλέον, από την οπτική της κοινοτικής 

ψυχιατρικής.    

  Στην Ελλάδα η διαδικασία του περάσματος από τον θεσμό του ψυχιατρικού 

ασύλου στην σταδιακή κατάργησή του και την αντικατάστασή του από ένα κοινοτικό 

δίκτυο ψυχιατρικών υπηρεσιών, έφτασε αργότερα απ’ ότι στο διεθνή χώρο, ωστόσο 

πραγματοποιήθηκαν ενέργειες μεταρρυθμιστικές προς αυτή τη νέα κατεύθυνση. Πιο 

συγκεκριμένα, οι προοπτικές και το πνεύμα της ιδεολογίας της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης  ευοδώθηκαν και δρομολογήθηκαν και στον ελληνικό χώρο με την 

δημιουργία και ανάπτυξη κοινοτικών ψυχιατρικών δομών και του αντίστοιχου 

επιστημονικού πεδίου της Κοινωνικής - Κοινοτικής Ψυχιατρικής. 

   

3.2 Το πλαίσιο και οι αρχές άσκησης της Κοινοτικής ψυχιατρικής, και η συμβολή 

της κοινότητας 

Η Κοινοτική Ψυχιατρική συνιστά έναν επιμέρους κλάδο της ψυχιατρικής 

επιστήμης, η οποία ουσιαστικά εμβαθύνει και φέρνει στο κέντρο της τον ψυχικά 

πάσχοντα σε συνδιαλλαγή με την ψυχιατρική υπηρεσία και με  την κοινότητα. Η 

έννοια της κοινότητας, εδώ, λαμβάνει τη σημασιοδότηση ενός «κοινωνικού 

δεσμού» και ενός τύπου «συναισθηματικής» κοινότητας, εκτός των άλλων, η οποία 

προσδίδει τον χαρακτήρα σύνδεσης με άλλους ανθρώπους που φέρουν κάτι κοινό 

(Μαδιανός, 2000). 

Η ιδεολογική βάση της Κοινοτικής Ψυχιατρικής εντοπίζεται, αφενός, σε αυτό 

τον χαρακτήρα της διασύνδεσης και της ένταξης των υποκειμένων μέσα στο χώρο 

της κοινότητας/κοινωνίας σε αντιδιαστολή με την στρατηγική της παραδοσιακής 

ψυχιατρικής που απομάκρυνε τα ψυχικά  ασθενή άτομα από το κοινωνικό 

προσκήνιο και τα μετέφερε στο άσυλο. Αφετέρου, οι ιδεολογικές κατευθύνσεις 

αυτού του κλάδου χαρακτηρίζονται από μια δυναμική διαδικασία αναγνωρίζοντας 

τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα στην κοινότητα. Ακόμα, διαβλέπει στην 

ψυχοπαθολογία του αρρώστου και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά αυτής και 

επιχειρεί να τα διαυγάσει και να τα αντιμετωπίσει. Επιπλέον, επιδιώκει στην 



καθολική προσέγγιση της κοινότητας μέσα από την ατομική προσέγγιση έτσι ώστε 

να πραγματώσει τους θεραπευτικούς της στόχους, για να αναφέρουμε 

επιγραμματικά κάποιες από αυτές τις κατευθύνσεις (Μαδιανός, 2000). 

Σύμφωνα με τον Μαδιανό: «η Κοινοτική Ψυχιατρική στοχεύει στην ανίχνευση, 

πρόληψη και έγκαιρη θεραπεία των ψυχικών διαταραχών, όπως αυτές 

αναπτύσσονται στην κοινότητα και όχι όπως αυτές γίνονται αντιληπτές ή 

αντιμετωπίζονται στο ψυχιατρείο ή στις συγκεντρωτικές ψυχιατρικές υπηρεσίες. 

Ειδική έμφαση δίνεται στους περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την 

εκδήλωση της ψυχικής αρρώστιας» (Μαδιανός, 2000, σσ. 27-28). 

 Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι αυτό το πεδίο της ψυχιατρικής επιστήμης είναι 

μία εφαρμόσιμη ειδικότητα αντιμετώπισης και περίθαλψης των ψυχικά ασθενών 

ανθρώπων μέσα στην κοινότητα και συγχρόνως με την αρωγή της κοινότητας. 

Επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο άσκησης της ψυχιατρικής πρακτικής μια 

εξωνοσοκομειακή και πολύπλευρη αντιμετώπιση του ψυχικά πάσχοντα, η οποία 

κομίζει και την αλλαγή της υπάρχουσας ψυχιατρικής κουλτούρας. 

Βασικός άξονας και τομέας που συνδέεται με τον προσανατολισμό της 

Κοινοτικής Ψυχιατρικής, είναι η διαμόρφωση του όρου της Κοινοτικής Ψυχικής 

Υγιεινής, ο οποίος αφορά περισσότερο τον υγιή πληθυσμό στην προώθηση και 

ενδυνάμωση της ψυχικής του υγείας. Κατέχει, δηλαδή, έναν προληπτικό 

χαρακτήρα δράσης. Εστιάζει την οπτική και την προσοχή σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες και καταστάσεις, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν στο άτομο κάποια 

μορφή ψυχοπαθολογίας στη συμπεριφορά του (Μαδιανός, 2000). 

 

Θεωρούμε σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε τις βασικές αρχές 

λειτουργίας της Κοινοτικής Ψυχιατρικής και τη συμπερίληψή τους στη δημιουργία 

και οργάνωση κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και οι οποίες είναι:  

 «η αρχή της ολοκληρωμένης παροχής με μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και το μικρότερο δυνατό κόστος… Στην αρχή 

αυτή υπάγεται η έννοια της προσαρμογής της θεραπείας σε χρονικό 

πλαίσιο εναρμονιζόμενο με τις συγκεκριμένες ανάγκες της 

ψυχοπαθολογίας του ατόμου. 

 Η αρχή της τομεοποίησης … δηλαδή της παροχής υπηρεσιών σε 

συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο που, χωρίς αυτή, κάθε προσπάθεια για 



κοινοτική δουλειά είναι αδύνατη. Η απόσταση του κατοίκου από το ΚΚΨΥ 

πρέπει να κυμαίνεται από 1 έως 15 λεπτά… 

 Η αρχή του θεραπευτικού συνεχούς(continuity of care) από τον ίδιο 

θεραπευτή σε όλες τις φάσεις της αρρώστιας, η οποία, για ορισμένες 

παθήσεις, είναι ο καλύτερος τρόπος αποφυγής της υποτροπής και τους 

εγκλεισμού στο άσυλο. Η διάσπαση της θεραπευτικής σχέσης συμμαχίας 

έχει αρνητικά αποτελέσματα στην εξέλιξη του θεραπευτικού 

αποτελέσματος (outcome). Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της παροχής 

αξιολογούνται συνεχώς. 

 Η αρχή της ανταποκριτικότητας. Η προσέλευση του κοινού στο ΚΚΨΥ 

είναι ανάλογη με την ανάπτυξη του δικτύου παραπομπών, που γίνεται 

μέσα από τη συνεργασία του κέντρου με τις ιατρο-κοινωνικές υπηρεσίες 

της κοινότητας. Όσον αναπτύσσεται το δίκτυο, διεισδυτικά στην κοινότητα, 

τόσο περισσότερο μικραίνει η απόσταση του ψυχικά πάσχοντος μέλους 

προς την αναζήτηση βοήθειας από τις υπηρεσίες του ΚΚΨΥ» (Μαδιανός, 

2000, σσ. 43-45). 

 

Η εγκαθίδρυση μικρών ψυχιατρικών δομών μέσα στην κοινότητα φέρει, εκτός των 

άλλων, ένα αίτημα στήριξης και αφομοίωσης του νέου ψυχιατρικού πλαισίου σε 

αυτήν. Για πρώτη φορά η κοινότητα καλείται να αναλάβει ρόλο επικουρικό και 

συμμετοχικό έναντι της θεραπευτικής αντιμετώπισης του ψυχικά ασθενή μέσω της 

ευαισθητοποίησής της σε θέματα ψυχικής υγείας και την αποδοχή των ψυχικά 

ασθενών με την επανένταξή τους στον καθημερινό βίο της κοινότητας (Μαδιανός, 

2000). 

Η παροχή των ψυχιατρικών υπηρεσιών, από την άλλη, πραγματοποιείται μέσα 

από τη λειτουργία κοινοτικών δομών όπως τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, οι Ξενώνες 

βραχύχρονης νοσηλείας, Ψυχιατρικά Τμήματα στο γενικό νοσοκομείο και οι 

Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας να αποτελούν μερικές από αυτές και οι οποίες  

αποκτούν μια νέα συμβολική και ιδεολογική σημασιοδότηση αναφορικά με την 

ψυχιατρική και την συνδιαλλαγή με τους θεραπευόμενους. Αυτό συμβαίνει διότι, 

σύμφωνα με τον Τζανάκη (2008) «οι δομές αυτές συνιστούν καινοφανείς τόπους 

άρθρωσης των θεραπευτικών παρεμβάσεων … όπου λαμβάνουν χώρα νέοι τρόποι 

συνάντησης θεραπευτών και θεραπευομένων στο πλαίσιο του ευρύτερου 

προσανατολισμού προς την κατεύθυνση της κοινωνικοποίησης των ψυχιατρικών 



πρακτικών».  

  Διαβλέπουμε έτσι να συντελούνται ποικίλοι και καίριοι μετασχηματισμοί στις 

προηγούμενες παγιωμένες συνθήκες της ψυχιατρικής πρακτικής αναφορικά, αρχικά, 

με τον εντοπισμένο χώρο του ασύλου όπου έδραζε. Πλέον, «διανοίγεται» η έννοια 

του χώρου του ασύλου και παίρνει τη μορφή ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών 

εντός του κοινωνικού ιστού. Στη συνέχεια βλέπουμε να συμπαρασύρονται στις 

αλλαγές και οι μέχρι πρότινος παγιωμένες θέσεις του ψυχιάτρου και του υπόλοιπου 

προσωπικού εργαζομένων που βρίσκονταν στο άσυλο ως φορείς εξουσίας. Ο ρόλος 

του ψυχιάτρου τώρα αποδύει από πάνω του τη χρήση της γνώσης ως εξουσιαστικό 

στοιχείο και ξεκινά να συν-εργάζεται στο πλαίσιο της θεραπευτικής ομάδας που 

συστήνεται (Τζανάκης, 2008). 

Ταυτόχρονα, η επαγγελματική ομάδα που συγκροτείται και η δράση αυτής 

γίνονται ορατές στους δημόσιους χώρους της κοινότητας και καθίστανται σε οικείες 

φιγούρες, εκεί που προηγουμένως μοιράζονταν στον κόσμο του ασύλου και στον 

κόσμο έξω (Τζανάκης, 2008). 

Οι μετασχηματισμοί αυτοί της ψυχιατρικής επιστήμης και άσκησης μέσα από 

την αναδιάταξη των «τόπων», των «τρόπων» λειτουργίας τους, αλλά και μέσα από 

τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων των επαγγελματιών υγείας συνίστανται, το κάθε 

ένα από αυτά, σε διακυβεύματα μιας δυναμικής διαδικασίας της μεταρρύθμισης του 

ψυχιατρικού καθεστώτος (Τζανάκης, 2008).  

  Μία διαδικασία, ακόμα, κοινωνικοποίησης της «νέας» αυτής ψυχιατρικής και 

του κοινοτικού δικτύου των υπηρεσιών μέσα από τις νεοϊδρυθείσες κοινοτικές 

δομές όσο και από άλλους φορείς και ομάδες που βλέπουμε να δημιουργούνται και 

να αναλαμβάνουν δράση σε αυτή την μεταβαλλόμενη κατάσταση. Όπως, για 

παράδειγμα, ομάδες αυτοβοήθειας, εθελοντικές οργανώσεις, σύλλογοι υποστήριξης 

ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους κ.λπ. (Τζανάκης, 2008) 

Ως εκ τούτου, η εγκαθίδρυση του πεδίου της Κοινοτική ψυχιατρικής στο 

πλαίσιο της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης συνέβαλε καθοριστικά και άνοιξε νέους 

δρόμους για την αντιμετώπιση των ψυχιατρικών ασθενών και, κυρίως, άλλαξε την 

πορεία ζωής τους προς έναν πιο ανθρώπινο, ανοιχτό και θεραπευτικό 

προσανατολισμό και ουσιαστικό αντίκρισμα μέσα στην κοινωνία (Τζανάκης, 2008). 

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αναδιαμόρφωσης του προηγούμενου 

ψυχιατρικού παραδείγματος στο νέο είναι ο επαναπρο-σδιορισμός του ρόλου του 

προσωπικού, ψυχιάτρου και εκάστοτε επαγγελματία ψυχικής υγείας που μετέχουν 



στη θεραπευτική πράξη. Η στάση και ο ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας 

αλλάζει, επανανοηματοδοτείται και καθίσταται μια άλλου τύπου συνδιαλλαγή με 

τον ψυχικά πάσχοντα  (Τζανάκης, 2008).  

 

3.3 Χαρακτηριστικά της λειτουργίας Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας 

Είναι σημαντικό πριν κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο να αναφερθούμε σε κάποια γενικά 

χαρακτηριστικά της οργανωτικής λογικής και τις κυρίαρχες ιδέες οι οποίες διέπουν 

συνολικά το πλαίσιο λειτουργίας των κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.   

Οι κοινοτικές ψυχιατρικού τύπου δομές ή Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

προσανατολίζουν σε πρώτο επίπεδο την εργασία τους στην κατεύθυνση της απόρριψης 

ενός ιατρικοποιημένου προτύπου άσκησης της ψυχιατρικής. Αντ’ αυτού, προωθείται 

ένα εκλεκτικό μοντέλο εργασίας, το οποίο έχει σαν στόχους: τον τοπικό χαρακτήρα των 

υπηρεσιών τους και την πλήρη και ανοιχτή πρόσβαση των ενδιαφερόμενων σε αυτές. 

Επίσης, η συνθήκη της πολυεπιστημονικής ομάδας και εργασίας διαφορετικών 

επαγγελματικών ειδικοτήτων μεταξύ τους, αλλά και ο ολιστικός τρόπος προσέγγισης 

ενός ατόμου και των δυσκολιών που ενδεχομένως φέρει, αντιμετωπίζονται όχι μόνο 

από ιατρική, αλλά και από κοινωνική και προσωπική προοπτική μέσα από τη στάση του 

επαγγελματία-εργαζόμενου σε μια κοινοτική δομή (Pilgrim & Rogers, 2004).  

Ακόμα, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας επιχειρούν, όπως αναφέρθηκε, 

στο να σηματοδοτούν την ανοιχτότητα της πρόσβασης στις υπηρεσίες που παρέχουν 

και να λειτουργούν ως κατεξοχήν σημεία αυτοαναφοράς για τη διαχείριση 

προβλημάτων ψυχικής υγείας μέσα από τις υπηρεσίες τους. Σε αυτό το τελευταίο 

χαρακτηριστικό ενυπάρχει και το στοιχείο της ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης των 

ατόμων – χρηστών που επισκέπτονται μια κοινοτική δομή και, από την άλλη, η 

εξισορρόπηση της εξουσίας του επαγγελματία ψυχικής απέναντι στο άτομο με 

ψυχιατρικά προβλήματα (Pilgrim & Rogers, 2004). 

Προχωρώντας, στη συζήτησή μας εδώ, αναφορικά με τα οργανωτικά 

χαρακτηριστικά και την ιδεολογική λειτουργία των κοινοτικών δομών ψυχικής υγείας, 

θα αξιοποιήσουμε ορισμένα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας τα οποία αντλούμε από επιστημονικά άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Παρακάτω λοιπόν παραθέτουμε πέντε μελέτες οι οποίες έχουν ως θέματά τους τα 

χαρακτηριστικά της εργασία σε κοινοτικές δομές, τις προσωπικές αντιλήψεις των 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με την εργασία τους, τις σχέσεις μεταξύ των 



επαγγελματιών ψυχικής υγείας, την εργασία σε μία κοινοτική δομή και τις διαφορές 

τους από άλλους χώρους υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Η πρώτη μελέτη αφορά στην έρευνα των Elstad και Hellzen (2010) που 

εστιάζεται στην εργασία σε κοινοτικά κέντρα ψυχικής υγείας και στην πολυκλαδική 

ομάδα που υπάρχει και δουλεύει εκεί. Οι συγγραφείς του άρθρου εξετάζουν τους 

τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές αντιλαμβάνονται τους 

επαγγελματικούς τους ρόλους και την εργασία τους εκεί. Εκκινώντας, λοιπόν, από αυτό 

το ερώτημα αναδύθηκαν ορισμένα σημαντικά ευρήματα. Το πρώτο που σημειώθηκε 

από τους συμμετέχοντες στην έρευνα είναι η πολυπλοκότητα της εργασίας στην 

εργασία σε κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας και η ανάγκη να υπάρχει μία ευελιξία 

στους επαγγελματίες αναφορικά με την παροχή υποστήριξης και βοήθειας σε 

ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας στην καθημερινή τους ζωή. Να είναι σε 

θέση, δηλαδή, να παρέχουν στήριξη και συμβουλευτική βοήθεια και σε άλλα επίπεδα, 

όπως ηθικό, συναισθηματικό, κοινωνικό (Elstad & Hellzen, 2010). Το δεύτερο πόρισμα 

της έρευνας αποτελεί ένα σημαντικό στόχο της δουλειάς που γίνεται σε ένα Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας, ο οποίος είναι να ιδωθεί και αναγνωριστεί ο άνθρωπος που 

προσέρχεται στην κοινοτική υπηρεσία (από τον επαγγελματία αλλά και από τον ίδιο τον 

εαυτό του) ως άτομο και πολύ περισσότερο να διευκολυνθεί η αλληλεπίδρασή του με 

το κοινωνικό περιβάλλον, κοντινό και ευρύτερο (Elstad & Hellzen, 2010). 

Η δεύτερη μελέτη αφορά σε μια έρευνα των Norman και Peck (1999) και 

επιχειρεί να διερευνήσει ήδη γνωστά προβλήματα ανάμεσα σε επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας. Η συγκεκριμένη 

έρευνα των μελετητών πραγματοποιήθηκε μέσω της μεθόδου τους focus group, 

διαμορφώντας έναν ενδιαφέροντα διάλογο μεταξύ επαγγελματιών ψυχικής υγείας. 

Σύμφωνα με τους συγγραφείς τα προβλήματα και οι συγκρούσεις μέσα στην ομάδα των 

επαγγελματιών ψυχικής υγείας συνολικά είναι μέρος της πραγματικότητας αυτού του 

πλαισίου εργασίας. Καθώς, όμως, στις κοινοτικές δομές λαμβάνουν μία συγκεκριμένη 

υπόσταση. Έτσι, λοιπόν, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται 

προσδιορίζονται σε τέσσερις άξονες – χαρακτηριστικά κατά τους Norman και Peck: η 

έλλειψη εμπιστοσύνης από την πλευρά των εργαζομένων προς το σύστημα υγείας, μία 

ισχυρή προσήλωση στην κουλτούρα της ατομικής επαγγελματικής πορείας, η απουσία 

μιας ενεργής και κοινής φιλοσφίας των κοινοτικών ψυχιατρικών υπηρεσιών και η 

δυσπιστία απέναντι σε λύσεις διαχείρισης ζητημάτων της διεπαγγελματικής ομάδας. 



Η μελέτη των Elstad και Kristiansen (2009) συζητά τα ευρήματα μιας ποιοτικής 

προσέγγισης των Κέντρων Ψυχικής Υγείας ως «τόπων συνάντησης» (meeting places) 

με κύριο στόχο αυτού την κοινωνική αλληλεπίδραση των ανθρώπων μέσα από αυτές τις 

δομές. Από την έρευνα αυτή ανακύπτουν τρεις κύριες θεματικές ως χαρακτηριστικά-

ιδιότητες, τις οποίες αναγνωρίζουν και αποδίδουν οι ίδιοι οι συυνεντευξιαζόμενοι κατά 

τη συζήτηση που παράγεται σχετικά με την προοπτική των κοινοτικών δομών ψυχικής 

υγείας ως «τόπων συνάντησης». 

Οι θεματικές αυτές αυτές είναι, αρχικά, η αίσθηση του ανήκειν σε ένα χώρο, μία 

κοινότητα και να σε αναγνωρίζουν ως άτομο συνολικά και όχι με την ετικέτα του 

ψυχικά ασθενή. Στη συνέχεια, η δεύτερη θεματική αφορά στην ανάγκη για υποστήριξη 

και σε προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν και να διαχειριστούν σε ένα 

πρακτικό επίπεδο της καθημερινότητας των ανθρώπων αυτών, των κοινωνικών τους 

επαφών κλπ. Πρόκειται για μία εκπαιδευτική διαδικασία που εκκινεί από τον εκάστοτε 

επαγγελματία ψυχική υγείας και μεταβιβάζεται προς τον λήπτη των υπηρεσιών αυτών, 

ώστε να αναλάβει σταδιακά την διαχείριση και επίλυση ζητημάτων με την αρωγή του 

πρώτου. Η τρίτη θεματική σχετίζεται με την συμμετοχή/παρουσία στην κοινοτική δομή 

σε επίπεδο καθημερινότητας, η οποία νοηματοδοτείται συγκεκριμένα ως το να νιώθει 

το άτομο που επισκέπτεται μία κοινοτική δομή, ότι βρίσκεται σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον, όπου μπορεί να συναντά άλλους ανθρώπους και να έχει ευκαιρίες να 

συμμετέχει σε κοινές δραστηριότητες με άλλους ανθρώπους (Elstad & Kristiansen, 

2009). Βλέπουμε εδώ ότι ο χώρος ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας περιγράφεται και 

νοηματοδοτείται με πολύ θετικούς όρους από τους χρήστες των υπηρεσιών. Οι 

άνθρωποι με ψυχιατρικές παθήσεις, οι οποίοι προσέρχονται σε κοινοτικές δομές, 

απολαμβάνουν την υποστήριξη, την ενθάρρυνση, την κοινωνική συμμετοχή, τη 

βελτίωση της ψυχικής τους κατάστασης. Οι κοινοτικές δομές φαίνεται να λειτουργούν 

και ως «προστατευτικά περιβάλλοντα» για τη συμμετοχή και παρουσία τους στην 

ευρύτερη κοινότητα.  

Η τέταρτη μελέτη αφορά σε μια έρευνα από τους Finaret και Shor και στην 

οποία παρουσιάζουν και συζητούν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους (2006) 

αναφορικά με τις αντιλήψεις των ίδιων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου τύπου θεραπευτικών σχέσεων (rehabilitation 

relationships) με ψυχικά ασθενή άτομα, καθώς και τα διλήμματα και τους 

προβληματισμούς που προκύπτουν σε αυτό το είδος ψυχοθεραπευτικών σχέσεων. Σε 

αυτό το άρθρο αναδυόνται και χαρακτηριστικά γύρω από τη συγκρότηση των 



επαγγελματικών ρόλων των εργαζομένων σε κοινοτικές δομές, αναφορικά με το 

παράδειγμα των θερπαευτικών σχέσεων. Η έρευνα αυτή καταλήγει σε οχτώ κεντρικά 

στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο αυτών των θεραπευτικών σχέσεων. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά, όπως μας τα παραθέτουν οι μελετητές του άρθρου, είναι η 

ισορροπία ανάμεσα στην συμπεριφορά του ατόμου και τις πρακτικές που ακολουθεί με 

τον συναισθηματικό και ψυχικό του κόσμο, τα μη συμβατικά όρια που υπάρχουν σε 

άλλους τύπους σχέσεων ανάμεσα στα υποκείμενα που εμπλέκονται σε αυτήν, το 

μοίρασμα προσωπικών πληροφοριών από την πλευρά του ψυχοθεραπευτή, η 

συντροφικότητα-φιλία μέσα στη σχέση αυτή, η φυσική, καθημερινή επικοινωνία, η 

εγγύτητα και η συναισθηματική εμπλοκή και η ελπίδα (Finaret & Shor, 2006).  

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε εδώ ορισμένες από τις αρχές που διέπουν τις 

θεραπευτικές σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στους εργαζόμενους ψυχικής 

υγείας και στους χρήστες των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι αν και κάθε άτομο συνιστά μια ξεχωριστή προσωπικότητα και 

κάθε φορά ο τρόπος προσέγγισης θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα το άτομο, 

αναγνωρίζεται ως καθολική αρχή η αξία κάθε ατόμου, η προσωπικότητα αυτού και η 

δυνατότητα συνεισφοράς του στην ζωή της κοινότητας. Ότι κάθε άτομο, ακόμα, είναι 

ικανό να αναπτυχθεί και να κατευθύνει τη ζωή του προς την κατεύθυνση που επιθυμεί, 

ανεξάρτητα από την κατάσταση της ψυχικής του υγείας. Ως εκ τούτου, η προσοχή 

εστιάζεται στο τι μπορεί να κάνει και όχι στο τι δεν μπορεί. Καθώς, επίσης, ο πυρήνας 

της θεραπευτικής σχέσης υποστηρίζεται και ισχυροποιείται από μία πλούσια 

προσωπική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον επαγγελματία-ψυχοθεραπευτή και τον 

θεραπευόμενο και δημιουργεί ένα συναίσθημα συνεχούς στήριξης για την 

αντιμετώπιση ζητημάτων στη ζωή. Συνάμα, δίνεται έμφαση στη θεσμοθέτηση στόχων, 

την ενδυνάμωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης του ατόμου (Finaret & 

Shor, 2006). 

Επιπρόσθετα, τα κεντρικά στοιχεία -  χαρακτηριστικά που φέρουν αυτές οι 

σχέσεις είναι η εργασία πάνω στην συμπεριφορά του ατόμου, στους πρακτικούς 

τρόπους που διαχειρίζεται την καθημερινότητα και την ισορροπία με το εσωτερικό και 

συναισθηματικό κομμάτι του ψυχισμού τους (Finaret & Shor, 2006). Τέλος, ένα 

σημαντικό στοιχείο, το οποίο αναδεικνύεται και συζητιέται περισσότερο στα 

συμπεράσματα, είναι ότι σε αυτό το είδος θεραπευτικής σχέσης ο επαγγελματίας 

ψυχικής υγείας – θεραπευτής έρχεται αντιμέτωπος με διλλήματα και προβληματισμούς 

σχετικά με τον χειρισμό κάποιοων καταστάσεων μέσα στη σχέση αυτή, η οποία, ωστός, 



ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τύπο θεραπευτικής σχέσης. Συνάμα, τα χαρακτηριστικά 

τα οποία αναδύονται από αυτήν την έρευνα καταδεικνύουν εκτός των άλλων και ένα 

«ξεπέρασμα» των επαγγελματικών ορίων των εργαζομένων ψυχικής υγείας στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο και το στόχο μέσα εκεί (Finaret & Shor, 2006). 

Το άρθρο των Granerud και Severinsson (2007) διερευνά πώς η γνώση του 

κοινωνικού δικτύου και της κοινωνικής ενσωμάτωσης επηρεάζει την κατανόηση και 

την εργασία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Το πεδίο στο οποίο πραγματοποιείται 

η συγκεκριμένη έρευνα αφορά πάντα το κοινοτικό δίκτυο των υπηρεσιών αυτών. Τα 

σχετικά ευρήματα αναφορικά με τον σκοπό της έρευνας αυτής είναι μία δυναμική 

ικανότητα-δεξιότητα βασισμένη στην εμπειρική γνώση και η οποία χαρακτηρίζεται από 

τις εξής κατηγορίες: αυξημένη γνώση, επίγνωση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, 

διεπιστημονικός επαγγελματισμός, δυνατότητα για αλλαγές στην πράξη (Granerud & 

Severinsson, 2007). Το άρθρο των μελετητών-συγγραφέων καταλήγει στο ότι 

προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα, χρειάζεται η εμπλοκή 

ολόκληρης της ομάδας των εργαζομένων με ενεργό ρόλο και δράση μέσα στο πεδίο 

(Granerud & Severinsson, 2007). 

 Στη συνέχεια θα ανατρέξουμε στο ίδιο το πεδίο, στις κοινοτικού τύπου 

ψυχιατρικές υπηρεσίες στο Ρέθυμνο, προκειμένου να διερευνήσουμε το λόγο των 

επαγγελματιών σχετικά με την καθημερινότητά τους, τον τρόπο που την ερμηνεύουν 

και την αξιολογούν, αφού επιχειρήσουμε μια συνοπτική επισκόπηση της μεθοδολογίας 

που ακολουθήσαμε. 

 

 
  



Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία της έρευνας  

Ως μέθοδο έρευνας για τον παρόν εμπειρικό τμήμα της εργασίας επιλέξαμε την 

ποιοτική διερεύνηση προκειμένου να αποκτήσουμε μια βαθύτερη ματιά στο πεδίο που 

μας ενδιαφέρει και ερευνούμε εδώ στις σχέσεις των επαγγελματιών υπό την οπτική των 

υποκειμένων. Συγκεκριμένα, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στη λειτουργία μικρών 

ψυχιατρικών δομών κοινοτικού τύπου και κυρίως στην ομάδα των επαγγελματιών-

εργαζομένων που στελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες. Η πρωταρχική μας σύλληψη γι’ 

αυτή την ομάδα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας θα χαρακτηριζόταν ως μία 

δυναμική, θεραπευτική οντότητα αναφορικά με τους ρόλους και τις σχέσεις που 

αναπτύσσουν μέσα εκεί αλλά και απέναντι στην κοινότητα. Για το λόγο αυτό 

πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με 9 επαγγελματίες ψυχικής υγείας 

από τρεις διαφορετικές κοινοτικές ψυχιατρικές δομές που βρίσκονται στο δήμο 

Ρεθύμνου. Οι δομές αυτές ήταν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, η στεγαστική δομή 

Ξενώνας και το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Κέντρο Ψυχικής Υγείας για παιδιά κι 

εφήβους).   

  Η ποιοτική προσέγγιση ως μέθοδο έρευνας μας προσφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα αναφορικά με τη διερεύνηση εκάστοτε ζητήματος, διότι, πρώτ’ απ’ όλα 

στοχεύει σε μία εις βάθος κατανόηση και εν τέλει ερμηνεία του υπό μελέτη πεδίου 

μέσω μιας ολιστικής πρόσληψής του. Συγκεκριμένα, η ποιοτική ερευνητική μέθοδος 

μας επιτρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση στις υποκειμενικές εμπειρίες των 

συμμετεχόντων, να τις καταγράψουμε και να τις ερμηνεύσουμε. Εκτός αυτού, μας 

δίνεται η δυνατότητα να επεξεργαστούμε το ερευνητικό υλικό από τις συνεντεύξεις, τις 

απόψεις, τις εμπειρίες και τα νοήματα αυτών των εμπειριών από τη σκοπιά των ίδιων 

των υποκειμένων πάνω σε μία σχεσιακή βάση πραγματικότητας (Πουρκός & Δαφέρμος 

2010). Σε αυτήν εδώ την εργασία θεωρούμε ότι αυτό μπορούμε να το δούμε με απτό 

τρόπο, εφόσον μελετάμε επαγγελματικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται σε μικρές 

ψυχιατρικές δομές. 

  Στον αρχικό ερευνητικό σχεδιασμό η επαφή με τους επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας είχε προσδιοριστεί να γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, είτε στο χώρο 

εργασίας είτε σε κάποιον άλλο εξωτερικό χώρο, τον οποίο θα επέλεγαν οι ίδιοι. Ωστόσο, 

οι συνθήκες της πανδημίας του covid-19 και τα επακόλουθα υγειονομικά μέτρα τα 

οποία έπρεπε να ληφθούν για τον περιορισμό και την αντιμετώπισή της, δεν επέτρεψαν 

να πραγματοποιηθεί η έρευνα και οι συνεντεύξεις με τον τρόπο που μόλις αναφέραμε. 



Έτσι, κατόπιν συνεννόησης με τον επόπτη καθηγητή μου, καταλήξαμε στην 

τηλεφωνική διεξαγωγή των συνεντεύξεων με τους εργαζόμενους κάθε κοινοτικής 

δομής που συμμετείχαν στην έρευνα. Μόνο δύο, λοιπόν, από τις εννέα συνεντεύξεις 

πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης και οι υπόλοιπες τηλεφωνικά. 

 Το είδος των συνεντεύξεων παρέμενε σε αυτό της ανοιχτής δομημένης 

συνέντευξης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο συνεντευκτή να τροποποιήσει 

οποιοιδήποτε στιγμή αυτό χρειαζόταν, τις ερωτήσεις ανάλογα το ενδιαφέρον σε ένα 

πεδίο της ερώτησης, την ανάγκη να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες γύρω από 

ένα θέμα και τη ροή της συζήτησης με τον/την συνεντευξιαζόμενο/η. 

Ό,τι αφορά τον/την συνεντευξιαζόμενο/η, η κατηγορία των ανοιχτών ερωτήσεων με 

ημιδομημένο ερωτηματολόγιο, αυτή εγκαλεί και πριμοδοτεί τον συμμετέχοντα να 

απαντήσει ελεύθερα βάσει των βιωμάτων του και των εμπειριών που έχει αποκτήσει 

σχετικά με το εκάστοτε θέμα της έρευνας.  Στο σχεδιασμό της ποιοτικής έρευνας 

λήφθηκαν υπόψιν ορισμένοι καίριοι παράμετροι δεοντολογίας οι οποίοι αφορούν τη 

συμφωνία των επαγγελματιών/εργαζομένων των κοινοτικών δομών και τη διαχείριση 

της παρουσίας και της συμμετοχής τους στην έρευνα αυτή.   

  Αρχικά, ήρθα σε μία πρώτη τηλεφωνική επαφή με κάθε δομή ξεχωριστά, 

γνωστοποιώντας την ταυτότητά μου, την ιδιότητα που έχω ως μεταπτυχιακός φοιτητής 

και το περιεχόμενο της έρευνας που υλοποιώ. Στη συνέχεια, αφού προγραμματίστηκαν 

οι συνεντεύξεις σε ώρα και μέρα που εξυπηρετούσε και τις δυο πλευρές, είχε δοθεί 

στους συνεντευξιαζόμενους δύο έντυπα. Το πρώτο αφορούσε την πληροφόρηση των 

συμμετεχόντων και τους ενημέρωνε σχετικά με το σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας 

και το δεύτερο ήταν ένα έντυπο ενήμερης συναίνεσης στο οποίο υπέγραφαν, αφού 

συμφωνούσαν με τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Ακόμα είχαν λάβει ενημέρωση για 

το δικαίωμά τους να διακόψουν οποιαδήποτε στιγμή, κι αν το επιθυμούσαν, να 

διακόψουν τη συνέντευξη και να αποχωρήσουν ή μπορούσαν να μην απαντήσουν σε 

ερωτήσεις που δεν επιθυμούσαν. 

Επιπλέον, ένα ζήτημα δεοντολογίας που κληθήκαμε να διαχειριστούμε ήταν η 

διαφύλαξη της ανωνυμίας των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι 

οποίες μαγνητοφωνήθηκαν για να είναι ευκολότερη η επεξεργασία και η ανάλυση του 

εμπειρικού μας υλικού στη συνέχεια, χρειαζόταν να προστατευθούν τόσο το ίδιο το 

υλικό όσο και τα στοιχεία των συμμετεχόντων. Για το λόγο κατά τη μεταγραφή των 

συνεντεύξεων δόθηκε ένας κωδικός ο οποίος προέκυψε από τον τύπο της δομής (ΚΨΥ, 



ΞΕΝ, ΙΑΤ. Κ.) και τον αριθμό 1, 2, 3 αντίστοιχα με τη σειρά και αποκρύφτηκαν τα 

προσωπικά τους στοιχεία.  

Κατά την υλοποίηση των τηλεφωνικών συνεντεύξεων δεν συναντήσαμε σημαντικά 

προβλήματα. Η επικοινωνία και οι συνεργασία με τους συμμετέχοντες ήταν σε πολύ 

καλό επίπεδο, τόσο στον προγραμματισμό αυτών όσο και κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων μέσω τηλεφώνου.  

Ωστόσο, η αλλαγή του τρόπου διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας σε αυτό το 

συγκεκριμένο σημείο, από μία συνάντηση νιας προσωπικής επαφής με την τηλεφωνική 

συνέντευξη, θεωρούμε ότι ήταν ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας για δύο 

λόγους: αφενός, συναντήσαμε κάποια εμπόδια εν γένει με τον συνδυασμό δυο 

διαφορετικών ερευνητικών προσεγγίσεων. Η τηλεφωνική συνέντευξη βρίσκεται πιο 

κοντά στην τυποποιημένη συνέντευξη, παρά σε μία ανοιχτά ημιδομημένη συνέντευξη. 

Ακόμα, αυτός ο τύπος συνέντευξης χρησιμοποιείται περισσότερο όταν ο στόχος 

της έρευνας είναι η σύντομη καταγραφή απόψεων για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος, 

όπως συμβαίνεις στην περίπτωση των δημοσκοπήσεων ή σε έρευνες αγοράς (Κυριαζή, 

2009). Αφετέρου, εξαιτίας του ότι πρόκειται για τηλεφωνικές συνεντεύξεις, λογικό 

είναι αυτός ο τύπος συνέντευξης να έχει σύντομη διάρκεια και να επιλέγεται για τη 

συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ατόμων σε αυτό. Έτσι, ο χρόνος που μπορούσε να 

αφιερωθεί ήταν περιορισμένος συγκριτικά με το χρόνο που αφιερώνεται σε μία δια 

ζώσης συνέντευξη. Δεν υπάρχει η άμεση επαφή, η εξοικείωση με τον άλλο για να 

μπορέσει να ανοιχτεί ο συνεντευξιαζόμενος και να μοιραστεί τις εμπειρίες του. 

 

  



5. Η οπτική των επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη λειτουργία της 

Κοινοτικής Ψυχιατρικής στο Ρέθυμνο 

Θεωρούμε σημαντικό πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του υλικού από τις 

συνεντεύξεις αναφορικά με την κάθε κοινοτική δομή να αφιερώσουμε κάποιο χώρο στο 

σημείο αυτό για την περιγραφή της λειτουργίας τους στο Ρέθυμνο, προκειμένου να 

αναπαραστήσουμε την αδρή εικόνα της Κοινοτικής Ψυχιατρικής στο νομό Ρεθύμνου. 

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Μάρτιο του 2008. 

Υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στόχοι του είναι η παροχή 

ψυχιατρικής φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης σε όσους επισκέπτονται τη δομή 

και η προαγωγή της ψυχικής υγείας ευρύτερα στον πληθυσμό του νομού μέσα από 

δράσεις ενημέρωσης, συμβουλευτικής και ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα που 

αφορούν την ψυχική υγεία. Το προσωπικό που στελεχώνει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

σήμερα απαρτίζεται από τρεις ψυχιάτρους, τέσσερις ψυχολόγους, δυο κοινωνικούς 

λειτουργούς, μία διοικητική υπάλληλος και μία γραμματέας.  

  Το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο αποτελεί μια νεοσύστατη κοινοτική δομή στο 

νομό Ρεθύμνου, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του 2019 και 

στεγάζεται προσωρινά στο κτίριο του Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης 

μέχρι την εύρεση μόνιμης στέγης. Η λειτουργία αυτής της κοινοτικής δομής στοχεύει 

στην ενημέρωση, πρόληψη και θεραπεία παιδιών κι εφήβων, τα οποία αντιμετωπίζουν 

ψυχιατρικές διαταραχές, ψυχολογικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς. 

Επίσης, είναι ένας οργανισμός ο οποίος παρέχει πρωτοβάθμια περίθαλψη και υπάγεται 

άμεσα στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Έχει στενή συνεργασία με δημόσιους και 

κοινωνικούς φορείς, σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενώνες κ.α. Επιπλέον, 

αναλαμβάνει δράσεις και σχετίζεται άμεσα με το οικογενειακό και κοινωνικό 

περιβάλλον του παιδιού και του εφήβου. Η στελέχωση του Ιατροπαιδαγωγικού 

Κέντρου επί του παρόντος διαθέτει παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, 

λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και μία γραμματέα. 

Ο Ξενώνας βραχείας νοσηλείας από την άλλη είναι μια μικρή δομή, η οποία 

είναι συνδεδεμένη αφενός με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας αφετέρου με την κλινική 

ψυχιατρική του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, με κύριο χαρακτηριστικό του την 

διαβίωση σε αυτόν για αρκετά μεγαύτερο διάστημα από όσο υποτίθεται ότι παραμένουν 

οι φιλοξενούμενοι ασθενείς σε αυτόν. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η πόλη του Ρεθύμνου 

διαθέτει ένα πολύπλευρο κοινοτικό δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο έχει ενισχυθεί τα 



τελευταία χρόνια με την δημιουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου. 

Αντιλαμβανόμαστε μέσα από την παρουσία και τη λειτουργία των κοινοτικών δομών 

αυτών αλλά και μέσα από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, την ανάγκη 

ύπαρξης ενός τέτοιου δικτύου για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την βελτίωση της 

όποιας κατάστασης αντιμετωπίζουν. 

 

5.1. Κοινοτική και νοσοκομειακή ψυχιατρική φροντίδα 

Η πρώτη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με μία εκ των τριών ψυχιάτρων στο ΚΨΥ. Η 

ψυχίατρος εδώ έχει διαγράψει μία επαγγελματική πορεία εργαζόμενη τόσο σε 

εργασιακά περιβάλλοντα ιδιωτικού και δημόσιου φορέα όσο και σε περιβάλλοντα που 

προϋποθέτουν ένα διαφορετικό τρόπο στάσης και αντίληψης του ίδιου του 

επαγγελματία σχετικά με το ζήτημα της ψυχικής ασθένειας σε σχέση με την τωρινή 

θέση εργασίας της στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. 

Η ίδια παρατηρεί ότι ο ρόλος του ψυχιάτρου διαφέρει σε ένα νοσοκομειακό 

περιβάλλον σε σχέση με μία κοινοτική δομή. Διαφοροποιούνται η πρόσληψη της 

ψυχικής ασθένειας και κατ’ επέκταση ο τρόπος αντιμετώπισης και θεραπείας. Αυτό 

έχεις σαν συνέπεια να ποικίλει, ανάλογα το πεδίο εργασίας, η στάση και ο τρόπος 

πρόσληψης του επαγγελματία ψυχικής υγείας απέναντι στον ψυχικά πάσχοντα. Όπως 

αναφέρει και η ίδια: 

 

«Τρομερές, ναι, διαφορές. Μιλάμε για διαφορετικά περιβάλλοντα εντελώς, με άλλο 

τρόπο σκέψης, άλλο τρόπο αλληλεπίδρασης, άλλος τρόπος διαχείρισης της ψυχικής 

ασθένειας» 

 

«...καμία σχέση το τί μπορεί να σημαίνει ψυχίατρος σε μία δομή, σε μία άλλη 

κοινοτική δομή, σε μία άλλη δομή νοσοκομείου» 

  

Δημιουργούνται εκ διαμέτρου, πολλές φορές, αντίθετες σχέσεις ανάμεσα στον 

ψυχίατρο και στον ψυχικά ασθενή ανάλογα το περιβάλλον στο οποίο ο τελευταίος 

εργάζεται, αν είναι ένα νοσοκομείο, μία αποκεντρωμένη δομή κ.ο.κ. Και κάποιες φορές 

φαίνεται ότι ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου χώρου εργασίας (κλινική, μια κοινοτική 

δομή) προϋποθέτει άλλες διαδικασίες να γίνουν ορισμένες ενέργειες και μια άλλη 

διαχείριση της ψυχικής ασθένειας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: 

 



«Ας πούμε σε μία ψυχιατρική κλινική υπάρχει και το επείγον, ότι έρχονται πολλοί 

ασθενείς, με... πάρα πολλοί με εισαγγελικές εντολές, οπότε μιλάμε για βίαιες 

διαδικασίες, γίνεται χρήση καταστολής με φάρμακα, γίνεται ακινητοποίηση, είναι 

μία βίαιη κατάσταση δηλαδή, είναι ένας πόλεμος.  Καθότι είναι και διαφορετικός 

και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τους ασθενείς και το πώς, τί έχουμε στο 

μυαλό μας ως θεραπεία, ως διαχείριση»  

 

Τα δύο όμως περιβάλλοντα, το νοσοκομειακό και το κοινοτικό, συγκρίνονται και όσον 

αφορά τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Το περιβάλλον μιας κοινοτικής 

ψυχιατρικής δομής προβάλλεται ως ένα ομαλό, διαλλακτικό και θεραπευτικό πλαίσιο 

εργασίας τόσο για τον επαγγελματία όσο και για τον ψυχικά πάσχοντα. Η προσέλευση 

του ατόμου με κάποια ψυχική διαταραχή υποτίθεται ότι στο κοινοτικό περιβάλλον 

διέπεται πρώτα από τη προσωπική του βούληση και επιθυμία να βρίσκεται εκεί ώστε 

στη συνέχεια να μπουν τα θεμέλια της θεραπευτικής σχέσης και συνεργασίας. Το 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας θεωρείται ότι αποτελεί προνομιακό πεδίο για μια τέτοια 

θεραπευτική προσέγγιση,σύμφωνα με την ίδια αφηγήτρια: 

   

«Σε ένα Κέντρο Ψυχικής Υγείας τα πράγματα είναι πολύ πιο ήρεμα, οι άνθρωποι 

έρχονται με τη θέλησή τους καταρχήν, έχουν στο μυαλό τους μια πιο, μια 

συνεργασία πιο μακροχρόνια, είναι εντελώς διαφορετικό το καθεστώς» 

 

Η δεύτερη αφηγήτρια, η οποία εργάζεται στον ίδιο χώρο, ως ψυχολόγος του Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας κινείται σε ένα παρόμοιο πλαίσιο κατανόησης των εργασιακών-

θεραπευτικών προοπτικών. Για να αναπτύξει το επιχείρημά της ανατρέχει στην 

προσωπική της διαδρομή. Η προηγούμενη εργασία της ως ψυχολόγος ξεκινάει, πρώτα, 

με την πρακτική της άσκηση στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου και 

στη συνέχεια ευρισκόμενη με την ίδια ιδιότητα σε σχολείο στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

  Η επιλογή του επαγγέλματος αυτού από την ίδια ενέχει δύο καίριες 

κατευθύνσεις που θεωρεί ότι την ώθησαν σε αυτή. Αρχικά, υπάρχει ένα προσωπικό 

κίνητρο κατανόησης, γνώσης και επένδυσης στον ίδιο τον εαυτό από τη μία, και λόγω 

προσωπικών χαρακτηριστικών όπως η ενσυναίσθηση, η δοτικότητα το ενδιαφέρον κ.α. 

Συνάμα το στοιχείο της βοήθειας και της προσφοράς σε άλλους ανθρώπους. Σύμφωνα 

με την συνεντευξιαζόμενη, είναι ένα επάγγελμα που επενδύει στον άνθρωπο κάθε φορά 



που ασκείται και είναι κάτι που τη γεμίζει τόσο σε επαγγελματικό αλλά και ανθρώπινο-

συναισθηματικό επίπεδο. 

 

«Εκτός του ότι μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ως επιστήμη, δηλαδή γενικά ως γνώσεις 

είτε χρησιμοποιηθούν για τη βοήθεια ατόμων είτε για προσωπική γνώση και εξέλιξη 

είτε απλά διαβάζεις κάτι και είναι απίστευτα ενδιαφέρον, εεμ μου είχε κινήσει την 

περιέργεια και την προσοχή το πώς θα μπορούσα να βοηθήσω έναν άνθρωπο ή να δω τί 

κρύβεται από μία άλφα συμπεριφορά...» 

 

«...και γενικά στο χαρακτήρα μου υπάρχει το στοιχείο της ενσυναίσθησης και βοήθεια, 

δοτικότητα ή συγκίνηση με τα βιώματα του άλλου» 

 

Όπως υποστηρίζει στη συνέχεια, τα στοιχεία θεωρεί ότι μπορούν να αναπτυχθούν 

περισσότερο σε ένα κοινοτικό, ανοικτό, περιβάλλον, όπου η σχέση θεραπευτών και 

θεραπευομένων είναι πιο διαδραστική και πιο επικοινωνιακή. 

Σε παρόμοιο μήκος κύματος κινείται και η τρίτη συνεντευξιαζόμενη στο Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας, μια κοινωνική λειτουργός. Η κοινωνική αυτή λειτουργός, όπως και η 

ψυχίατρος, βρίσκεται από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του ΚΨΥ σε αυτό και 

εργάζεται. Η επιλογή του επαγγέλματος αυτού ήταν για την ίδια μια απόφαση που είχε 

διαμορφωθεί εσωτερικά της από τα νεανικά της χρόνια, παρακινούμενη από ένα έντονο 

αίσθημα αγάπης προς το συνάνθρωπο και μια διάθεση στήριξης και προσφοράς στον 

τελευταίο. Η ίδια η συνεντευξιαζόμενη αναφέρει:  

 

«… ένα πάρα πολύ έντονο αγάπης στον συνάνθρωπο, χωρίς να στέκομαι στο τί δεν 

μπορεί να κάνει, αλλά στην αγάπη μου και στην τάση μου να τον βοηθήσω και να 

ενισχύσω αυτό που μπορεί να κάνει...»   

 

Η πρώτη της επαφή με την ψυχική υγεία συμπίπτει με τις διαδικασίες που είχαν 

ξεκινήσει για το κλείσιμο του ψυχιατρείου των Χανίων και το άνοιγμα ενός 

ψυχιατρικού Ξενώνα στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο του προγράμματος Ψυχαργώς. Το 

πρόγραμμα Ψυχαργώς παρείχε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τετρακοσίων ογδόντα 

ωρών και πρακτικής άσκησης για τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θα 

υποστήριζαν την δημιουργία του Ξενώνα. Αφορούσε συνολικότερα την αλλαγή της 

νοοτροπίας απέναντι στην ψυχική ασθένεια και στους τρόπους αντιμετώπισής της μέσα 



από την μετάβαση από το περιβάλλον νοσηλείας και τη ζωή στο ψυχιατρείο στη 

θεραπευτική αντιμετώπιση και επανένταξη του ψυχικά πάσχοντα πίσω στην κοινότητα. 

Έτσι στο πλαίσιο αυτό και μέχρι να ολοκληρωθεί η δημιουργία του Ξενώνα, η 

κοινωνική λειτουργός εδώ εργάστηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου και 

στη συνέχεια κανονικά στη δομή του Ξενώνα. Λίγα χρόνια αργότερα προκηρύσσονται 

μόνιμες θέσεις για τη στελέχωση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας που δημιουργήθηκε στη 

συνέχεια, όπου προσλήφθηκε και βρίσκεται στη δομή αυτή μέχρι σήμερα.    

  Έχοντας εργαστεί, λοιπόν, σε διαφορετικές κοινοτικές δομές αλλά και στην 

ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την κοινωνική 

λειτουργό, διαφοροποιείται η λειτουργία της μιας δομής από την άλλη. Για παράδειγμα, 

ο ψυχιατρικός Ξενώνας έχει ως κύριο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών να προσφέρει τη 

στέγαση ψυχικά ασθενών ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονταν προηγουμένως στο 

ψυχιατρείο. Κατά κάποιο τρόπο, η δομή του Ξενώνα εξασφαλίζει την παρουσία των 

ψυχικά πασχόντων μέσα στην κοινότητα, όταν οι συγγενείς και τα οικεία τους πρόσωπα  

αδυνατούν να τους πάρουν οι ίδιοι μαζί τους και προβαίνει σε ενέργειες 

αποστιγματισμού της νόσου και δράσεις επανένταξης σε μία νέα καθημερινότητα και 

μία νέα ζωή των ανθρώπων αυτών: 

 

«Σαν λειτουργία είναι διαφορετική, σαν λειτουργία. Ο Ξενώνας είναι η διαμονή τους 

και αρχικά γινόταν πάρα πολλές δράσεις, δηλαδή ήταν στον Τσεσμέ ο Ξενώνας, είχαμε 

συνεργασία με το ΚΑΠΗ, πήγαιναν να κάνουν γυμναστική, πήγαιναν στη γειτονιά, 

πίναν τον καφέ τους, πηγαίναμε στα εστιατόρια να φάνε, εκδρομές, διακοπές το 

καλοκαίρι μία εβδομάδα που τους συνοδεύαμε. Αυτοί οι άνθρωποι όμως γέρασαν και 

είχαν παθολογικά θέματα, έχουν έρθει και καινούργια άτομα τα οποία έχουν όμως τα 

δικά τους θεματάκια, μεγαλώνουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι ανάγκες, οπότε 

αναπροσαρμόσαμε τις δράσεις βάσει των δυνατοτήτων τους τώρα...» 

 

Από την άλλη, το πλαίσιο εργασίας και λειτουργίας στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό από αυτό μιας παραδοσιακή κλειστής 

ψυχιατρικής δομής, όπως το εξειδικευμένο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Πρώτα απ’ όλα, οι 

υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν τον εξυπηρετούμενο, κυρίως ατομικά, και έχουν να 

κάνουν ανάλογα με το αίτημα του ίδιου. Συνεπώς, η εμπλοκή της οικογένειας γίνεται 

μόνο υπό προϋποθέσεις και με τη συναίνεση του ωφελούμενου κάθε φορά, όπως η ίδια 

αναφέρει: 



«...εδώ είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. … εδώ για να καλέσουμε κάποιο 

συγγενικό πρόσωπο, θα πρέπει να υπάρχει η συναίνεση του ωφελούμενου, δεν μπορεί 

εν αγνοία του… υπάρχει το ιατρικό απόρρητο και πρέπει να είναι προς όφελος του 

ενδιαφερόμενου, του εξυπηρετούμενου και εάν κρίνουμε ότι είναι βοηθητικό για το 

αίτημα για το οποίο ήρθε. Ή αν πρόκειται για θέμα οικογενειακό, εκεί πρέπει να 

εμπλακούν όλα τα μέλη της οικογένειας, αλλά πάντα με την συγκατάθεση του 

εξυπηρετούμενου και εν γνώσει του» 

 

 Η επόμενη αφήγηση εστιάζεται στον ίδιο τον εαυτό του εργαζόμενου στον τομέα της 

ψυχικής υγείας. Η ψυχολόγος του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου αναφέρει ότι για την 

ίδια η απόφαση να ασχοληθεί με το επιστημονικό πεδίο της ψυχολογίας έχει να κάνει 

τόσο με προσωπική της επιθυμία όσο και με ένα ενδιαφέρον ευρύτερο για την 

υπόσταση του ανθρώπου και της συμπεριφοράς του. Εκφράζεται από μέρους της ένα  

συναίσθημα αγάπης, προσφοράς και ενσυναίσθησης στο λόγο της για την ψυχολογία 

και το ρόλο της ως ψυχολόγο. Επίσης, σύμφωνα, πάλι, με όσα μας αναφέρει, υπάρχει κι 

ένα στοιχείο επένδυσης τόσο στον ίδιο τον εαυτό σε ένα προσωπικό επίπεδο όσο και σε 

επαγγελματικό, απέναντι σε έναν άλλο άνθρωπο τον οποίο καλείται να βοηθήσει και να 

στηρίξει: 

 

 «Νομίζω ότι ειλικρινά δεν θυμάμαι να λέω κάτι άλλο μικρότερη, με ενδιέφερε πάρα 

πολύ το πώς σκέφτεται ο άνθρωπος, το πώς λειτουργεί μέσα στις επαφές του με τον 

υπόλοιπο κόσμο, το τί σκέφτεται, το συναισθηματικό του κομμάτι, ενσυναι…  όλα 

αυτά, βέβαια με πιο απλή μορφή σαν παιδί κι εγώ … Είναι μαγική δουλειά, γιατί γενικά 

το να δουλεύεις με τον άνθρωπο εξελίσσεσαι κι εσύ ο ίδιος με αυτή τη διαδικασία … 

Οπότε δεν σταματάς ποτέ να λαμβάνεις γνώση, έτσι; Ακόμη και για τον ίδιο σου τον 

εαυτό και κάθε περιστατικό δεν είναι ότι απλά δουλεύω στυγνά και λέω ότι «ξέρεις 

κάτι ότι, ναι έλα να σου δώσω μία αγωγή να περάσει», ...εε… μαθαίνεις πράγματα και 

εξελίσσεσαι, είναι ένας τομέας, τουλάχιστον η ψυχολογία, που δεν σταματά ποτέ να 

εξελίσσεται … και υπάρχει μια και προσωπική και επαγγελματική επένδυση…» 

 

 Το επάγγελμα της ψυχολόγου προσλαμβάνεται από την ίδια τη συνεντευξιαζόμενη και 

ως μία πρόκληση αναφορικά με το αντικείμενο της εργασίας αυτής που δεν είναι κάτι 

υλικό, βασίζεται στην ανθρώπινη επαφή και συνδιαλλαγή για να δημιουργηθεί 

θεραπευτική σχέση με τον εκάστοτε άνθρωπο: 



 

«Βέβαια, γιατί πρωταρχικό μας κομμάτι εμάς είναι να δημιουργήσουμε σχέση 

θεραπευτική, έτσι; Και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα, οπότε είναι πολύ σημαντικό και 

κάθε περιστατικό είναι μία νέα εμπειρία για όλους μας» 

 

 Στο ίδιο σημείο, συμπληρώνει η ψυχολόγος το γεγονός ότι έχει ιδιαίτερη σημασία για 

την ίδια το γεγονός ότι ασχολούνται με παιδιά και ο ρόλος της / τους στη δομή 

επιφορτίζεται με το χαρακτήρα της έγκαιρης πρόληψης – παρέμβασης στο παιδί, έτσι 

ώστε να το βοηθήσει. Καθώς, σε αντιδιαστολή με την επαφή με ενήλικες στο ίδιο 

πλαίσιο εργασίας, εκεί αποφαίνεται ότι κάποια πράγματα είναι περισσότερο 

εδραιωμένα και παγιωμένα εσωτερικά: 

 

«...ήταν πρόκληση, αυτό μπορώ να σου πω και ακόμα είναι  και πρόκληση, γιατί λίγο 

στο κομμάτι των ενηλίκων, που είχα έτσι μια εμπειρία, …εμ… λίγο πολύ έρχεσαι να 

βοηθήσεις και να στηρίξεις, γιατί κάποια πράγματα είναι αρκετά παγιωμένα. Στο τώρα, 

αυτή τη στιγμή με παιδιά, ξέρεις, σε πιάνει και ένα προσωπικό κομμάτι του να … πώς 

θα προλάβω; Είναι πιο πολύ το στοιχείο της πρόληψης στα παιδιά, παρά στους ενήλικες. 

Πώς θα προλάβω να μην μπει σε μία διαδικασία ψυχοπαθολογίας ας πούμε» 

 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, επίσης, σε αυτό το σημείο είναι ότι, όπως υποστηρίζει 

η ίδια, ο ρόλος της ως ψυχολόγος και εργασία της, εδώ, είναι κατεξοχήν με παιδιά, 

υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τεχνικές διαχείρισης ενός ζητήματος σε ένα 

παιδί, στους τρόπους προσέγγισης και βοήθειας που θα προσφέρει απ’ ότι με έναν 

ενήλικα. Έτσι, αναπροσαρμόζονται οι τεχνικές του ρόλος της στη βάση αυτών των 

δεδομένων και ταυτόχρονα χρειάζεται να συμπεριλάβει στο θεραπευτικό πλαίσιο και 

τους γονείς του παιδιού: 

 

«...ας πούμε, η θεραπευτική σχέση είναι πιο δύσκολη, ένα παιδί τώρα δεν έχει εκτός 

πλαισίου οικογένειας να νιώσει την ανάγκη να εμπιστευθεί, γιατί δεν έχουμε 

απαραίτητα εφηβάκια τα οποία μοιάζουν λίγο με τους ενήλικες, σαν πρώιμη 

ενηλικίωση. Όταν μιλάμε για παιδιά δέκα και έντεκα ετών, ας πούμε, και ξαφνικά 

εμφανίζεται ένας ξένος μπροστά τους και πρέπει να επικαλεστείς όλες σου τις τεχνικές, 

κι εκεί να σου πω την αλήθεια, η γνώμη μου είναι ότι δεν μετράνε οι τεχνικές, μετράει 



ξεκάθαρα το πώς θα κερδίσεις το παιδί, άρα αφήνεις λίγο την τεχνική και την έννοια 

της ψυχοθεραπείας στο πίσω μέρος του μυαλού σου» 

 

Μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την επαγγελματική ταυτότητα και το πως αυτή σχετίζεται 

με το περιεχόμενο των υπηρεσιών σε μια κοινοτικά προσανατολισμένη δομή έχει η 

αφήγηση της κοινωνικής λειτουργού στη δομή αυτή. Αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 

περίπτωση επαγγελματία ψυχικής υγείας, αφού διαθέτει και μία πρότερη ιδιότητα ως 

νοσηλευτικό προσωπικό, ξανά στο πεδίο της ψυχικής υγείας. Η ίδια αναφέρει τα εξής: 

 

«Έχω ξεκινήσει, λοιπόν, την επαγγελματική μου πορεία από το 1996, αρχικά 

επιλέγοντας να σπουδάσω ως νοσηλευτικό προσωπικό, …εε… τοποθετήθηκα σε δομές 

κοινοτικής φροντίδας των δήμων επί οχτώ, εννιά χρόνια, στα λεγόμενα «Βοήθεια στο 

σπίτι» και στις μονάδες κοινωνικής μέριμνας, όπου εκεί υπήρχαν πάλι ειδικότητες 

κοινωνικός λειτουργός, νοσηλευτής, οικιακή βοήθεια κλπ, όπως υπάρχουν μέχρι και 

σήμερα. Κατόπιν, έκανα τα χαρτιά μου μέσω ΑΣΕΠ και πάλι και διορίστηκα ως μόνιμη 

στο ψυχιατρείο Χανίων…» 

 

Και συμπληρώνει: 

 

«Έχω λοιπόν ανακατευτεί στην ψυχική υγεία με δύο ειδικότητες, και ως νοσηλευτικό 

προσωπικό στην ψυχική υγεία, αλλά και ως κοινωνική λειτουργός μετέπειτα. Κατόπιν 

λοιπόν και εργαζόμενη πλέον ως νοσηλευτικό προσωπικό στην ψυχική υγεία, 

ξαναέδωσα εξετάσεις και μπήκα στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας στο Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο σήμερα». 

 

Τα κίνητρά της ουσιαστικά για να «επεκτείνει» το ενδιαφέρον της και την ενασχόληση 

με την ψυχική υγεία και σ’ ένα άλλο πεδίο σχετίζονται άμεσα με την επαφή της με 

ψυχιατρικούς ασθενείς. Τα στοιχεία της προσωπικής αναγνώρισης από μέρους της 

συνεντευξιαζόμενης σχετικά με την ανάγκη για υποστήριξη και αρωγή των ανθρώπων 

αυτών σε προσωπικό, ηθικό επίπεδο, στο πεδίο της νοσηλείας, αλλά και στο πεδίο της 

επανένταξής τους ήταν καταλυτικά για την απόφασή της αυτή. 

 

 «Ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ, γιατί και συναναστρεφόμενη στα τόσα χρόνια 

και με την ψυχική υγεία και με τις …εε… μονάδες κοινωνικής φροντίδας των δήμων, 



θεωρούσα και ένιωθα ότι είναι τόσο σημαντικό το να προσφέρεις και να υποστηρίζεις 

και τα κοινωνικά δικαιώματα των ανθρώπων αλλά και να τα προστατεύεις όλο αυτό, 

που … πραγματικά μου άρεσε αυτό ακριβώς το οποίο μπορούσαν αυτοί οι 

επαγγελματίες να προσφέρουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Εεμ, αυτή ήταν και η πρώτη 

επαφή μου άλλωστε με το συγκεκριμένο επάγγελμα ως κοινωνικ… δηλαδή του 

κοινωνικού λειτουργού … από τότε που ξεκίνησα και δούλευα ως νοσηλευτικό 

προσωπικό, είχα άμεση επαφή δηλαδή με το επάγγελμα αυτό.» 

 

 Υπάρχει εδώ μία οπτική διττής κατεύθυνσης γύρω από το αντικείμενο της ψυχικής 

υγείας, η οποία πηγάζει αφενός από την εμπειρία και τη συναναστροφή της με την 

ιδιότητα ως νοσηλεύτριας στην προηγούμενη εργασία της, αλλά και από την τωρινή της 

εργασία ως κοινωνικής λειτουργού αφετέρου.  

  Η ίδια παραδέχεται ότι στην παρούσα εργασία της την έχουν βοηθήσει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό οι εμπειρίες και η επαφή με τον/την ψυχικά ασθενή που έχει αποκομίσει 

και της έχουν προσφέρει μεγαλύτερη κατανόηση κι εξοικείωση για θέματα που 

αφορούν τη ζωή τους, τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Εκφράζεται στο λόγο της, 

επίσης, μία συναισθηματική φόρτιση όταν αναφέρεται στην ενασχόλησή της με τον 

ψυχικά ασθενή, η οποία σηματοδοτεί το ειλικρινές ενδιαφέρον της γι’ αυτούς του 

ανθρώπους: 

 

«Οι εμπειρίες οι αρχικές που ήταν ως νοσηλευτικό προσωπικό στην ψυχική υγεία με 

βοήθησαν πάρα πολύ στο μετέπειτα, αυτό το οποίο ακολούθησα …εε… δέσανε και 

κλειδώσανε το ένα με το άλλο, το ένα συμπλήρωσε το άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό το 

οποίο τουλάχιστον κάνω και προσφέρω στη δουλειά μου, γνωρίζοντας και τον ψυχικά 

ασθενή, άρρωστο που τον έχω ζήσει, τον έχω… τον έχω πονέσει, να το πω έτσι, τόσα 

χρόνια, ας ήταν και σε μία διαφορετική ειδικότητα, αυτή τη στιγμή εργαζόμενη ως 

κοινωνική λειτουργός με άτομα τα οποία έχουν κάποιες ψυχικές διαταραχές,  

με έχει βοηθήσει και το κομμάτι το νοσηλευτικό από τις γνώσεις τις οποίες απέκτησα 

στα τόσα χρόνια. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι …εε… μια πολύ βασική αρμοδιότητα 

ενός κοινωνικού λειτουργού είναι να υπερασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώματα αυτών 

των ανθρώπων, έτσι; Και να τα στηρίζει και συμβουλευτικά και θεραπευτικά, κάτι το 

οποίο ένας νοσηλευτής, βέβαια, περιορίζεται σε ένα άλλο κομμάτι, μόνο στις νοσηλείες 

και στο θεραπευτικό» 

 



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αφηγήσεις των εργαζομένων του Ξενώνα 

Βραχείας Παραμονής, μια δομή που προσομοιάζει περισσότερο με τις κλασικές 

ασυλικές δομές μακροχρόνιας διαβίωσης. Η πρώτη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε 

ήταν με την ψυχολόγο και επιστημονικά υπεύθυνη της στεγαστικής αυτής δομής. Η 

συνεντευξιαζόμενη ψυχολόγος βρίσκεται στην θέση της επιστημονικά υπεύθυνης της 

δομής από το ξεκίνημα της λειτουργίας της έως και σήμερα.  

  Η ίδια μετά τις σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην 

ψυχολογία, προχώρησε σε μία εκπαίδευση σχετικά με τη συστημική ψυχοθεραπεία. 

Σήμερα, εκπαιδεύεται στην ειδίκευση ενός διαφορετικού, αλλά  άμεσα σχετιζόμενου 

αντικειμένου, το οποίο είναι η τραυματοθεραπεία. Η επαγγελματική της διαδρομή 

περιλαμβάνει θέσεις εργασίας τόσο σε δημόσιους φορείς, μέσα σε νοσοκομείο και σε 

προγράμματα αποκατάστασης, όσο και σε ιδιωτικούς, διατηρώντας γραφείο ως 

ελεύθερη επαγγελματίας. Η συνεντευξιαζόμενη αναφέρει ότι ευρισκόμενη στη 

σημερινή της εργασία ως ψυχολόγος σε κοινοτικό πλαίσιο είναι «μάλλον θέμα 

συγκυριών», χωρίς ωστόσο να έχει μετανιώσει γι’ αυτό.  

  Ο ρόλος της και η αντίληψή της ως ψυχολόγος έχει διαμορφωθεί από τις 

εμπειρίες που έχει λάβει εργαζόμενη τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, η 

προσωπική της αντίληψη για την ιδιότητά της εντοπίζεται στα χαρακτηριστικά της 

άμεσης/προσωπικής επαφής και επικοινωνίας με τον θεραπευόμενο, στα 

χαρακτηριστικά που χρειάζονται για την προσέγγιση ενός άλλου ανθρώπου ο οποίος 

ζητά υποστήριξη και βοήθεια.  

  Επίσης, προχωρά σε μία σύγκριση της προηγούμενης εργασίας ως ιδιωτική 

ψυχολόγος με την τωρινή στη συγκεκριμένη δομή. Διαπιστώνει ότι ο ρόλος της τώρα 

είναι διαφορετικός και χρειάστηκε, σε ένα αρχικό στάδιο, να επαναπροσδιοριστεί σε 

αυτό το πλαίσιο: 

 

 «...επειδή και σαν … και στο χώρο του, και στην αποκατάσταση, τέλος πάντων, και 

στο πρόγραμμα της ΝΕΛΕ και ως ελεύθερη επαγγελματίας στην ουσία περισσότερο το 

πρόσωπο με πρόσωπο, δηλαδή ο ρόλος ήταν η ωριαία, ξέρω ‘γω, συνεδρία, ας πούμε, 

εε με τον ωφελούμενο, με τον πελάτη, ας πούμε αυτά. Αυτό που άλλαξε και έγινε 

διαφορετικό στην πορεία, στο νοσοκομείο δηλαδή Ημέρας στη Σητεία και εδώ φυσικά, 

είναι ότι ο ρόλος του ψυχολόγου, εγώ δηλαδή τουλάχιστον σαν … σαν ψυχολόγος εδώ, 

έχω επαναπροσδιοριστεί με την έννοια ότι υπάρχει …εεμ… πώς να το πω; Σ’ αυτές τις 

δομές πάρα πολύ το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία, (Συν: Ναι) δηλαδή δεν 



υφίσταται κανένας ρόλος χωρίς να υπάρχει αλληλ… σύνδεση, ας το πούμε … με τις 

άλλες ειδικότητες, οπότε διαφοροποιήθηκε και άλλαξε ο δικός μου ο ρόλος εδώ, με την 

έννοια ότι εντάχθηκε και η δουλειά του ψυχολόγου, εντάχθηκε μέσα στην πολυκλαδική 

θεραπευτική ομάδα, οπότε πολλά πράγματα, αποφάσεις που αφορούν, τέλος πάντων, 

την πορεία των ενοίκων, λαμβάνονται από κοινού» 

 

Η δεύτερη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με τη νοσηλεύτρια της δομής του Ξενώνα.  

Η συνεντευξιαζόμενη  εδώ έχει διανύσει μία πορεία παραπάνω από δέκα έτη ως 

νοσηλευτικό προσωπικό σε διαφορετικές κλινικές του νοσοκομείου πριν στραφεί στην 

ψυχική υγεία. Οι λόγοι που επέλεξε να αλλάξει και να κατευθυνθεί προς τον τομέα της 

ψυχικής υγείας έχουν να κάνουν με μια προσωπική αποτίμηση της ίδιας, ότι χρειαζόταν 

μία αλλαγή στη ζωή της, καθώς και ότι ήθελε να δει κι ένα άλλο πεδίο της 

νοσηλευτικής επιστήμης: 

   

«Λοιπόν, εγώ τέλειωσα τη Δ.Ε., το λύκειο, το Δ.Ε. νοσηλευτών, δούλεψα για πάρα 

πολλά χρόνια στο νοσοκομείο, δούλεψα στη χειρουργική, λίγο παθολογική και στην 

εντατική δεκατριάμιση χρόνια. Ε όταν είδα δεκατριάμιση χρόνια μετά ότι τέλειωσε ο 

κύκλος, τέλος πάντως ό,τι είχα να προσφέρω, βαρέθηκα, ήθελα μια αλλαγή γενικά στη 

ζωή μου. Επέλεξα την ψυχική υγεία για να δω, να δω κι εκεί τί γίνεται; Πώς βλέπ…, ναι, 

ναι, να αποκτήσω μία εμπειρία και επειδή είχα και πρόβλημα αντικειμενικά τώρα 

μιλάμε, μέση, πόδια και όλα αυτά τα χρόνια, ήθελα κάτι πιο… αλλά και το σημαντικό, 

να δω και ένα άλλο … κομμάτι της νοσηλευτικής» 

 

Στη συνέχεια, αναφέρεται από τη συνεντευξιαζόμενη ότι η προηγούμενη εργασία και 

εμπειρία που αποκόμισε μέσα στο νοσοκομείο της παρέχει τη δυνατότητα στην τωρινή 

της εργασία στον Ξενώνα να διακρίνει τυχόν παθολογικά ζητήματα αναφορικά με τη 

συμπεριφορά των ενοίκων ή για κάποιο σωματικό θέμα υγείας που έχουν, μπορεί να το 

αναγνωρίσει και να δράσει πιο γρήγορα, σαν η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 

να συνιστά ένα απόθεμα εμπειριών που ο ίδιος ο χαρακτήρας της δομής στην οποία 

εργάζεται σήμερα της επιτρέπει να αξιοποιήσει: 

 

«…πάρα πολλές (εμπειρίες) στο κομμάτι των παθολογικών… δηλαδή να μπορώ να 

διακρίνω τα παθολογικά περ …  τα παθολογικά περιστατικά, ναι, προβλήματα των … 

να μπορώ να λειτουργήσω με περισσότερη ευελιξία, ξέρεις να έχω τη γνώση»` 



 

Συγκρίνοντας τα δυο εργασιακά περιβάλλοντα, την εργασία στο νοσοκομείο και στον 

Ξενώνα τώρα, η συνεντευξιαζόμενη εκφράζει την πεποίθηση ότι υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση ανάμεσα στα δυο περιβάλλοντα. Η ίδια εκπαιδεύτηκε ένα μήνα στην 

ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου και έπειτα ξεκίνησε την εργασία της στη δομή. 

Συνάντησε σημαντικές δυσκολίες στην αρχή λόγω του ότι χρειαζόταν να μάθει να 

λειτουργεί σε ένα νέο πλαίσιο εργασίας πολύ διαφορετικό από το προηγούμενο. Οι 

διαφορές που διαπιστώνει αφορούν σε στοιχεία όπως είναι η λειτουργία και η 

οργάνωση της δομής του Ξενώνα συγκριτικά με το νοσοκομείο, τα καθήκοντα του 

νοσηλευτικού προσωπικού στη δομή, η προσέγγιση του ψυχικά ασθενή, η διευθέτηση 

των προσωπικών ορίων του/της εργαζόμενου/ης κ.α.: 

 

«…όταν ήρθα, εγώ εκπαιδεύτηκα μία, ένα μήνα στην ψυχιατρική και μετά ήρθα στη 

δομή, που όμως ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από τα τμήματα του νοσοκομείου … 

Καμία σχέση, δυσκολεύτηκα σαν να ξεκινούσα πρώτη φορά … τη νοσηλευτική μου 

καριέρα να φανταστείς … Τα πάντα, από την οργάνωση, δηλαδή από το πως …εε… 

από τον τρόπο δουλειάς και νοσηλευτικά, εκεί δεν έχουμε πολλά νοσηλευτικά, πέρα 

από τα χάπια, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Από το πώς θα συμπεριφερθώ στους ενοίκους 

και πώς … Να το μάθω, να το μάθω καλά. Τώρα θεωρώ, εντάξει, με τα χρόνια πως 

είμαι σε καλό … σε καλό δρόμο, αλλά γενικά αυτό θέλει πολλή δουλειά και είναι πάρα 

πολύς δύσκολος ο συσχετισμός εντέλει...θα μπορέσω να διακρίνω, να βάλω τα όρια και 

γι’ αυτά τίποτα, ήμουνα εντελώς… και μπορώ να πω πέρασε πολύς καιρός…»  

 

 Συμπληρώνει, επίσης, ότι το «να μάθει» να λειτουργεί και να εργάζεται στη δομή αυτή, πέρασε 

καιρός. Χρειάστηκε, δηλαδή να αναπροσαρμόσει τη στάση και τη συμπεριφορά της στο νέο 

αυτό περιβάλλον εργασία, πάντα στην ίδια επαγγελματική ιδιότητα, αλλά σε έναν διαφορετικό 

χώρο εργασίας, όπως είναι μία κοινοτική ψυχιατρική δομή. 

 

5.2. Η κοινοτική δομή ως χώρος εργασίας: η σχέση των εργαζομένων-επαγγελματιών 

μεταξύ τους και οι σχέσεις με τους θεραπευόμενους 

 Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων μέσα στη δομή του Κέντρου 

Ψυχικής Υγείας, αυτές χαρακτηρίζονται από την ψυχίατρο ως μία εξευγενισμένη επαφή. 

Θεωρεί ότι εργασιακοί χώροι ψυχικής υγείας πριμοδοτούνται σε αυτό το 

χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλα περιβάλλοντα. Υπάρχει η συνθήκη της θεραπευτικής 



ομάδας, μία συνθήκη στην οποία γίνεται μία συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων – 

επαγγελματιών μέσα στο ΚΨΥ με ένα χαρακτήρα αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και 

αναστοχαστικό τρόπο: 

 

 «Είναι πολύ πιο εξευγενισμένη επαφή σε χώρους ψυχικής υγείας και ειδικά σε μέρη 

όπου έχουν υπάρξει θεραπευτικές ομάδες, το καταλαβαίνω περισσότερο μιλώντας με 

θεραπευόμενους που περιγράφουν άλλα εργασιακά περιβάλλοντα που είναι πολύ πιο 

ανταγωνιστικά, πιο επιθετικά. Σ’ έναν χώρο ψυχικής υγείας οι άνθρωποι έχουμε 

επίγνωση του πώς αλληλεπιδρούν και πώς σχετίζονται, οπότε τα πράγματα είναι πολύ 

πιο αναστοχαστικά, ευγενικά και αυτό το θεωρώ ως προνόμιο της δουλειάς»  

 

Από την άλλη, ό,τι έχει να κάνει με το καθεστώς συνεργασίας με συναδέλφους στη 

συγκεκριμένη κοινοτική δομή αυτή γίνεται σε ένα συνεργατικό και συμπληρωματικό 

επίπεδο, όπου αυτό χρειάζεται μέσα στη θεραπευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, 

σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την συνεντευξιαζόμενη, υπάρχει εμπλοκή των 

επαγγελματικών ορίων και είναι κάτι που επιδιώκεται. Η εμπλοκή των ορίων εδώ 

νοηματοδοτείται σε ένα πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας, συνεργασίας και 

αλλησυμπλήρωσης αυτής, έτσι ώστε «να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο». 

 

«Πιο συχνή με άλλες ειδικότητες, γιατί με τις άλλες λειτουργούμε συμπληρωματικά. 

Με συναδέλφους ψυχιάτρους σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε να 

συζητήσουμε».  

 

«Εμπλέκονται τα όρια και νομίζω αυτός είναι και ένας στόχος της θεραπευτικής ομάδας. 

Δηλαδή, πάλι ιδεωδώς, η ομάδα θα πρέπει να λειτουργεί ως ενιαίο … σύνολο, στη 

διαχείριση και τότε είναι πιο αποτελεσματική η διαχείριση. Ενώ όταν παραμένει ο 

καθένας και δεν υπάρχουν γέφυρες, δεν μπορούν, δεν μπορεί να γίνει , θα είναι 

αποσπασματική διαχείριση … Και όσο πιο δυναμική τόσο πιο αποτελεσματική η 

αντιμετώπιση και η διαχείριση του θεραπευόμενου » 

 

 Επιπλέον, επισημαίνει στο λόγο της ότι στο ρόλο της ως ψυχιάτρου έχει καίρια θέση η 

δεύτερη ιδιότητα της ως ψυχοθεραπεύτρια και η οποία μερικές φορές προκρίνεται 

έναντι της πρώτης αναφορικά με το θεραπευτικό πλαίσιο με τον ψυχικά πάσχοντα - 

θεραπευόμενο πλέον:  



 

«Η σχέση μου και η θέση μου καθορίζεται και από την άλλη ιδιότητα που είναι της 

ψυχοθεραπεύτριας, όχι τόσο από την ιδιότητα του ψυχίατρου. Αν υπήρχε μόνο αυτή δεν 

ξέρω πως θα τα ρύθμιζα» 

 

 Η κύρια πρόσληψη του επαγγελματικού ρόλου είναι σε σχέση με τον θεραπευόμενο, 

έχοντας ο/η ψυχίατρος έναν καθοδηγητικό – συμπορευτικό ρόλο επίσης: 

 

«...αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου σαν έναν άνθρωπο που χρειάζεται να συμπορευτεί με 

τον θεραπευόμενο και να λειτουργήσει επικουρικά, η πορεία είναι του θεραπευόμενου 

έτσι κι αλλιώς προς την θεραπεία, όπως κι αν τη φανταστεί. Και χρειάζεται έναν 

άνθρωπο δίπλα του για να συμπορευτεί μαζί του και για να τον στηρίξει…» 

   

 Στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στην ψυχολόγο του ΚΨΥ και τους 

θεραπευόμενους αισθάνεται ότι είναι, καθ’ όλη την έκτασή τους, ουσιαστικές και 

ανθρώπινες με σημαντική αλληλεπίδραση και από τις δυο πλευρές.  

 

«Νιώθω να υπάρχει μια αρκετά καλή αλληλεπίδραση και ροή σε όλο αυτό. Σίγουρα 

βάζω και στοιχεία του χαρακτήρα μου αλλά και γνώσεις και τέλος πάντων επειδή 

βλέπω και διαφορετικές περιπτώσεις, μπορεί να τύχει φυσικά και κάτι που δεν το έχω 

ξαναδεί, να με παρακινήσει να ψαχτώ περισσότερο σε σπουδές ή σε, ξέρεις, ή 

βιβλιογραφία κλπ. Εε αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και νιώθω αρκετά βοηθητική, 

αρκετά κοντά στον άλλο, εεεμ μου αρέσει πολύ...» 

 

«Νιώθω ότι βοηθάω πραγματικά και όχι μόνο το λένε οι ίδιοι ή το επιβεβαιώνουν, 

έχουμε χτίσει αρκετές σχέσεις σταθερές, εμπιστοσύνης κλπ , εε αλλά το νιώθω και η 

ίδια ότι χτίζονται σχέσεις ανθρώπινες πάρα πολύ ζεστές»  

 

Όπως παρατηρεί ότι τόσο και η προσωπική της στάση ως ψυχολόγος, αλλά και της 

δομής συνολικότερα από τους άλλους συναδέλφους, διαμορφώνεται ένα περιβάλλον 

αρκετά ζεστό και ανθρώπινο. Και αυτό διαφοροποιείται, κατά τη γνώμη της, από άλλες 

παρόμοιες δημόσιες υπηρεσίες, στις οποίες μπορεί να συναντήσει κάποιος μια πιο 

τυπική προσέγγιση, συνδιαλλαγή και με μεγαλύτερη οριοθέτηση της υπηρεσίας και του 

ανθρώπου που προσέρχεται σε αυτήν: 



 

«Το βλέπουν ως ότι πάω ας πούμε στην …, ότι έχουμε χτίσει μια αρκετά καλή σχέση 

ανεξάρτητα της δομής … Και ζεστασιά και τους αρέσει αυτό το κλίμα πάρα πολύ, 

γενικά όμως στη δομή το προσπαθούμε και από το προσωπικό, ακόμα και τα άτομα που 

κλείνουν τα ραντεβού, εεεμ να είναι δίπλα στους ανθρώπους με αρκετή ενσυναίσθηση, 

με κατανόηση, με όμορφο τρόπο, γλυκό, δηλαδή όχι αυτό το πολύ τυποποιημένο». 

 

Σύμφωνα με την συνεντευξιαζόμενη είναι καίριας σημασίας τα στοιχεία της 

οικειότητας, της δημιουργίας φιλικού κλίματος, του ειλικρινούς ενδιαφέροντος και 

βοήθειας προς τον θεραπευόμενο. 

  Προχωρώντας, σε ό,τι αφορά στις σχέσεις μεταξύ των επαγγελματιών αυτές 

είναι προβάλλονται συχνά ως συνεργατικές ως βασιζόμενες σε ένα αρκετά καλό κλίμα 

στην πλειονότητά τους τόσο στο προσωπικό επίπεδο όσο και ως προς τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν μέσα από τη δομή: 

 

«...οι σχέσεις θα έλεγα είναι αρκετά καλές, τουλάχιστον με τους περισσότερους. Εε 

αυτή η ζεστασιά και το ίδιο κλίμα νομίζω τηρείται από τους περισσότερους και ακόμη 

και ως προς τα περιστατικά τα οποία παρακολουθούντα από δυο ή τρεις 

διαφορετικούς… παράδειγμα μπορεί να πηγαίνουν στην κοινωνική λειτουργό … εε να 

πηγαίνουν σε έναν ψυχίατρο και ο ψυχίατρος να έχει παραπέμψει σε μένα ή να έχουν 

έρθει σε μένα και να έχω παραπέμψει και σε έναν ψυχίατρο…» 

 

«Θεωρώ ότι και τα περισσότερα περιστατικά ή τουλάχιστον για κάποια, για τα πιο 

έντονα, εε υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον απ’ όλες τις πλευρές, τέλος πάντων, 

μπορούμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες ή να δούμε πώς θα μπορούσαμε να το 

χειριστούμε καλύτερα ή τί νεότερο προκύπτει στην πορεία παρακολούθησης αυτού του 

περιστατικού». 

 

 Τέλος, η συνεργασία ανάμεσα στους επαγγελματίες γίνεται με όρους θετικού κλίματος 

και αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ των ειδικοτήτων που υπάρχουν και χρειάζεται μια 

περισσότερο πολύπλευρη προσέγγιση γύρω από ένα θεραπευτικό ζήτημα σχετικά με 

κάποιον θεραπευόμενο.  

  Ωστόσο, σύμφωνα με την συνεντευξιαζόμενη, αφορά και τα προσωπικά όρια 

εκάστοτε επαγγελματία, την ιδιοσυγκρασία του για τον καθορισμό των ορίων της κάθε 



ειδικότητας μέσα στη συνεργασία. Ο ρόλος κάθε επαγγελματία ψυχικής υγείας είναι 

διακριτός, η συνεργασία υπάρχει και προωθείται, αλλά όχι με επεμβατικό τρόπο στο 

πεδίο αρμοδιοτήτων μιας άλλης ειδικότητας: 

 

 «Έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα του επαγγελματία……ανεξάρτητα από τη θέση, 

εε σίγουρα δηλαδή έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του, την ιδιοσυγκρασία του, τα 

προσωπικά του όρια κλπ ... Εεε συνήθως όταν υπάρχει βοήθεια ή ανταλλαγή απόψεων 

ή συνεργασία πάνω σε κάτι, νομίζω ότι το όριο μπαίνει, τουλάχιστον για μένα, όταν το 

θέμα φτάνει εεε πώς να το πω;…(Σε πεδίο της δικής σου αρμοδιότητας;) … Και γίνεται 

από μόνο του πιο ξεκάθαρο, δεν νομίζω να μπορούσα να συζητάω για την πορεία της 

θεραπείας με την κοινωνική λειτουργό ή η ψυχίατρος να συζητά μαζί μου και να εξηγεί 

τους μηχανισμούς δράσεις των φαρμάκων ή τη δοσολογία … αν υπάρχουν 

αυξομειώσεις»  

 

  

 Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις των επαγγελματιών μεταξύ τους, η κοινωνική λειτουργός 

αναφέρει ότι οι σχέσεις είναι πολύ καλές, σε συνεργατικό κλίμα με επικοινωνία και 

φέρουν ακόμα, εν γνώσει τους, ένα στοιχείο αλληλοσυμπλήρωσης των ειδικοτήτων η 

μία με την άλλη:  

 

«Υπάρχει, ναι, υπάρχει μεγάλη συνεργασία ... Δεν είναι το γραφείο το ατομικό ο 

καθένας, μπορεί ο καθένας να κάνει το κομμάτι της δουλειάς του, αλλά 

συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλο και έχουμε και άριστη επαφή, θα πιούμε τον καφέ μας 

μαζί, θα πούμε το αστείο μας, υπάρχει μια αποσυμφόρηση, εγώ όταν καμιά φορά έχω 

ζοριστεί πολύ, θα βγω στα κορίτσια και θα πιω το νεράκι μου ξέρω ‘γω και να ξαναμπώ 

στο γραφείο μου. Ναι, ναι το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό». 

 

 Ως εκ τούτου, υπάρχουν τα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης επαφής μέσα στην 

επαγγελματική, με πιο κύρια από αυτά το ενδιαφέρον, την ανάγκη αποσυμφόρησης σε 

στιγμές stress μέσα στη μέρα σε αλληλεπίδραση με τους άλλους εργαζόμενους. Το 

καθεστώς στενής συνεργασίας οδηγεί σε μια σύγχυση των ορίων, χωρίς ωστόσο να 

θεωρείται ότι γίνεται με παρεμβατικό τρόπο. Οι σχέσεις των επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τη συνεντευξιαζόμενη, διέπονται 



από μία δυναμική αλληλεγγύης και σεβασμού στο ρόλο και την ειδικότητα που φέρει ο 

καθένας:  

 

«Το συζητάμε και ο ένας ακούει τη γνώμη του άλλου… δεν έχω νιώσει ποτέ… 

κάποιος να μπερδεύεται στην αρμοδιότητα του άλλου. Δεν μπορώ να πω εγώ σε έναν 

ψυχολόγο, στον ψυχίατρο τί θα κάνει και από την άλλη μπορεί να έχει τύχει να 

παραπέμψω ένα περιστατικό στον ψυχίατρο και μετά όταν πάει εκεί είναι … να είναι 

κάτι επείγον, αν είναι κάτι επείγον, θα προηγηθεί ο ψυχίατρος και μετά θα δούμε το 

ιστορικό, δεν είναι, δεν είμαστε απόλυτοι ότι όχι πρέπει οπωσδήποτε, πρέπει ο 

κοινωνικός λειτουργός. Όχι ανάλογα πώς θα προκύψουν οι ανάγκες … Ίσα, ίσα θεωρώ 

ότι ένας μαθαίνουμε από τον άλλο και γι’ αυτό η Κινητή (Μονάδα) θεωρώ είναι μεγάλο 

σχολείο, γιατί το να βρεθείς ταυτόχρονα σε συνεδρία με τον ψυχίατρο, την ψυχολόγο, 

εγώ και ο νοσηλευτής που ο καθένας έχεις το δικό του κομμάτι και θα το χειριστεί από 

τη δική του σκοπιά, βλέπεις συλλογικά έναν άνθρωπο και ακούς και τη γνώμη και 

μαθαίνεις… είναι πολύ καλό … Και η οπτική γωνία του καθενός, πάντα προς όφελος 

του εξυπηρετούμενου» 

 

Όσον αφορά το ανάλογο πλαίσιο εργασίας του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου και τις 

σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί με τις άλλες εργαζόμενες στη δομή, η ίδια της 

χαρακτηρίζει ως ανθρώπινες, συνεργατικές, με έντονο το αίσθημα της εργασίας ως 

ομάδα. Επίσης, η καλή λειτουργία της θεραπευτικής ομάδας έρχεται με τη μορφή 

αιτήματος/οδηγίας από την ίδια τη σύσταση του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου. Η 

μέριμνα της ομάδας προσανατολίζεται σε ένα καθεστώς “αυτοφροντίδας”, έτσι ώστε 

μέσω της συνθήκης αυτής και με εργαλείο την  ομαδική συζήτηση να πραγματοποιείται 

η αποφόρτιση οποιασδήποτε έντασης ή συναισθηματικού βάρους των εργαζομένων από 

το καθημερινό πρόγραμμα της δομής. Τονίζονται συχνά οι καλές σχέσεις και η 

συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών ως ένα από τα συστατικά στοιχεία της ύπαρξης 

και λειτουργίας μιας κοινοτικής δομής ψυχικής υγείας συνολικότερα. 

   

«Όπως είναι οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα σε μία ομάδα και φαντάσου πώς θα είναι σε 

μία ομάδα οχτώ ατόμων σε ένα γραφείο … έτσι, δηλαδή και γυναικών, ας πούμε. Εε… 

το, το καλό εδώ αυτό που έχουμε καταφέρει και που όλοι, είναι γραμμή από την αρχή, 

ήτανε ότι αποφορτιζόμαστε μεν, λέμε δε, συζητούμε καταλήγουμε, λειτουργούμε ως 

ομάδα, άρα στην τελική είναι πάρα πολύ καλές. … Άψογη είναι και η συνεργασία 



μεταξύ μας … Είναι γραμμή του τμήματος, ούτως η άλλως. Και διαφωνίες να 

υπάρχουνε, που δεν έχει τύχει ως τώρα να υπάρξουνε τέτοιου είδους …εεε… δεν 

περνάει από μένα, ας πούμε, για παράδειγμα… αλλά δεν έχει τύχει να υπάρξουν...» 

 

Προχωρώντας, στο πεδίο της συνεργασίας της θεραπευτικής ομάδας υπάρχει εμπλοκή 

των ορίων ανάμεσα στους επαγγελματίες αναφορικά, όμως, πάντα με κάποιο 

περιστατικό ή περίπτωση κάποιου παιδιού ή οικογένειας που χρειάζεται να συνεργαστεί 

με παραπάνω από έναν επαγγελματία. Η εμπλοκή των επαγγελματικών ορίων, 

σύμφωνα με την παιδοψυχίατρο, γίνεται με τρόπο συμβουλευτικό, ενημερωτικό και όχι 

παρεμβατικό:  

 

«Λοιπόν, υπάρχουν άτομα που συνεργάζονται μαζί μου, οπότε εγώ εμπλέκομαι σ’ 

αυτούς και εκείνοι σε μένα, …εε… καταλήγω φυσικά να έχω εγώ τον πρώτο λόγο, 

τελείως δημοκρατικά, …εεμ…  τώρα τα άτομα που δεν συνεργάζονται…  οι υπόλοιποι 

είναι αυτόνομοι, δηλαδή ο ψυχολόγος θα κανονίσει το δικό του πρόγραμμα, έχει τις 

δικές του …εεμ… προσεγγίσεις τέλος πάντων… Το ίδιο και ο λογοθεραπευτής, το ίδιο 

και ο εργοθεραπευτής, έτσι; Εεμ… γίνεται μετά μία εποπτεία παύλα συζήτηση στην 

ουσία, δεν το … δεν είναι τόσο «έλα, πες μου τί έχεις κάνει να σε κρίνω» …Έτσι; Είναι 

μία ενημέρωση, αν θέλεις, του πώς πάνε κάποια περιστατικά …εε… και συζήτηση. 

Όπου ακούγονται …εε… απόψεις, λέω προτάσεις, έτσι; Τροποποιούνται πράγματα ή 

δεν τροποποιούνται, πάντως υπάρχει μια δυναμική κατάσταση, δεν υπάρχει 

παρέμβαση...» 

 

 Έπειτα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η λειτουργία του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου 

αντιμετωπίζει σημαντικές, αντικειμενικές δυσκολίες λειτουργικής φύσεως αναφορικά 

με το ότι δεν υπάρχει προς το παρόν μόνιμος χώρος εγκατάστασης και γραφείων 

ξεχωριστά για κάθε επαγγελματία της δομής. Σ’ αυτές τις συνθήκες γίνεται κατανοητή 

η σημασία της καλής συνεργασίας και της έννοιας της ομάδας ως προϋποθέσεις 

προκειμένου να “ξεπεραστούν” σ’ ένα βαθμό και να λειτουργεί μια κοινοτική δομή ή 

οποιοσδήποτε άλλος χώρος εργασίας ψυχικής υγείας αποτελεσματικά. Η αναφορά σε 

αυτές τις αντικειμενικές δυσκολίες σχετικά με την εξεύρεση μόνιμης στέγης, την 

ανάγκη για επιπλέον προσωπικό ψυχικής υγείας αναφέρθηκε στο λόγο και των τριών 

συμμετεχόντων στην έρευνα, έτσι θεωρούμε σκόπιμο να μην προχωρήσουμε σε 



επανάληψη της αναφοράς στο θέμα αυτό για λόγους σχετικούς με την ήδη παρουσίασή 

του και σχολιασμό του ζητήματος αυτού πιο πάνω. 

  Αναφορικά με το εργασιακό περιβάλλον και τις σχέσεις ανάμεσα στις 

εργαζόμενες του προσωπικού της παρούσας κοινοτικής δομής, η ψυχολόγος θεωρεί ως 

μία πολύ σημαντική και ευτυχής συγκυρία το ότι η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε και 

ξεκίνησε να λειτουργεί σχεδόν ταυτόχρονα, έχοντας μια κοινή αφετηρία: 

 

 «...η αλήθεια είναι όταν προσπαθείς να μπεις σε μία ομάδα είναι πάντα δύσκολο στην 

αρχή, το καλό λοιπόν στην δική μας την περίπτωση, είναι ότι ξεκινήσαμε από το μηδέν 

όλοι μαζί. Άρα, δηλαδή,  θέλω να πω ότι αυτή η δομή δεν υπήρχε μέχρι πέρυσι…» 

 

Επιπλέον, χαρακτηρίζεται από την ίδια ως «προσωπική επίτευξη»,  συνολικά των 

επαγγελματιών που εργάζονται στη δομή, το εγχείρημα της δημιουργίας, οργάνωσης 

και λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής στο νομό Ρεθύμνου. Ήταν κάτι δηλαδή που 

θέτοντας έναν στόχο μπροστά τους, τους ένωσε και ισχυροποίησε τις σχέσεις τους πολύ 

γρήγορα: 

 

«Και όλοι ήρθαμε ουρανοκατέβατοι μαζί, οπότε λοιπόν εκεί  ήταν λίγο και προσωπική 

επίτευξη το να στήσουμε κάτι τέτοιο στο Ρέθυμνο, που υπήρχε και μεγάλη ανάγκη … η 

αλήθεια είναι. Οπότε… η αλήθεια είναι ότι σ’ εμάς δημιουργήθηκε πρώτα το 

προσωπικό στοιχείο μεταξύ μας και μετά η συνεργασία, δηλαδή έχουμε δημιουργήσει 

πολύ ισχυρές σχέσεις» 

 

 Έπειτα, υπάρχει και μία αναγνώριση της καλής λειτουργίας και εργασίας της ομάδας 

από τους γονείς, κυρίως, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και το ενδιαφέρον που 

δείχνουν για κάθε περίπτωση παιδιού που επισκέπτεται τη δομή. Αυτό είναι ένα 

στοιχείο που ενισχύει τη δυναμική της ομάδας και το καλό κλίμα στις σχέσεις τους: 

 

 «Αυτό, κοινό στόχο δεν συμβαίνει συχνά, να σας πω την αλήθεια, έτσι; Υπάρχουν και 

άνθρωποι που πάνε στη δουλειά τους διεκπεραιωτικά. Εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ 

προσωπικά, προσωπικό στοιχείο και είναι έντονο και το αντιλαμβανόμαστε και από 

το… τη στάση του κόσμου απέναντί μας. Δηλαδή, υπάρχει σίγουρα στην αρχή μία…, 

ένας εκνευρισμός λόγω αναμονής, αλλά από ‘κει και πέρα, όταν έρθετε, όταν έρχονται 



και εξυπηρετούνται είναι άλλοι άνθρωποι, γιατί αντιλαμβάνονται και βλέπουν τη 

δουλειά» 

 

 Εν τέλει, ο ρόλος της επαγγελματικής ομάδας μεταξύ τους καταλήγει να είναι κι εδώ 

προληπτικός όσον αφορά τυχόν συγκρούσεις, διαφωνίες ή εντάσεις που μπορούν να 

προκύψουν μέσα σε μία ομάδα στις μεταξύ τους σχέσεις. Αυτό φαίνεται να είναι ένα 

στοιχείο καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία και, ακόμη, ύπαρξη της 

θεραπευτικής ομάδας και τη δομής συνολικά: 

 

«Κοιτάξτε συνήθως τα συζητάμε αυτά στις ομάδες που κάνουμε μεταξύ μας, οπότε 

νομίζω ότι είναι λίγο-πολύ, τα προλαβαίνουμε, λειτουργούμε κι εκεί λίγο προληπτικά, 

γιατί σαφώς θα υπάρξουν. Έχουμε δυσκολία στο γεγονός ότι είμαστε σε έναν πάρα 

πολύ μικρό χώρο οχτώ άτομα και να σας πω και το αστείο, οχτώ γυναίκες, σκεφτείτε, 

έτσι; Είναι από μόνο του δυναμωτικό. Λοιπόν, εεμ προσπαθούμε όμως, προσπαθούμε 

γιατί δεν έχει νόημα να μπούμε σε διαδικασία σύγκρουσης και δεν θα περνάμε καλά και 

δεν θα βγαίνει και η δουλειά καλά … Αναπόφευκτα δεν θα λειτουργήσει, δηλαδή δεν 

γίνεται κι αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει συντονισμός κι αν δεν υπάρχει καλή διάθεση 

και θέληση, πώς θα δουλέψεις; »  

 

 Στο πλαίσιο της καθημερινής εργασίας, οι σχέσεις των εργαζομένων, σύμφωνα με όσα 

μας μοιράστηκε η κοινωνική λειτουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αυτές 

διέπονται από ένα πνεύμα συλλογικής επίγνωσης ότι η καλή λειτουργία της δομής 

συνεπάγεται την καλή συνεργασία των επαγγελματιών – εργαζομένων μεταξύ τους. 

Συνιστά ένα στοιχείο προϋπόθεσης της λειτουργίας και εδώ. Επίσης, φαίνεται στο λόγο 

της ότι η διοικητική σύσταση και αρχές που διέπουν τη δομή είναι καίριας σημασίας 

για όλα τα άτομα που εργάζονται σ’ αυτή τη δομή: 

 

«Κοιτάξτε να δείτε, όταν είναι ένα πλαίσιο, μια δομή, ένα τμήμα το οποίο ο καθένας 

έχει τη δική του ειδικότητα, διαφορετική από τον άλλο και γνωρίζουμε όλοι μεταξύ μας 

ότι για να λειτουργήσει αυτό τμήμα και για να βοηθηθούν οι γονείς και τα παιδιά, θα 

πρέπει η ομάδα αυτή να έχει την καλύτερη συνεργασία για να έχει ένα καλό 

αποτέλεσμα, το καλύτερο αποτέλεσμα … της δουλειάς όλης αυτής, δεν είναι… μία 

δουλειά, ένα αποτέλεσμα από έναν, από μία ειδικότητα… Ακριβώς. Πρέπει αν υπάρχει 



συνεργασία και αυτή τη συνεργασία, τουλάχιστον στο δικό μας τμήμα εδώ, το έχουμε 

καταφέρει σε έναν πάρα πολύ καλό βαθμό.» 

 

Κλείνοντας τη συνέντευξη γίνεται καθαρό, από την πλευρά της συνεντευξιαζόμενης, 

ότι τα όρια κάθε ειδικότητας είναι διακριτά και δεν υπάρχει εμπλοκή (παρέμβαση) των 

επαγγελματικών ορίων αυτών. Σ’ αυτό το σημείο εντοπίζεται στο λόγο της 

συνεντευξιαζόμενης και ένα στοιχείο ιεραρχικής λειτουργίας αναφορικά με τα 

καθήκοντα που αναλαμβάνει εκάστοτε εργαζόμενος σύμφωνα με την επαγγελματική 

του ιδιότητα:  

 

«Κοιτάξτε να δείτε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να πω εγώ, για παράδειγμα, …εε… στη 

λογοθεραπεύτρια, στην εργοθεραπεύτρια πώς θα κάνει τη δουλειά της, ούτε κάποιος 

θεραπευτής ή συνάδελφος, συνεργάτης σε εμένα, γιατί είναι διαφορετικές οι 

ειδικότητες … Από εκεί και πέρα, όμως , πάνω σε αυτό το κομμάτι είναι υπεύθυνη η 

παιδοψυχίατρος του τμήματος, οπότε θα δώσει και την κατευθυντήρια γραμμή (Συν: 

Ναι) που θεωρεί βέβαια αυτή το πιο σωστό για το περιστατικό. Συνήθως αυτό, ναι, 

προς το παρόν δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον εμείς 

εδώ» 

 

«Και αν για παράδειγμα, εγώ έχω μία διαφορετική άποψη …εεμ… ναι, θα το 

ακούσουμε, θα το συζητήσουμε… Θα συζητηθεί, θα επιλυθεί και, όχι, στο τέλος θα … 

θα έχουμε μία σωστή συνεννόηση για το πώς και το τί, αλλά την απόφαση, ουσιαστικά, 

την παίρνει η παιδοψυχίατρος του τμήματος, που είναι και η υπεύθυνη» 

 

 Αναφορικά με τη δομή του Ξενώνα βραχείας νοσηλείας εισέρχεται καθοριστικά για 

άλλη μία φορά η λειτουργία και η συνεργασία του ενός επαγγελματία με τον άλλο, η 

ομάδα είναι συστατικό στοιχείο για την ύπαρξη, οργάνωση και αποτελεσματική 

λειτουργία στις κοινοτικές δομές. Ο ρόλος της ψυχολόγου βρίσκεται σε σύμπραξη και 

άμεση αλληλεπίδραση με τις άλλες ειδικότητες φροντίζοντας, εκπαιδεύοντας και  

διευθετώντας οι σχέσεις τόσο των επαγγελματιών μεταξύ τους να λειτουργούν σωστά 

όσο και οι σχέσεις των επαγγελματιών με τους εξυπηρετούμενους να λειτουργούν προς 

μία θεραπευτική γραμμή: 

 



«...Οπότε στην ουσία δηλαδή από την πρόσωπο με πρόσωπο σχέση γίνεται η ομάδα και 

το ότι συμπεριλαμβάνομαι κι εγώ σαν ρόλος του ψυχολόγου στην ομάδα. Στην ουσία 

αυτό άλλαξε … Ακριβώς, ναι, ναι πάρα πολύ, πάρα πολύ στις δομές μας υπάρχει αυτό 

και στη Σητεία υπήρχε. Υπάρχει η ομάδα, όπου, πώς να το πω; Ο ένας συμπληρώνει 

τον άλλο στην ουσία» 

 

Στη συνέχεια μιλώντας για τον τρόπο που έχουν διαμορφωθεί και συνεχίζουν να 

διαμορφώνονται οι σχέσεις των εργαζομένων μεταξύ τους, επισημαίνει ότι εξαιτίας της 

σύστασης της δομής εμπλέκεται σημαντικά και το προσωπικό στοιχείο στην 

καθημερινή εργασία. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που αξιοποιείται από την θεραπευτική 

ομάδα. Η ίδια συνεντευξιαζόμενη υποστηρίζει: 

 

«...η δομή έχει αυτό τον ρόλο και για τους ενοίκους, είναι σαν μία μεγάλη, καλή μαμά 

προσπαθεί να είναι, που κρατά ας πούμε τον ένοικο έτσι ασφαλή, με υποστήριξη, χωρίς 

κριτική, δηλαδή αυτά προσπαθούμε να τα έχουμε και στο μεταξύ μας και φυσικά, 

εννοείται ότι όταν το κρατάει η θεραπευτική ομάδα αυτό σαν ποιότητες, τα έχει και τα 

καλλιεργεί αυτά, υποστήριξη ξέρω ‘γω…» 

 

«… και τα λοιπά, καλή επικοινωνία εννοείται, ότι αυτό αντανακλάται και στους 

ενοίκους τέλος πάντων, δηλαδή κάπως είναι αλληλένδετα αυτά. Εννοείται ότι μπαίνει 

και ο προσωπικός παράγοντας, εννοείται ότι υπάρχουν και συγκρούσεις, αλλά κάπως 

προσπαθούμε πάντα να κάνουμε μέσα από ομάδες, να τις διαχειριζόμαστε και 

προσπαθούμε κατά κάποιο τρόπο να είμαστε ένα καλό μοντέλο, ας πούμε, και για τους 

ενοίκους, γιατί και οι ένοικοι έχουν πολλές φορές συγκρούσεις μεταξύ τους, για 

διάφορα θέματα στη διαβίωση, οπότε κάπως η προσπάθεια που γίνεται είναι να είμαστε 

ένα καλό μοντέλο, ας πούμε… κάπως σαν είμαστε κι εμείς σαν μία οικογένεια εδώ…» 

 

Η θεραπευτική ομάδα λειτουργεί σαν ένα πρότυπο, καλό παράδειγμα για τους ενοίκους 

σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ποιότητες της καλής επικοινωνίας, συνεργασίας, 

αποδοχής, ανοιχτής συζήτησης και του διαλόγου. Με τα χαρακτηριστικά αυτά 

ενσωματωμένα στη στάση και τη συμπεριφορά των εργαζομένων, οι εξυπηρετούμενοι 

επηρεάζονται με θετικό τρόπο και ενισχυτικά στο να υιοθετήσουν αυτά τα στοιχεία στη 

δική τους συμπεριφορά και τρόπο σκέψης.  



  Επιπλέον, υπάρχουν τα χαρακτηριστικά του ενδιαφέροντος, του «νοιαξίματος», 

της μέριμνας και μέσα στη θεραπευτική ομάδα, σύμφωνα με την ψυχολόγο εδώ, ως 

ποιότητες της ίδιας της ομάδας. Ο στόχος είναι να τίθενται σε συζήτηση προσωπικά και 

οικογενειακά θέματα που απασχολούν και προκαλούν stress στον επαγγελματία και 

τελικά να αποφορτίζεται και να μην επηρεάζεται στην επαφή του με τους ενοίκους της 

δομής. 

 

«Και στο μεταξύ μας αυτό που σου είπα, ότι προσπαθούμε να έχουμε μία, πώς να το 

πούμε; Μία… ανοιχτή επικοινωνία ώστε ό,τι προκύπτει ρε παιδί μου είτε σε προσωπικό 

επίπεδο στον καθένα είτε σε οικογενειακό, οτιδήποτε τον δυσκολεύει να το 

συμπεριλαμβάνουμε, να το συζητάμε, να προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να 

ανακουφιστεί ο συνάδελφος και εφόσον όταν είναι ανακουφισμένος ο συνάδελφος, 

εννοείται ότι δεν θα μεταφέρει το stress και στον ένοικο…» 

 

 Ακόμα, με τις σχέσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους και τυχόν συγκρούσεις που 

μπορεί να ανακύψουν, η συνεντευξιαζόμενη θεωρεί ότι η ανοιχτή συζήτηση ενός 

θέματος που προκύπτει, μπορεί να εκτονώσει την ένταση και να επιλυθεί αυτή. Δίνεται 

μεγάλη σημασία στα συναισθήματα των εκάστοτε προσώπων που εμπλέκονται σε μία 

διαφωνία και η προτροπή να μιλήσουν γι’ αυτό και να το εκφράσουν σε ένα ανοιχτό 

επίπεδο, στο επίπεδο της συζήτησης της ομάδας: 

 

«Πώς διευθετούνται, συνήθως κάνουμε ομάδα (Συν: Ναι) και… αυτό, συζητάμε, τί 

έγινε; Τί συνέβη; Πώς ένιωσε ο καθένας; Τί λύση προτείνει; Και … Ναι και κάπως, 

κάπως έτσι. Γιατί αυτό που έχουμε δει ότι είναι πολύ καταστροφικό στις ομάδες ή σ’ 

οποιοδήποτε πλαίσιο, το έχουμε δει δηλαδή σαν Ξενώνας εδώ όταν υπάρχει ένταση, 

ξέρω ‘γω, μεταξύ των δυο, όταν δεν συζητιέται άμεσα αυτό, παρά μόνο, ξέρεις, αυτό 

που είναι και γίνεται και στις οικογένειες…» 

 

«...όλα αυτά τα τρίγωνα τέλος πάντων, είναι πολύ καταστροφικά και προσπαθούμε ρε 

παιδί μου να τα ανοίγουμε κάθε φορά. Δηλαδή εγώ προσωπικά το τηρώ πάρα πολύ 

αυτό, δηλαδή αν έρθει κάποιος και μου πει, ξέρω ‘γω, «έχω θέμα με την τάδε, γιατί 

έκανε αυτό κι εκείνο», …εεε…. Συνήθως ενθαρρύνω το μεταξύ τους και τότε αν δεν, 

αν δεν βγάλουν άκρη οι δυο τους, τότε το ανοίγουμε και παραπέρα…» 

 



 Έπειτα, η συνεντευξιαζόμενη επισημαίνει καθαρά ότι δεν είναι επιθυμητό μέσα 

στη δομή να εμπλέκονται μεταξύ τους τα όρια στις ειδικότητες. Η αίσθηση και το 

μοντέλο της οικογένειας που είχε αναφέρει πιο πάνω, υποστηρίζει, αφορά τη 

διαχείρισης και επίλυση συγκρούσεων που προκύπτουν στις μεταξύ τους σχέσεις και 

επικοινωνία.  

  Το διακύβευμα κάθε φορά σε ομάδες εργαζομένων σε κοινοτικές δομές είναι να 

μην δημιουργούνται εμπόδια στην επικοινωνία μεταξύ τους και να είναι η δυνατή η 

αλληλοεπικάλυψη των ρόλων, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να έχει ένα 

λειτουργικό στόχο: 

 

«Εεε όχι, δεν το επιθυμούμε και πρέπει να το οριοθετούμε πάντα. Αυτό που είναι σαν 

οικογένεια, αφορά κυρίως, πώς να το πω; Τη διαχείριση συγκρούσεων με την 

επικοινωνία. Στον εργασιακό ρόλο προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαρα τα 

καθήκοντα της μιας ειδικότητας από την άλλη, γιατί μέσα σ’ αυτό, αν πούμε ναι ότι 

είμαστε μία οικογένεια βρε παιδί μου και όλοι ίσοι, εε χάνονται οι ρόλοι και τα όρια και 

φυσικά αυτό μετά δημιουργεί προβλήματα και μόνο. Από το, δηλαδή ότι όταν … η μία 

ειδικότητα μέσα στην άλλη, όταν μπαίνουν μέσα στην άλλη, τότε δημιουργούνται 

πολλά προβλήματα, κι εμείς τώρα προσπαθούμε στην ουσία να έχουμε πολύ διακριτούς 

ρόλους, διακριτούς, όσο γίνεται τέλος πάντων…» 

 

«Προσπαθούμε, κοίτα, στην ουσία, θα σου πω παράδειγμα, ας πούμε οι νοσηλευτές, 

ξέρω ‘γω, με την υπεύθυνη του Ξενώνα, η οποία είναι επίσης νοσηλεύτρια, εκεί 

εννοείται ότι κάπως θα υπάρχει κάποιες φορές, υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Αλλά εμάς 

μας ενδιαφέρει η αλληλοεπικάλυψη αυτή να είναι στην ουσία λειτουργική και όχι…» 

 

Κλείνοντας τη συνέντευξη, μας αναφέρει στη συζήτηση το καθηκοντολόγιο ως ένα 

εργαλείο, το οποίο αφορά τα περιγράμματα εργασιών εκάστοτε επαγγελματία, τα 

χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ή και να αναπτύξει στην πορεία, τις δεξιότητες 

και τις γνώσεις πάνω στην συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα που φέρει.  

  Η έννοια του καθηκοντολογίου είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, διότι αποτελεί ένα 

συστατικό στοιχείο οργάνωσης της κοινοτικής δομής εδώ και μας βοηθά να 

αντιληφθούμε για τη χρήση του ότι είναι από τη μία συμβουλευτική. Από την άλλη, 

εξυπηρετεί για τη διευθέτηση των ορίων κάθε ρόλου του επαγγελματία ψυχικής υγείας 



σε ένα χειροπιαστό, οργανωμένο πεδίο στο οποίο μπορεί να ανατρέξει ο/η 

εργαζόμενος/η. 

   Όσον αφορά τις σχέσεις των εργαζομένων υποστηρίζει έχει κεντρική θέση η 

έννοια της ομάδας, ο διάλογος και η συζήτηση μέσα σε αυτήν. Αποτελεί ένα 

χαρακτηριστικό στοιχείο αυτοφροντίδας της ομάδας και καλύτερης λειτουργίας της 

δομής και προς τους ενοίκους., όπου απαραίτητα στοιχεία είναι η επικοινωνία και η 

ανοιχτή συζήτηση: 

 

«Η συνεργασία καλή διαμορφώνεται με βάση κάποιο πλάνο που έχουμε, που μας το 

ορίζει η επιστημονικά υπεύθυνη πάντα σε συνεργασία μαζί μας, δηλαδή κάνουμε 

ομάδες, ομάδες και συζητάμε για τον καθένα, κάνουμε ομάδες τακτικά και συζητάμε 

για τον καθένα σύμφωνα με το πλάνο που έχουμε και δουλεύουμε πάνω σ’ αυτό το 

πλάνο … Μια κοινή συζήτηση, κοινή γραμμή. Και καθοδηγούμαστε από την 

επιστημονικά υπεύθυνη που είναι η ψυχολόγος» 

 

 Διαφαίνεται μέσα από το παράθεμα αυτό ότι ενυπάρχει και ένα στοιχείο καθοδήγησης 

από την ψυχολόγο ως επιστημονικά υπεύθυνη και η ίδια συνιστά πρόσωπο αναφοράς 

για τους εργαζόμενους σε περιστάσεις που χρειάζεται να πάρουν μια συμβουλή ή να 

διαχειριστούν ένα ζήτημα. Έμμεσα, διαφαίνεται και η ιεραρχική λειτουργία των ρόλων, 

η οποία αφορά περισσότερο το ότι εντάσσεται στα καθήκοντα του επαγγελματικού 

ρόλου της ψυχολόγου – επιστημονικά υπεύθυνης να καθοδηγεί, να συμβουλεύει  για 

την  καλύτερη λειτουργία μεταξύ τους και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Και στις περιπτώσεις των διαφωνιών αυτές επιλύονται είτε μεμονωμένα με τα άτομα 

που αφορούν ή στο πλαίσιο της ανοιχτής συζήτησης. 

 

5.3. Εργασιακές-θεραπευτικές εμπειρίες: από το κοινοτικό μοντέλο εργασίας στο 

χώρο του νοσοκομείου;  

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων τα άτομα που συμμετείχαν, ρωτήθηκαν ακόμα για 

την άποψή τους σχετικά με το αν θα μπορούσε να μεταφερθεί ο τρόπος δουλειάς μιας 

κοινοτικής δομής ψυχικής υγείας σε ένα  συναφή χώρο εργασίας όπως είναι το 

νοσοκομείο. Ο στόχος της ερώτησης αυτής ήταν να εξετάσουμε και συγκριτικά τη 

λειτουργία του κοινοτικού μοντέλου με αυτό του νοσοκομείου. 

  Οι απαντήσεις, που λάβαμε, αποφαίνονται σε δυο εκδοχές τις οποίες και θα 

παραθέσουμε εδώ πέρα. Η πρώτη εκδοχή απαντήσεων, που πήραμε, αφορά στο ότι 



εκτιμούν ότι θα μπορούσε  το κοινοτικό μοντέλο εργασίας να μεταφερθεί στο 

νοσοκομείο με την προϋπόθεση, όμως, ότι αυτό θα υποστηριζόταν και από την έννοια 

της θεραπευτικής ομάδας, της ανοιχτής συζήτησης μεταξύ του προσωπικού σε 

συστηματική βάση. Έτσι θα μπορούσε να πραγματοποιείται η ψυχική αποφόρτιση των 

εργαζομένων μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Ψυχίατρος του ΚΨΥ: 

 

«Αν υπάρχει, αν κάπως οργανωθεί θεραπευτική ομάδα που να έχει συναντήσεις 

συστηματικές και να λειτουργεί, κι εκεί μπορεί να γίνει. Ο πυρήνας και το κλειδί σε όλο 

αυτό είναι να υπάρχει μία θεραπευτική ομάδα που να συναντιέται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. Όπου υπάρχει αυτό, μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Ναι, ναι, ναι, με 

άλλα δυναμικά ενδεχομένως, αλλά πάλι μπορεί να γίνει. Αλλά δεν είναι κάτι συχνό 

σε… σε κλινικές.» 

 

 Η ψυχολόγος του Ξενώνα προσθέτει μια παράμετρο, συνηγορώντας κι εκείνη ότι όχι 

μόνο θα μπορούσε, αλλά είναι σημαντική ανάγκη των εργαζομένων στο νοσοκομείο να 

υπάρχει ένα πλαίσιο αποφόρτισης του stress και των βιωμάτων που λαμβάνουν χώρα σε 

ένα νοσοκομείο: 

 

 «Αυτές τις εποχές που ζούμε ..εε… που ας πούμε υπάρχουν τμήματα στο νοσοκομείο 

που στρεσάρονται πάρα πολύ, όχι στο Ρέθυμνο, τώρα για τα νοσοκομεία της Βορείου 

Ελλάδος εμένα μου έρχονται στο μυαλό με την πανδημία… νομίζω ότι είναι άκρως 

απαραίτητο να υπάρχει υποστήριξη, δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς τώρα ας πούμε με 

το άγχος ενός νοσηλευτή, παράδειγμα για κάτι είτε εργασιακό είτε επαγγελματικό είτε, 

είτε, είτε οικογενειακό, ότι προσπαθούμε να το συμπεριλάβουμε και να το 

υποστηρίξουμε, νομίζω είναι άκρως απαραίτητο να γίνεται σε τμήματα τέτοια που 

καίγονται αυτή την περίοδο. Δηλαδή έτσι προφυλάσσεσαι και από το burn out, δηλαδή 

αν με ρωτούσες… θα είχε ένα ενδιαφέρον να μπορούσε να βρεθούνε, κάπως να υπάρχει 

ο χώρος, ξέρω ‘γω παράδειγμα οι… αυτοί ρε παιδί μου που πρώτοι διαχειρίζονται τα 

περιστατικά covid για παράδειγμα, να έχουνε το χώρο μέσα στο νοσοκομείο να τους 

δίνει ένα πλαίσιο να μπορούν να αποφορτίζονται και να επουλώνονται.» 

 

 Η δεύτερη εκδοχή απαντήσεων εκφράζει την άποψη ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

επιτευχθεί μόνο σε μικρές δομές. Σε μία μεγαλύτερη θα ήταν δύσκολο λόγω άλλης 



νοοτροπίας της εργασίας, επαγγελματικών αντιλήψεων, τρόπο δουλειάς και συναφών 

παραμέτρων εργασιακών σχέσεων. Σύμφωνα με τις συνεντευξιαζόμενες, εδώ, 

αποφαίνονται  ότι πρόκειται για ουσιωδώς διαφορετικά περιβάλλοντα. Στο νοσοκομείο 

υπαγορεύεται ένας περισσότερο κλινικός τρόπος ματιάς στον ασθενή, εργασίας και 

αντιμετώπισης των περιστατικών. Ενώ σε μία κοινοτική και κατά βάση, μικρότερη 

δομή μπορεί να αφεθεί χώρος και για ανθρώπινα χαρακτηριστικά και όχι μόνο κλινικά. 

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ψυχολόγος του ΚΨΥ: 

 

«Νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει μόνο σε μικρές δομές, στο νοσοκομείο ακόμα κι αν 

τεθεί κάτι υπό συζήτηση, κι εκεί προφανώς γίνεται ομάδα (Σ: Ναι), εεε πάλι δεν γίνεται 

με τον ίδιο τρόπο, γιατί βλέπει τα πράγματα με μία πιο ψυχρή λογική, πιο…, βλέπει 

δεδομένα, βλέπει πιο κλινικά τα πράγματα... Νομίζω ότι εμείς εδώ το κάνουμε σε ένα 

άλλο επίπεδο, πιο ανθρώπινο....Ναι, ναι το νοσοκομείο νομίζω είναι πιο κλινικό. Ή έχει 

πιο κλινικές περιπτώσεις που πιθανόν, ίσως, να μη μπορούν να διαχειριστούν 

διαφορετικά ή να μην είναι τόσο χρήσιμη; Δεν ξέρω … Εδώ έχουμε ένα πιο 

εναλλακτικό και ζεστό αέρα ως προς την αντιμετώπιση των θεραπευόμενων.» 

 

Στο ίδιο μήκος κύματος κιντείται και η κοινωνική λειτουργός του ΚΨΥ, η οποία 

αναφέρει χαρακτηριστικά: 

 

«Στο μεγάλο νοσοκομείο πιο δύσκολο, πιο πολλά τα άτομα, πιο πολλοί άνθρωποι, πιο 

πολλές οι ειδικότητες, υπάρχει και μια άλλου είδους επαγγελματική εξουθένωση εκεί, 

το θεωρώ πιο δύσκολο. Στην πιο μικρή δομή της ψυχιατρικής κλινικής νομίζω ότι 

λειτουργούν κατά παρόμοιο τρόπο…» 

 

Ανεξάρτητα από τις επιμέρους τοποθετήσεις για τις δυνατότητες μια τέτοιας μεταφοράς 

εργασιακής κουλτούρας από τους χώρους της κοινοτικής φροντίδας σε νοσοκομειακά 

περιβάλλοντα, ωστόσο, αυτό που αποτυπώνεται σε αυτές τις αφηγήσεις ξεκάθαρα είναι 

η διαφοροποίηση της κοινοτικής με τη νοσοκομειακή ψυχιατρική, και η εν γένει 

ετερογένεια του τρόπου με τον οποίο συσχετίζονται οι εργαζόμενοι τόσο με τους/τις 

θεραπευόμενους/ες όσο και μεταξύ τους. 

  



Συμπεράσματα 

 

Η λειτουργία του ψυχιατρείου-ασύλου όριζε ένα πλαίσιο περίθαλψης και νοσηλείας για 

ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές ιδιαίτερα βάναυσο, αναξιοπρεπές και καθ’ όλα 

αντιθεραπευτικό περιβάλλον για τους ίδιους. Η κατάσταση των ψυχιατρείων της χώρας 

ήταν ευρέως γνωστή τόσο για τις άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν μέσα εκεί όσο 

και για τη μη δυνατότητα επιστροφής των ψυχικά ασθενών στον πρότερο βίο τους. 

  

  Το σκάνδαλο της Λέρου έκανε γνωστές στην εγχώρια αλλά και διεθνή σκηνή τις 

συνθήκες υπερπληθυσμού και κακοποίησης του ψυχιατρείου της Λέρου, τις άθλιες 

συνθήκες διαβίωσης σε αυτό και την κακοποίηση που υφίσταντο. Παράλληλα, έφερε 

μπροστά και την επιτακτική ανάγκη διαχείρισης αυτής της κατάστασης, η οποία δεν 

αφορούσε μόνο τη Λέρο, αλλά ευρύτερα το καθεστώς της ψυχιατρικής περίθαλψης στη 

χώρα. Με αφορμή το σκάνδαλο της Λέρου διαμορφώθηκε και τέθηκε σε κίνηση ένα 

εθνικό σχέδιο για το μετασχηματισμό του συστήματος της ψυχιατρικών υπηρεσιών 

όπως ίσχυαν μέχρι τότε. 

  Η ανάπτυξη της Κοινοτικής Ψυχιατρικής μέσα από την αλλαγή του ψυχιατρικού 

παραδείγματος όπως όριζε η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση, έθεσε εκ νέου διαδικασίες για 

τον εξανθρωπισμό των συνθηκών της ψυχιατρικής περίθαλψης και την αλλαγή της 

υπάρχουσας, για πολλά χρόνια, ιδεολογίας γύρω από την ψυχική ασθένεια. Οι δυνάμεις 

της αλλαγής για τον μετασχηματισμό της ψυχιατρικής πρακτικής έφεραν εκ νέου στο 

προσκήνιο τον ψυχικά πάσχοντα αποδίδοντάς του τα χαρακτηριστικά της χαμένης του 

αξιοπρέπειας και καθιέρωσαν την οπτική του ως ενός ισότιμου υποκειμένου, το οποίο 

μπορεί και χρειάζεται να ανακτήσει το ρόλο και τη θέση του μέσα στη κοινότητα.  

  Παράλληλα, πολύ σημαντικός μετασχηματισμός στο ιδεολογικό πλαίσιο της 

«νέας ψυχιατρικής» ήταν να επαναπροσδιοριστεί η θέση και ο ρόλος των ψυχιάτρων 

και των υπολοίπων επαγγελματιών και εργαζομένων που βρίσκονταν μέσα στο 

ψυχιατρείο. Αναφορικά με τον στόχο της αλλαγής της αντι-θεραπευτικής κατάστασης 

για τους ψυχικά ασθενείς και την κατάργηση του πλαισίου άσκησης, συμβολικά και 

ουσιαστικά, της ιδρυματικής ψυχιατρικής.   

  Μέσα στην εργασία αυτή διατρέξαμε τους σταθμούς της πορείας αυτής από το 

ξεκίνημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το άνοιγμα στην κοινότητα και το εγχείρημα 

διαμόρφωσης μιας νέας ψυχιατρικής κουλτούρας μέσα από την ένταξη των 



ψυχιατρικών υπηρεσιών σε αντίστοιχες δομές μέσα στην κοινότητα. Η εξάλειψη του 

στίγματος της ψυχικής ασθένειας, η εδραίωση καθολικά της ιδεολογίας της “νέας” 

ψυχιατρικής και η πραγματοποίηση των στόχων της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης 

σήμερα έχουν υλοποιηθεί ως ένα σημαντικό βαθμό. 

 Προχωρώντας, σε αυτή την εργασία παρουσιάσαμε, ακόμα, και περιγράψαμε 

ορισμένα χαρακτηριστικά της καθημερινής διαβίωσης και τις συνέπειες του 

ιδρυματισμού μέσα στο ψυχιατρικό ίδρυμα τόσο για τους νοσηλευόμενους ψυχικά 

ασθενείς όσο και για τα μέλη του προσωπικού και των άλλων εργαζομένων ψυχικής 

υγείας.  

 Επιπλέον, στο πεδίο της έρευνας που πραγματοποιήσαμε, διαπιστώνουμε ότι και 

οι τρεις κοινοτικές δομές αυτές συνθέτουν και συγκροτούν τα προφίλ των εργαζομένων 

– επαγγελματιών ψυχικής υγείας που απασχολούν στο πλαίσιο της διεπιστημονικής 

ομάδας και του συνεργατικού περιβάλλοντος για την παροχή των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας που προσφέρουν. Είδαμε λοιπόν ότι οι σχέσεις των εργαζομένων διέπονται από 

τις αρχές του αλληλοσεβασμού, της συνεργατικότητας, της αμοιβαίας συζήτησης και 

επίλυσης ζητημάτων. Το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο φάνηκε μέσα από τις 

συνεντεύξεις των εργαζομένων, το οποίο αναδύθηκε μέσα από τις συνεντεύξεις, αφορά 

κυρίως από το είδος των ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών που παρέχουν, τις 

επαγγελματικές ιδιότητες. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο φέρουν και οι ίδιοι 

λειτουργώντας σε ένα διαλλακτικό, ανοιχτό επικοινωνιακά, ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο 

όχι μόνο για τους εξυπηρετούμενους, αλλά και για τους ίδιους τους εαυτούς τους. Σε 

αυτό συμπεριλαμβάνονται οι σχέσεις που έχουν δημιουργήσει τόσο σε επαγγελματικό 

όσο και προσωπικό επίπεδο. 

 Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από την συνθήκη της «ομάδας», στην οποία οι 

εργαζόμενοι μπορούν να συγκεντρώνονται σε ένα χώρο στην υπηρεσία όπου 

βρίσκονται και να συζητούν τα τρέχοντα θέματα της δομής, τα αιτήματα και τα 

περιστατικά που αναλαμβάνουν, αλλά και τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν 

στις μεταξύ τους σχέσεις. Μέσα από την συζήτηση και της συνδιαλλαγής απόψεων στο 

πλαίσιο της ομάδας λειτουργούν, εκτός των άλλων, και σε ένα πλαίσιο αυτοφροντίδας 

της ομάδας του προσωπικού ως μία διαδικασία και αποφόρτισης και επίλυσης 

διαφωνιών ή ακόμα και συγκρούσεων, αν αυτές προκύψουν και ενισχύεται κάθε φορά η 

δυναμική των σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων.   

 Αναφορικά με τα δύο πρώτα ερευνητικά ερωτήματα συμπεραίνουμε ότι οι όροι 

συγκρότησης του επαγγελματικού ρόλου κάθε εργαζόμενου εδώ προκύπτουν τόσο από 



προσωπικά κίνητρα εξέλιξης και ειλικρινούς ενδιαφέροντος για την δουλειά τους όσο 

και από τις εμπειρίες που αποκτούν στην πορεία της επαγγελματικής τους διαδρομής. 

Επιπρόσθετα, παρατηρούμε ότι υπάρχουν τα επαγγελματικά όρια και τηρούνται 

σε σημαντικό βαθμό και με υψηλή συνέπεια από τους εργαζόμενους των κοινοτικών 

δομών ψυχικής υγείας, που συμμετείχαν στην έρευνα και δεν παρεμβαίνουν σε αυτά. 

Εκείνο, ωστόσο, που οφείλουμε να επισημάνουμε αναφορικά με αυτό το τρίτο 

ερευνητικό ερώτημα, είναι ότι, αντίθετα, υπάρχει εμπλοκή των επαγγελματικών ορίων 

σε δυο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση οι εργαζόμενοι αναφέρονταν στην εμπλοκή 

των ορίων μέσα σε ένα συνεργατικό πλαίσιο (π.χ. συνυπαρακολούθηση κάποιου 

εξυπηρετούμενου) μέσα στο οποίο καλούνται να δουλέψουν δυο ή και παραπάνω 

επαγγελματίες μαζί και άρα χρειάζεται η κατανόηση του έργου που αναλαμβάνει ο 

καθένας και η εμπλοκή των ρόλων για το καλύτερο αποτέλεσμα. Και στη δεύτερη 

περίπτωση, όταν λόγω αντικειμενικών συνθηκών, όπως για παράδειγμα, έχει συμβεί 

στις δομές του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου και του Ξενώνα, η έλλειψη επαρκούς 

προσωπικού σε κάποιες ειδικότητες, αναγκάζει τους ήδη εργαζόμενους στη δομή να 

αναλάβουν ρόλους ή αρμοδιότητες ρόλων που δεν ανήκουν στους ίδιους και έχουν ένα 

διεκπεραιωτικό χαρακτήρα και όχι χαρακτήρα συνολικά του έργου της εκάστοτε 

επαγγελματικής ιδιότητας. 

Εν κατακλείδι, εκείνο που επιχειρήθηκε να διαφανεί μέσα από αυτή την εργασία 

είναι  η πορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης ιστορικά  και πιο συγκεκριμένα ο 

μετασχηματισμός και επαναπροσδιορισμός των ρόλων των επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας ως οι κύριοι εκπρόσωποι της νέας αυτής ψυχιατρικής κουλτούρας. Οι στόχοι της 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τα προτάγματα που 

διαμορφώθηκαν στο νέο αυτό ιδεολογικό και επιστημονικό υπόβαθρο της «νέας» 

ψυχιατρικής προτάσσουν την αντιμετώπιση του ψυχικά πάσχοντα ως υποκείμενο με 

δικαιώματα αναγνωρίζοντας την προσωπική του αξία και αντιμετωπίζοντας με σεβασμό 

στην προσωπικότητά του. Ως εκ τούτου διαπιστώνουμε ότι ο μετασχηματισμός του 

ψυχιατρικού συστήματος σηματοδοτεί ταυτόχρονα έναν ιδεολογικό και θεραπευτικό 

μετασχηματισμό των ρόλων και των καθηκόντων των επαγγελματιών και εργαζομένων 

και αυτή την αναδιάταξη προσπαθήσαμε να περιγράψουμε, μέσα από το λόγο των ίδιων 

των εργαζομένων.  
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