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Εισαγωγή: Στην Ευρώπη ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα, η ψυχιατρική ήταν στενά 

συνυφασμένη με την επικράτηση των ιδρυμάτων εγκάθειρξης ως φυσικού χώρου της 

ψυχικής ασθένειας. Η άνοδος του ασύλου το 19ο αιώνα, με την επικράτηση της 

Ηθικής Θεραπείας, κατέρριψε τον μύθο εκατοντάδων χρόνων περί δαιμονοκατοχής 

και αντικατέστησε τους εξορκισμούς, τις προσευχές, τις λιτανείες και τους αγιασμούς 

με θεραπευτικές μεθόδους επιστημονικά τεκμηριωμένες. 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή των ψυχιατρικών δομών 

στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα. 

Υλικό- Μέθοδος: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ανέκδοτες και αρχειακές 

πηγές του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Δεοντολογίας και 

ακολούθησε βιβλιογραφική αναζήτηση άρθρων και βιβλίων σε ελληνικές, αλλά και 

διεθνείς βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά στην Ελληνική και 

Αγγλική γλώσσα ξεχωριστά ή με συζευκτική σχέση μεταξύ τους.  

Αποτελέσματα: Στην Ελλάδα στις αρχές του 19ου  αιώνα, ο ρόλος των μοναστηριών 

και των εκκλησιών όπου  εφαρμόζονταν συγκεκριμένες πρακτικές και θεραπευτικές 

μέθοδοι  απέναντι στην ψυχική ασθένεια ήταν σημαντικός.  

   Πριν από την ίδρυση του ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους, η ψυχιατρική 

περίθαλψη στην Ελλάδα βασιζόταν στα μοναστηριακά άσυλα και στις παροχές των 

ελληνικών νοσοκομείων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας- του Νοσοκομείου της 

Χίου, της Σμύρνης και του Ελληνικού Νοσοκομείου της Κωνσταντινούπολης.  

   Μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, η Ψυχιατρική στην Ελλάδα γνώρισε 

σημαντική πρόοδο δεδομένου ότι ιδρύθηκαν ψυχιατρικές δομές -όπως είναι το 

Δρομοκαΐτειο και το Ψυχιατρείο της Κέρκυρας- με ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης, 
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αξιόλογο έργο ασκούνταν στα επαρχιακά άσυλα και συγκεκριμένα στο Κοινοτικό 

Άσυλο της Χίου και στο Άσυλο Ψυχοπαθών της Κεφαλονιάς, καθώς και σε ιδιωτικές 

ψυχιατρικές κλινικές.  

Συμπεράσματα: Η πρόοδος που σημειώθηκε στον τομέα της Ψυχιατρικής ως τις 

αρχές του 20ου αιώνα ήταν αξιοσημείωτη. Οι Η.Π.Α., και ακολούθως η Ευρώπη, 

σημείωναν αξιόλογη πρόοδο ενάντια στα στερεότυπα της αμάθειας, της 

προκατάληψης και του στιγματισμού. Η Ελλάδα ακολούθησε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

παρά τις μη ευνοϊκές επικρατούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: άσυλο, ιστορία, μεταρρύθμιση, Ψυχιατρική, ψυχική υγεία, 19ος 

αιώνας 
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Abstract 

 

 

Title: The mental health structures during 19th century in Greece 

From:  Athina E. Patelarou 

Under supervision: Constantinos Trompoukis 

Date: 21/03/ 2012 

 

 

Introduction: Ιn Europe already since the middle of 18th century Psychiatry was 

closely correlated with the imprisonment institutions as main physical environment 

of mental illness. The presence of asylum during the 19th century with the 

predominance of “Moral Treatment” demolished the myth of demonism and 

replaced the exorcisms, the prayers, the processions and the sanctifications by 

science-based therapeutic methods.  

Aim: The aim of the current study is the description of the mental health structures 

in Greece during the 19th century.  

Material- Methods: In the current study anecdotal and archival sources of the 

Medical History and Medical Ethics Laboratory were used, followed by a literature 

search of articles and books in greek and national databases with the use of key 

words in Greek and in English language both separately or in several combinations.  

Results: During the beginning of the 19th century in Greece, the role of monasteries 

and churches - where were used specific practices and therapeutic treatments for 

mental illness - was significant.  

   Before the establishment of the Greek Independent State, mental health care in 

Greece was based on monastery asylums and on the provision of the Greek Hospital 

of the Ottoman Empire- Chios, Smyrna and greek Hospital of Constantinople.   

   After the establishment of the Greek State, Psychiatry in Greece was significantly 

improved as mental health structures -such as the Dromokaitio and the Psychiatric 

Hospital of Corfu- were created in line with European standards. In addition, the 

role of provincial asylums was very important and, more specifically, those of 
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Community asylum of Chios, the Psychiatric Asylum of Cephalonia and the private 

clinics of mental health care.  

Conclusions: The improvement that was observed in Psychiatry until the beginning 

of the 20th century was remarkable. U.S.A., followed by Europe, had a gradually 

improvement against the standards of the ignorance, the prejudice and the 

stigmatization. Greece followed the european models in spite of the unfavorable 

existing socio-economic circumstances.  

 

Key-words: asylum, history, reformation, Psychiatry, mental health, 19th century 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 

1. Σκοπός 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η περιγραφή και η παρουσίαση των 

ψυχιατρικών δομών στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα.   

2. Μεθοδολογία 
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν ανέκδοτες και αρχειακές πηγές του 

Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής και Ιατρικής Δεοντολογίας και ακολουθήθηκε η 

μέθοδος της βιβλιογραφικής αναζήτησης. Έγινε ο προσδιορισμός για τις λέξεις 

κλειδιά στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι όροι 

ξεχωριστά ή με συζευκτική σχέση μεταξύ τους:  

Στην Ελληνική γλώσσα: άσυλο, ιστορία, μεταρρύθμιση, ψυχιατρική, ψυχική υγεία, 

19ος αιώνας 

Στην Αγγλική γλώσσα: asylum, history, reformation, psychiatry, mental health, 19th 

century 

Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε ελληνικές αλλά και διεθνείς βάσεις δεδομένων. Οι 

βάσεις δεδομένων είναι οι ακόλουθες:  

 Εθνική Iατρική βιβλιοθήκη Ηνωμένων Πολιτειών (National Library of Medicine) 

http://www.nlm.nih.gov 

 Ψηφιακή Bιβλιοθήκη της Βουλής www.parliament.gr 

 Pubmed  http://www.pubmed.com  

  Scopus  http://www.scopus.com  

 Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο www.elia.org.gr 

  Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών http://anemi.lib.uoc.gr 

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr  

 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Σωρανός» http://soranos.lib.uoc.gr  

http://www.nlm.nih.gov/
http://www.parliament.gr/
http://www.pubmed.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elia.org.gr/
http://anemi.lib.uoc.gr/
http://www.ekt.gr/
http://soranos.lib.uoc.gr/
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Εν συνεχεία έγινε αξιολόγηση, ανάλυση και κριτική αποτίμηση των δεδομένων 

που προήλθαν από ερευνητικά άρθρα, μελέτες και βιβλία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 Πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο της Ελλάδας τον 19ο αιώνα 

 

   H εγκαθίδρυση του Ελληνικού Κράτους στα 1833 συνιστά τομή με το 

παρελθόν και εμπειρία πρωτόγνωρη όχι μόνο για τους ελληνικούς 

πληθυσμούς εντός και εκτός του νεοπαγούς βασιλείου αλλά και για το σύνολο 

των λαών των Bαλκανίων1,2. 

   Οι καταστατικοί χάρτες και οι πολιτικές διακηρύξεις των χρόνων της 

Επανάστασης προανήγγελλαν τη δημιουργία ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού 

κράτους. H εγκαθίδρυση επομένως ενός συγκεντρωτικού μοντέλου διοίκησης 

και δυτικών θεσμών ήταν μια υπόθεση αναπότρεπτη αλλά και επιτακτική. H 

συγκρότηση και εμπέδωση των διοικητικών και κατασταλτικών μηχανισμών 

του κράτους συνοδεύεται από διαδικασίες βίαιης ενοποίησης και 

ομογενοποίησης μιας κοινωνίας που παρέμενε παραδοσιακή. Mιας κοινωνίας 

δηλαδή κατατετμημένης,  εκτός των άλλων, σε πολλά τοπικά και σχετικά 

αυτόνομα κέντρα εξουσίας.  

   Σε κάθε σύγχρονο κράτος η πολιτική συνιστά το πεδίο συνάντησης και 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην κοινωνία και την πολιτική εξουσία. Στην 

περίπτωση του ελληνικού κράτους τώρα, η πολιτική αποτέλεσε το πεδίο 

συνάντησης μιας πολιτικής εξουσίας βασισμένης στα χαρακτηριστικά του 

σύγχρονου κράτους και μιας κοινωνίας που παρέμενε έντονα παραδοσιακή. 

H διαμόρφωση του πεδίου της πολιτικής στη βάση σύγχρονων αρχών 

λειτουργίας έπληττε τους όρους κοινωνικής αναπαραγωγής των τοπικών 

ηγετικών ομάδων. Tα πρώτα χρόνια, στη δεκαετία του 1830, η αντίδραση των 

                                                 
1 Περίοδος 1833-1897. Διαθέσιμο στο  http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/index.html    
2Η επέκταση του ελληνικού κράτους. Διαθέσιμο  στο http://www.ime.gr/chronos/13/gr/index.html    

http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1833_1897/index.html
http://www.ime.gr/chronos/13/gr/index.html
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ομάδων αυτών εκφράστηκε με παραδοσιακούς τρόπους διαμαρτυρίας και 

κατά κύριο λόγο με τοπικού χαρακτήρα εξεγέρσεις.  

   Aπό τις αρχές της δεκαετίας του 1840 ωστόσο το σύνταγμα και οι εκλογές 

αποτέλεσαν τα βασικά αιτήματα των παραδοσιακών αυτών ομάδων. Στόχος 

τους δεν ήταν άλλος από τον επαναπροσδιορισμό του πολιτικού πεδίου προς 

την κατεύθυνση μιας ευνοϊκότερης αναδιάταξης των συσχετισμών δύναμης.    

   Kατά μια έννοια, το 1843 καθίσταται η κεντρική πολιτική σκηνή, ο 

κατεξοχήν τόπος εκδήλωσης των κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων. Έκτοτε 

και για ολόκληρο το 19ο αιώνα, η κατοχύρωση και η διεύρυνση των 

κοινοβουλευτικών θεσμών, η μορφή του πολιτεύματος και τα όρια της 

βασιλικής παρέμβασης στην πολιτική σχεδόν θα μονοπωλήσουν το 

ενδιαφέρον της εσωτερικής πολιτικής ζωής. Το τελευταίο τέταρτο του αιώνα 

κεντρικά διακυβεύματα στην εσωτερική πολιτική υπήρξαν η ανασυγκρότηση 

του κρατικού μηχανισμού, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και η 

αναδιοργάνωση της οικονομίας.  

   H αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας, καρπός πολυετούς πολέμου, 

αποτέλεσε κορυφαίο γεγονός για την ελληνική κοινωνία και έναν ιστορικό 

σταθμό που προκάλεσε σειρά ρήξεων με το παρελθόν. Η ριζική αλλαγή του 

πολιτικού, στο οποίο βρέθηκαν οι κάτοικοι του νεοσύστατου βασιλείου, και η 

πλειάδα των σύγχρονων -δυτικού τύπου- θεσμών, στη βάση των οποίων 

οργανώθηκε εκ νέου ο δημόσιος χώρος, εγκαινίασαν διαδικασίες για το 

μετασχηματισμό της κοινωνίας και τον επαναπροσδιορισμό των 

προσανατολισμών της. Ο μετασχηματισμός των κοινωνικών δομών στην 

κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού τους διαπερνά την ελληνική κοινωνία του 

19ου αιώνα και τη χαρακτηρίζει: πρόκειται για κοινωνία σε καθεστώς 

μετάβασης. Πρόκειται για μια κοινωνία που αναδιαμορφώνεται. Αυτό 

σημαίνει ότι οι παλαιοί κοινωνικοί αρμοί και κατά κύριο λόγο η αυτονομία 

των κοινοτήτων, η τοπικότητα, τα δίκτυα αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας 

που οργανώνονται γύρω από τη συγγένεια δοκιμάζονται και 

αποδιοργανώνονται από τη λειτουργία των συγκεντρωτικών μηχανισμών του 

σύγχρονου κράτους. 
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   Oι μετασχηματισμοί αυτοί πυροδότησαν κοινωνικές εντάσεις και εκρήξεις 

που σημάδεψαν τις πρώτες δεκαετίες του ελληνικού κράτους. Κοινή 

συνισταμένη των κινήσεων αυτών υπήρξε η δυστροπία στις διαδικασίες για 

τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας από κοινωνικές ομάδες που 

δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που επέφερε η συγκρότηση 

του ελληνικού κράτους. Από τη δεκαετία του 1850 οι αντιδράσεις αυτού του 

τύπου υποχωρούν. Η εξέλιξη αυτή φανερώνει τη σταδιακή κατίσχυση των 

μηχανισμών του σύγχρονου κράτους. Ακόμη περισσότερο υποδεικνύει ότι 

παρά το εύρος και τους γοργούς ρυθμούς των αλλαγών η ελληνική κοινωνία 

ανέπτυξε τρόπους προσαρμογής συμβατούς με τους προσανατολισμούς του 

εθνικού κράτους. Η καθολική αποδοχή της Μεγάλης Ιδέας, η οποία αποτέλεσε 

το βασικό συνεκτικό ιστό μιας κοινωνίας υποκείμενης σε κοινωνικές εντάσεις 

που παρουσιάζονται σε κάθε περίοδο μετάβασης, είναι ενδεικτική της 

προσαρμοστικότητας αυτής. Συμπερασματικά, ο 19ος αιώνας είναι η περίοδος 

της συγκρότησης του Eλληνικού Kράτους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 Ιστορική εξέλιξη υγειονομικού συστήματος στην Ελλάδα 

 

   Το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας σε μια χώρα προσαρμόζεται προκειμένου 

να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές, δημογραφικές, οικονομικές και 

επιδημιολογικές ανάγκες. Η διαχρονική εξέλιξη άλλοτε είναι προϊόν μακρού 

μελετημένου σχεδιασμού και άλλοτε αποτέλεσμα ριζοσπαστικών επιλογών που επι-

διώκουν να λύσουν άμεσα προβλήματα υπό το κράτος της πίεσης της κοινωνικής 

γνώμης, των οικονομικών αδιεξόδων ή της θεαματικής επιβάρυνσης των δεικτών 

δημόσιας υγείας. 

    Στη χώρα μας, η ανάπτυξη και εξέλιξη του υγειονομικού συστήματος 

χαρακτηρίζεται από περιόδους στασιμότητας και περιόδους δυναμικών αλλαγών. Η 

ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα ξεκινά στο δεύτερο ήμισυ του 19ου 

αιώνα. Ιστορικά, τότε τοποθετούνται οι βάσεις ενός σύγχρονου υγειονομικού χάρτη, 

την περίοδο οικονομικής ανασυγκρότησης μετά το Β´ παγκόσμιο πόλεμο, που 

συμπίπτει με την προσπάθεια ανακούφισης του πληθυσμού, τον έλεγχο των 

λοιμωδών νοσημάτων και την επέκταση των νοσοκομειακών μονάδων, και την 

περίοδο μετά το 1980, που συμπίπτει με την προσπάθεια ανάπτυξης ενός Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ραγδαία 

είσοδο νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών υγείας.  

   Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, οι μεταρρυθμίσεις 

του υγειονομικού συστήματος ακολουθούν την εξελικτική πορεία του τομέα της  

Ιατρικής. Η εμπεριστατωμένη γνώση μέσω της ανάπτυξης της Ιατρικής και της 

Υγιεινής έρχεται να αντικαταστήσει τις δοξασίες και δεισιδαιμονίες του γείτονα, του 

ιερέα, των μοναχών και των διακόνων3. Η αντικατάσταση των ταγμάτων μοναχών 

από τις νοσηλεύτριες και η καθιέρωση του θεσμού της επισκέπτριας υγείας στην 

Ευρώπη χρονολογούνται το 19ο αιώνα και συμπίπτουν με την περίοδο των μεγάλων 

μικροβιολογικών και ανοσολογικών ανακαλύψεων, την οργάνωση της δημόσιας 

                                                 
3 Ζαβιτσάνος Θ. Δημόσια Κοινωνική Υγιεινή. 1977, Τεύχος Α, Τόμος Α:237–275, Τεύχος Β, 

Τόμος Α:1265–1336, 1705–1706 
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υγείας, την άνθιση της Κλινικής Ιατρικής και την οργάνωση των σύγχρονου τύπου 

νοσοκομείων4. 

    Στην Ελλάδα, τον αιώνα αυτό δημιουργείται το νέο Ελληνικό Κράτος, που 

ανασυγκροτεί τις υπηρεσίες υγείας, ενώ το 1875 δημιουργείται το «Νοσοκομειακό 

Παιδευτήριο», που το 1881 οδηγεί στην ίδρυση του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», 

προσανατολισμένου στην εκπαίδευση νοσοκόμων5. 

 Η σημαντικότερη περίοδος της ανάπτυξης του συστήματος υγείας κατά τον 20ο 

αιώνα συμπίπτει με τη διακυβέρνηση της χώρας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο 

(1909−1932). Τότε δημιουργήθηκαν τα «Εθνικά Νοσοκομεία»6 και τα αντιφυματικά 

ιατρεία, εκδίδονται νόμοι και θεσπίζονται μέτρα για τον έλεγχο και την πρόληψη 

των λοιμωδών νόσων. Το 1917 δημιουργείται το Υπουργείο Περίθαλψης και 

Δημόσιας Αντίληψης και το 1925 (ΝΔ 27/5/1925) συστήθηκε το Υπουργείο Υγιεινής 

Πρόνοιας και Αντίληψης και ιδρύθηκε η Υγειονομική Σχολή.  

   Η ανάπτυξη των υγειονομικών υποδομών της χώρας κατά την προ του Β´ 

παγκοσμίου πολέμου περίοδο και η συστηματική προσπάθεια προληπτικής 

αντιμετώπισης της μάστιγας της ελονοσίας και των λοιπών λοιμωδών νοσημάτων, 

που αποτελούσαν τις βασικές αιτίες θνησιμότητας, ανέδειξαν την ανάγκη 

δημιουργίας εκπαιδευμένων επαγγελματιών για την περίθαλψη αλλά και για την 

πρόληψη.  

 

 

 

 

 

 

 
4Βελονάκη  Β., Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου Α. Ιστορική εξέλιξη υγειονομικού 

συστήματος. Νοσηλευτική στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, 2006, 45:491–499 
5 ΒΔ 36/1881 Περί ιδρύσεως νοσοκομείου εν Αθήναις προς θεραπείαν ασθενών και ιδίως προς 

εκπαίδευσιν και συντήρησιν νοσοκόμων γυναικών. ΦΕΚ 39/4.5.1881 
610/10/25 ΝΔ Περί ιδρύσεως νοσοκομείων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

 

Ορισμός της Ψυχικής Υγιεινής του 19ου  αιώνα 

 

   Σε όλες τις χρονικές περιόδους η ανάπτυξη της Ψυχικής Υγιεινής επηρεάστηκε από 

εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Σωκράτης, ο Θωμάς Ακουϊνάτος, ο Ρουσσώ και ο 

Γκαίτε. Το σημαντικό έργο των σπουδαίων αυτών προσωπικοτήτων είχαν ως στόχο 

την προαγωγή της ψυχικής υγείας, την προστασία της και την πρόληψη 

ψυχιατρικών νοσημάτων7.   

   Ο Αμερικανός ψυχίατρος Στήβενσον το 1965 δίνει τον εξής ορισμό για την Ψυχική 

Υγεία: «Η Ψυχική Υγεία δεν δύναται να ορισθεί με ακρίβεια επειδή συνδέεται στενά 

με τα ήθη και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Δεδομένου ότι οι ασθένειες διαφέρουν 

κατά κοινωνία, υπεισέρχονται στη διαμόρφωση της έρευνας πολλοί παράγοντες, 

διάφοροι κατά περιπτώσεις. Η υπέρμετρη συμμόρφωση ενδέχεται να είναι εξίσου 

ενδεικτική έλλειψης ψυχικής υγείας όσο και η υπερβολική εκτροπή από τα 

καθιερωμένα υποδείγματα συμπεριφοράς.  Ό,τι είναι υγιής συμμόρφωση για το 

άτομο περιορισμένης ευφυΐας είναι αποπνικτικό για τον μεγαλοφυή. Υπό την 

ευρύτατη έννοια, ψυχική υγεία σημαίνει βαθμό ευδαιμονίας και ικανοποίησης, υπό 

όρους εγγυώμενους την ψυχική κατάσταση του ατόμου και την ικανότητα 

καλλιέργειας προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων. Τα στοιχεία αυτά συνιστούν 

μερικές από τις μεταβλητές για τη διατύπωση του ορισμού της Ψυχικής Υγείας.» 8. 

   Ο Βλαβιανός επίσης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Κένεθ Σόντυ, επιστημονικός 

συνεργάτης της παγκόσμιας ομοσπονδίας για την Ψυχική Υγεία, δίνει τον εξής 

ορισμό: «Υγιής Νους είναι εκείνος που δύναται να προσαρμοστεί σε όλες τις 

ψυχολογικές καταστάσεις και να παρέχει στο άτομο την ικανότητα να ζει με 

αρμονία. Η ικανότητα αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο την απλή απουσία ψυχικών 

νόσων, αλλά και την χωρίς ένταση αντίδραση του υγιούς ατόμου στο ζωτικό 

περιβάλλον και υπακούει στον περιορισμό που θέτουν οι δυνατότητες για 

προσωπικές φιλοδοξίες. Αναγνωρίζει την ήττα και δεν ζαλίζεται από την αποτυχία. 

                                                 
7 Βλαβιανός Γ. Ι., Ψυχική Υγιεινή και Ψυχική Ευγονική, Αθήναι, 1939 σελ.4 
8 Καψάλης Δ. Αθ., Ψυχική Υγιεινή, «Συμπαράστασις», Σωματείον Επικουρικής Περιθάλψεως 
Απόρων Ψυχασθενών, Αθήναι, 1985 σελ. 4-6 
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Αναπτύσσει φιλίες και επιθετικότητα, όταν πρέπει. Η διαγωγή του είναι σταθερή, 

συνεπής, ειλικρινής.» 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Καψάλης Δ.Α., Ψυχική Υγιεινή, «Συμπαράστασις», Σωματείον Επικουρικής Περιθάλψεως 
Απόρων Ψυχασθενών, Αθήναι, 1985, σελ. 6-10 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 Ιστορική αναδρομή – Η γέννηση του κλάδου της Ψυχιατρικής 

 

    Η Ιατρική στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν φανερά επηρεασμένη από ισχυρά 

πνευματικά, πολιτικά  και κοινωνικά ρεύματα της εποχής. Η ιατρική πρόοδος, η 

οποία είχε επιβραδυνθεί κατά την περίοδο της Γαλλικής και Αφρικανικής 

επανάστασης και των σχεδόν ταυτοχρόνων εξεγέρσεων των χωρών της κεντρικής 

Ευρώπης σημείωσε σημαντική πρόοδο, ειδικά στη Γαλλία, που έφεραν στη χώρα αυτή 

μια περίοδο ακμής των τεχνών και των επιστημών. Η ελευθερία του  λόγου και της 

σκέψης, που συνόδευσε τη Γαλλική Επανάσταση, συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη 

της επιστήμης, καθώς το γενικότερο κλίμα ευνοούσε την επανάσταση εναντίον του 

δογματισμού, της μεταφυσικής και των πολλών επιδράσεων, που περιόριζαν την 

ανθρώπινη σκέψη10.  

    Με το άνοιγμα των  πυλών των πανεπιστημίων, απαλλαγμένων πια από τον 

θρησκευτικό και πολιτικό έλεγχο, το προνόμιο της πνευματικής καλλιέργειας, όπως και 

της πολιτικής εξουσίας, έγινε προσιτό στις χαμηλότερες τάξεις. Η γρήγορη πρόοδος της 

βιομηχανίας, η ανάπτυξη αστικών κέντρων, όπου διαρκώς αυξανόμενος πληθυσμός 

απαιτούσε καλύτερες συνθήκες υγιεινής και άλλοι παράγοντες της ίδιας φύσης, 

ανάγκασαν τους πολιτικούς, καθώς και τους Ιατρούς, ν’ ασχοληθούν με τα 

προβλήματα της δημοσίας υγείας που ολοένα διογκώνονταν. Η μεγάλη ανάπτυξη των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η ραγδαία αύξηση των ανταλλαγών λόγω εξέλιξης 

των μέσων επικοινωνίας, η μεγάλη ευκολία της ανταλλαγής ιδεών και επιστημονικών 

ανακαλύψεων μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρώπης και της Αμερικής, έδωσαν 

στην επιστήμη μια ισχυρή ώθηση, που είχε ως αποτέλεσμα τη γρήγορη και ευρεία 

επέκτασή της με σταθερά επιταχυνόμενο ρυθμό. 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του 19ου αιώνα εκδηλώθηκε μια ρεαλιστική τάση, η 

οποία ήρθε σε να αντικαταστήσει τον Ιδεαλισμό του 18ου αιώνα. Η ρεαλιστική αυτή 

τάση και η επιδίωξη ολιστικών σκοπών ήταν ένα γενικό φαινόμενο σ' όλη την Ευρώπη, 

                                                 

10 Castiglioni Α. Ιστορία της Ιατρικής. Μετάφραση Ν. Παπασπύρου, Τόμος Β΄. Αθήνα, 1961, 

σελ. 234 
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που οδήγησε τελικά σ’ ένα ρομαντικό προσανατολισμό με τονισμένο εθνικό ιδεώδες, σε 

αντίθεση προς το ουμανιστικό ιδεώδες της Γαλλικής Επανάστασης. Ο 

προσανατολισμός αυτός συνέβαλε στην καταστολή των μεταφυσικών και θεωρητικών 

τάσεων και στη μεγαλύτερη πρόοδο των φυσιογνωστικών επιστημών. Στη μελέτη της 

φύσης, στη συνεχή πειραματική έρευνα, στην παρατήρηση κάθε μορφής ζωής, οι 

επιστήμονες της περιόδου αυτής εύρισκαν την αναγκαία βάση για το έργο τους. Η 

Ιατρική δέχτηκε το αποτέλεσμα του νέου αυτού προσανατολισμού κατά τον αμεσότερο 

τρόπο. 

    Η πρόοδος της τεχνικής ήταν εξίσου σημαντική για την εξέλιξη των επιστημών και 

της Ιατρικής, δεδομένου ότι έδινε στους ερευνητές όργανα ολοένα και μεγαλύτερης 

ακρίβειας στα χημικά εργαστήρια καλύτερα αντιδραστήρια, και στη θεραπευτική 

φάρμακα με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 

    Υπό την επίδραση των πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων και των πνευματικών 

ρευμάτων, που αποτελούσαν άλλοτε αίτια και άλλοτε αποτελέσματα, η υλιστική τάση, 

που οφείλει κατ' ανάγκην τη σημασία της στην ανάπτυξη της τεχνικής και των 

φυσιογνωστικών επιστημών, κυριάρχησε ακόμα περισσότερο. Ο Αύγουστος Κοντ 

ίδρυσε τη φιλοσοφία του Θετικισμού, αναζητώντας τους νόμους που κυβερνούν τα 

φαινόμενα της θετικής σκέψης και της μόνης θεώρησης των πραγματικών γεγονότων, 

βασιζόμενης σε αντικειμενικές και ακριβείς μεθόδους11. 

    Η Ψυχιατρική, σαν ιδιαίτερος κλάδος της Ιατρικής, μπορεί να θεωρηθεί ότι αρχίζει 

πριν από το τέλος του 18ου αιώνα. Πριν από την εποχή αυτή η φροντίδα των ασθενών 

ήταν κηδεμονική και ως θεραπεία εφαρμόζονταν βάρβαρες μέθοδοι, όπως η χρήση 

αλυσίδων, η εγκατάλειψη και η σκληρότητα. Η αρχή καταπολέμησης του τρόπου 

αυτού θεραπείας έγινε από τον Βαλσάλβα, ο οποίος αποτέλεσε τον πρόδρομο της 

αρχής του μη βίαιου περιορισμού. 

    Ο Castel, ένας ακόμη σημαντικός θεωρητικός που ανήκει στην ίδια φιλοσοφική 

«παράδοση», στο βιβλίο του «Η ρύθμιση της τρέλας» μελετά το ζήτημα του εγκλεισμού 

κυρίως κατά τη μετάβαση από την κλασσική στη νεώτερη εποχή, αναλύει 

διεξοδικότερα το ζήτημα της Ψυχιατρικής ως επιστήμης και τις «πολιτικές της 

διανοητικής υγείας» 12.  

    Σύμφωνα με τους θεωρητικούς αυτούς, η ψυχική ασθένεια δεν αποτελεί απλώς ένα 

ιστορικό επιστημονικό δεδομένο, μια κατάσταση εγγενή που πλήττει κάποια 

                                                 
11 Castiglioni Α. Ιστορία της Ιατρικής. Μετάφραση Ν.Παπασπύρου. Τόμος Β΄. Αθήνα, 1961, 

σελ. 235 
12 D.Celas, J.A. Miller, στο Foucault M., Power/Knowledge,σελ.209 
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κατηγορία ατόμων, αλλά μια μεταβλητή κοινωνική κατασκευή, ένα ζήτημα το οποίο 

έχει οριστεί και αντιμετωπιστεί με πολύ διαφορετικούς τρόπους στη διάρκεια της 

ανθρώπινης ιστορίας. Ασχολείται δε με την ιστορία της θεώρησης της ψυχικής 

ασθένειας από την κλασσική έως τη σύγχρονή μας εποχή. 

     Η λογική και η ψυχική ασθένεια δε συνιστούσαν ανέκαθεν το αντιθετικό δίπολο το 

οποίο επικρατεί στο σύγχρονο κόσμο. Η ψυχική ασθένεια υπήρξε μια εμπειρία 

αδιαφοροποίητη από τη λογική προτού οι δυο αυτές έννοιες γεννηθούν, αχώριστη από 

τον ρου της κοινωνικής ζωής, ώσπου στα μέσα του 18ου αιώνα καθιερώνεται σαν 

διανοητική αρρώστια και, ενώ στην αρχή βρίσκεται σε έναν αγώνα με την λογική και 

την κυριαρχία της, οδηγείται σταδιακά σε έναν αποκλεισμό από κάθε διάλογο ή 

συναλλαγή μαζί της και εξαναγκάζεται σε σιωπή13. 

    Θα κατανοήσουμε την αλλαγή που επέρχεται στην ιστορία των συμπεριφορών, αν 

ανατρέξουμε στην εποχή κατά την οποία οι λεπροί και οι ψυχιατρικοί ασθενείς 

αντιμετωπίζονταν, ευθύς με την εμφάνιση της ασθένειας, με προκατάληψη. Οι 

άνθρωποι αυτοί έπρεπε να απομονωθούν από τον «υγιή» πληθυσμό, εφόσον 

αποτελούσαν ετερότητα μέσα σε μια «υγιή κοινωνία» «ομαλών» και «κανονικών» 

ανθρώπων. 

     Ετερότητα που στις συλλογικές αναπαραστάσεις έπαιρνε τη μορφή τιμωρίας των 

αντίθρησκων και των αμαρτωλών. Γύρω απ’ αυτές τις αρρώστιες, και για να εξορκιστεί 

το κακό, οργανώθηκαν απάνθρωπες τακτικές που απέκλειαν δια της εξορίας κάθε 

συναναστροφή και επικοινωνία με την υγιή κοινωνία των ανθρώπων. Ο λεπρός και 

αργότερα ο ψυχιατρικός ασθενής, ήταν υποχρεωμένος να μένει μακριά από πόλεις, να 

μην διατηρεί καμιά επαφή με τους ανθρώπους, αφού είχε τεθεί στο περιθώριο και είχε 

στιγματιστεί. 

     Στο κεφάλαιο «Η γέννηση του άσυλου» που αναφέρεται στις σχέσεις αρρώστου και 

γιατρού, ο Foucault διαπιστώνει ότι: «η ηθικολογική πρακτική… ξεχάστηκε γιατί 

αντικαταστάθηκε από το μύθο της επιστημονικής αντικειμενικότητας, που επέβαλε το 

θετικιστικό πνεύμα» 14. 

    Ο ψυχιατρικός ασθενής ταυτίζονταν αυτόματα με τον επικίνδυνο, με αυτόν που η 

φύση του είναι ζωώδης είτε κυριαρχείται ο νους του από κακά πνεύματα. Ο 

ψυχιατρικός ασθενής ήταν δυνάμει εγκληματίας και αυτό ήταν το πρίσμα μέσα από το 

 
13 Foucault M., Η ιστορία της τρέλας, μτφρ. Αμπαζοπούλου Φ., εκδ. Ηριδανός, Αθήνα, σελ. 6 
14 Foucault M., Η ιστορία της τρέλας, μτφρ. Αμπαζοπούλου Φ., εκδ. Ηριδανός, Αθήνα, σελ.10 
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οποίο αντιμετωπίζονταν. Συνιστούσε στο φαντασιακό των ανθρώπων, το αντικείμενο 

προβολής των πιο βαθιών και ανομολόγητων φόβων και επιθυμιών15.  

    Το 1657 δημιουργείται στη Γαλλία το Γενικό Νοσοκομείο, το οποίο σηματοδοτεί 

την απαρχή του τύπου των εγκλεισμών. Παρόμοια ιδρύματα δημιουργούνται στην 

Αγγλία και τη Γερμανία με σχετικές χρονικές διακυμάνσεις και στις δυο χώρες 

πάντως, πενήντα με εκατό χρόνια νωρίτερα από ότι στη Γαλλία. 

     Ένας επιφανής Ιταλός Ιατρός, ο Βιτσέντζο Κιαρούτζι (1759—1820), με θάρρος 

διεκήρυττε παρά τις μεγάλες αντιξοότητες, την ανάγκη μιας θεραπείας των 

ψυχιατρικών ασθενών. Στο πρότυπο Ινστιτούτο της Φλωρεντίας που διηύθυνε, 

επέδειξε την χρησιμότητα μιας ανθρωπιστικής θεραπείας των παραφρόνων. Ο 

Λεοπόλδος Α' της Τοσκάνης, το 1774 καθιέρωσε αρχές για την κατάλληλη θεραπεία 

των φρενοβλαβών σε ειδικά Ιδρύματα και ίδρυσε το Νοσοκομείο Μπονιφάτσιο. 

Σύμφωνα με τον ίδιο η ψυχική ασθένεια είναι συνέπεια μιας ανισορροπίας της 

δραστηριότητας του αισθητικού νευρικού κέντρου που οδηγεί σε μελαγχολία, μανία 

και παραφροσύνη. Η παραφροσύνη εθεωρείτο γενική φρενοβλάβεια, χωρίς εκδηλώ-

σεις συγκίνησης, χαρακτηριζόμενη από καθυστέρηση της ευφυΐας και της θέλησης. 

     Ο περίφημος μεταρρυθμιστής στη θεραπεία του παράφρονος, εν τούτοις, ήταν ο 

Φίλιπ Πινέλ (1745—1826), ιατρός στο Νοσοκομείο Μπισέτρ του Παρισιού και λίγο 

αργότερα στη Σαλπετριέρ, που αφοσιώθηκε στην Ψυχιατρική, μετά  από προσβολή 

οικείου του ατόμου από ψυχική ασθένεια. Ο Πινέλ ήταν μαθητής του Μπαρτέζ, και 

ως εκ τούτου βιταλιστής. Κατά τις απόψεις του μεγάλου φιλοσόφου Κοντιλλάκ 

επεβεβαίωσε την ανάγκη της αναλυτικής μεθόδου στην μελέτη της Ιατρικής, και  έτσι 

έδωσε μια   επιστημονική και   φιλοσοφική    βάση   για παθολογικές έρευνες. Ο Πινέλ 

δίδαξε ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν τα νοσήματα απόλυτα εκτός εάν 

αναλυθούν τα διάφορα φαινόμενα και διερευνηθούν οι οργανικές βλάβες16.  

     Η εργασία του «Ιατροφιλοσοφική πραγματεία επί της ψυχικής παραφροσύνης» 

επεβεβαίωνε την προέλευση των ψυχικών νοσημάτων από παθολογικές αλλοιώσεις 

του εγκεφάλου. Στα 1796 μετά από άδεια από την Εθνική Συνέλευση πέταξε τις 

αλυσίδες από τους σαράντα εννέα παράφρονες ασθενείς του Μπισέτρ17. Οι μαθητές 

του, ειδικά ο Ε.Ν.Εσκιρόλ (1772-1840) και ο Α. Μ. Φέρρυς (1784-1861) επέδρασαν 

                                                 
15 Tσαλίκογλου Φ., Ο μύθος του επικίνδυνου ψυχασθενή, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1987,σελ. 37 
16 Λασκαράτος Γ.Ι. Ιστορία της Ιατρικής Τόμος Β΄. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2003,  σελ. 

367 
17 Λασκαράτος Γ.Ι. Ιστορία της Ιατρικής Τόμος Β΄. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2003  

σελ.369 
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στην προώθηση των άρχων που προτάθηκαν από τον διδάσκαλο τους. Στη Γερμανία 

ο Ραϊλ προώθησε τις απόψεις του Πινέλ και πρότεινε την ίδρυση ιδρυμάτων με 

κήπους για την επιτάχυνση της ανάρρωσης του ψυχικά ασθενούς. Η ιδέα τέθηκε σε 

εφαρμογή και σε άλλες χώρες και ιδιαίτερα στην Αγγλία από τον Τζον Κόνολλυ, ο 

οποίος συνέγραψε το βιβλίο επί της «Θεραπείας του παράφρονος άνευ μηχανικών 

περιορισμών». Το «άνευ περιορισμών» -οριστικά καθιερωμένο στην Ψυχιατρική- 

σύστημα εφαρμοζόταν σε περισσότερους από δέκα χιλιάδες τροφίμους των 

εικοσιτεσσάρων αγγλικών ιδρυμάτων. 

     Η Ιστορία της σύγχρονης Ψυχιατρικής έχει την αρχή της, στο έργο επιστημόνων, 

όπως ο Βαλσάλβα, ο Πινέλ και ο Κιαρούγκι, που έφεραν μεταρρύθμιση στη 

θεμελιώδη έννοια της ψυχοπαθολογίας και στην πιο ορθολογιστική θεραπεία. Μόνο 

στον 19ο αιώνα όμως θεμελιώθηκε η ανατομική και φυσιολογική έρευνα. Η 

Νευρολογία, ως ιδιαίτερος κλάδος, γεννήθηκε σ' αυτή την χρονική περίοδο και τότε 

διερευνήθηκαν και επιλύθηκαν αρκετά από τα σημαντικότερα προβλήματα της 

φυσιολογίας του νευρικού συστήματος. Σ' αυτή την ιστορικά σημαντική περίοδο, η 

Ψυχιατρική πήρε την θέση της στην πανεπιστημιακή διδασκαλία και εξελίχθηκε σε 

σημαντικό παράγοντα στον τομέα της υγιεινής και της κοινωνικής Ιατρικής18.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι πρώτες αναφορές περί θετικής αντίληψης της 

παραφροσύνης ως οργανικής νόσου, σε αντίθεση προς τις αρχαιότερες ψυχολογικές 

και μεταφυσικές αντιλήψεις, διατυπώθηκαν για πρώτη φορά από τον Μοργκάνι το 

1760, ενώ ο Κιαρούγκι στην Ιταλία χαρακτήρισε την παραφροσύνη ως «πρωτογενή 

βλάβη του εγκεφάλου» 19. Η Ιταλία ήταν η πρώτη χώρα που εκήρυξε υποχρεωτική τη 

δημόσια διδασκαλία της Ψυχιατρικής μετά από διάταγμα του Καρόλου Αλβέρτου.  

Στη Γαλλία, ο Ζαν Μαρτέ Σαρκό (1825- 1893) ήταν ένας απ' τους μεγαλύτερους 

νευρολόγους της εποχής του. Ήταν ο δημιουργός της μεγαλύτερης σύγχρονης 

νευρολογικής κλινικής, ενώ περιέγραψε πολλές νοσολογικές εικόνες, όπως είναι η 

υστερία. 

Μεταξύ των προδρόμων του Σαρκό  και πρωτοπόρων της γαλλικής 

Ψυχιατρικής πρέπει να αναφερθούν ο Συλβέστρος Μίτλανς (1795 -1852) για τις 

μελέτες του περί υστερίας και τις προσπάθειές του για την ανθρωπιστική θεραπεία 

του παράφρονος, ο Αλέξανδρος Μπριέρ ντε Μπουαμόντ (1797-1881) για τις μελέτες 

                                                 
18 Castiglioni Α. Ιστορία της Ιατρικής. Μετάφραση Ν.Παπασπύρου. Τόμος Β΄. Αθήνα, 1961, 

σελ.242 
19 Castiglioni Α. Ιστορία της Ιατρικής. Μετάφραση Ν.Παπασπύρου. Τόμος Β΄. Αθήνα, 1961 

σελ.245 
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του περί της μανίας και της αυτοκτονίας, ο Φαλρέ (1794 -1870), διευθυντής και 

κλινικός διδάσκαλος στη Σαλπετριέρ, για την πρωτότυπη περιγραφή του για την 

περιοδική ψύχωση20. 

Η Αγγλία αναγνώρισε νωρίς την ανάγκη εφαρμογής νέων μεθόδων θεραπείας 

των φρενοβλαβών. Ο Τζον Κόνολλυ (1796-1866) για τη θαρραλέα συνηγορία του για 

την «μη περιοριστική» μέθοδο θεραπείας. Αφού διηύθυνε επί 20 χρόνια το μεγάλο 

άσυλο του Χάνγουελ, που εξυπηρετούσε περισσοτέρους από 1000 άρρωστους, ήταν σε 

θέση να αναγγείλει ότι σε 24 αγγλικά άσυλα με 10.000 περίπου αρρώστους όλες οι 

μέθοδοι μηχανικού περιορισμού είχαν καταργηθεί. Ο Σαμουήλ Τιούκ συνέγραψε 

αρκετά ψυχιατρικά έργα και μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους θεμελιωτές της 

αγγλικής Ψυχιατρικής21. 

Στη Γερμανία, ο εξέχων κλινικός Βίλχελμ Γκρήνζιγκερ ήταν ο απόστολος της 

νέας ψυχιατρικής σκέψης και ένας από τους ηγέτες της γερμανικής ψυχιατρικής που 

άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή στον αγώνα μεταξύ των σωματολόγων και των 

ψυχολόγων. Θεωρούσε ότι κάθε ψυχικό νόσημα, όποιος κι αν ήταν ο επιφανειακός 

χαρακτήρας του, ήταν μόνο η εκδήλωση μιας εγκεφαλικής πάθησης22. Ο Έμιλ 

Κραίπελιν, καθηγητής της Ψυχιατρικής σε διάφορα γερμανικά πανεπιστήμια, ήταν 

ένας απ' τους πρωτοπόρους στην πειραματική Ψυχιατρική και ήταν εκείνος που 

εισήγαγε για πρώτη φορά μια κλίμακα ταξινόμησης ψυχοπαθολογικών νοσημάτων 

και προσδιόρισε τις κλινικές εικόνες της πρώιμης άνοιας και της μανιοκατάθλιψης. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Castiglioni Α. Ιστορία της Ιατρικής. Μετάφραση Ν.Παπασπύρου. Τόμος Β΄. Αθήνα, 1961 
σελ.249-250 
21 Castiglioni Α. Ιστορία της Ιατρικής. Μετάφραση Ν.Παπασπύρου. Τόμος Β΄. Αθήνα, 1961 
σελ.255-256 
22 Castiglioni Α. Ιστορία της Ιατρικής. Μετάφραση Ν.Παπασπύρου. Τόμος Β΄. Αθήνα, 1961, 

σελ.256 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

 Η έννοια του ασύλου 

 

    Σύμφωνα με τον Foucault στην Ευρώπη από την εποχή του Μεσαίωνα εμφανίζεται 

μια πρώτη επαφή των ανθρώπων με κάτι που ορίζεται ως «ψυχική ασθένεια, 

παράνοια, παραλογισμός». Η σχέση λόγου - παράλογου έχει επηρεάσει ξεκάθαρα 

τον δυτικό πολιτισμό, ήδη πριν από τον Ιερώνυμο Bosch και μετά τον Nitzche και 

τον Artaud. Τα γεγονότα σταθμοί που σημάδεψαν την ιστορία της Ψυχιατρικής 

είναι η δημιουργία του Γενικού Νοσοκομείου στο Παρίσι και η «μεγάλη εγκάθειρξη 

των φτωχών» το 1657, καθώς και η απελευθέρωση των έγκλειστων του Bicetre, ενός 

από τα πολλά ιδρύματα στη Γαλλία, όπου επικρατούσαν απάνθρωπες συνθήκες23.  

    Ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο γεγονότα συνέβη κάτι που δίχασε τους ιστορικούς της 

ιατρικής. Απ’ τη μια μεριά κάποιοι είδαν να εμφανίζεται η τυφλή καταπίεση μέσα σ’ 

ένα απολυταρχικό καθεστώς και απ’ την άλλη κάποιο θεώρησαν ότι η Ιατρική άρχισε 

να αντιμετωπίζει την ψυχική ασθένεια μέσα από ένα θετικό πρίσμα. Ο ψυχιατρικός 

ασθενής γίνεται απειλή κι εξευτελισμός, ο παραλογισμός του κόσμου και η 

καταφρονητική γελοιοποίηση των ανθρώπων.  

    Ο Foucault καταλήγει στο συμπέρασμα ότι στην εποχή του δεν διατίθεται κανένα 

μέσο και ούτε γνώσεις για την ψυχική ασθένεια  και δηλώνει χαρακτηριστικά ότι «η 

τρέλα φιμώνεται μέσα στην μακαριότητα μιας επιστημονικής γνώσης που την αναλύει τόσο 

υπερβολικά, ώστε στο τέλος την ξεχνάει. Το πέρασμα απ’ τη μια εμπειρία στην άλλη έγινε μέσα 

σ’ έναν κόσμο στερημένο από εικόνες και θετικότητα κι οδήγησε σ’ ένα είδος σιωπηλής 

διαφάνειας, που εκδηλώνεται σαν θεσμός βουβός, ασχολίαστη χειρονομία, γνώση επιφανειακή- 

δηλαδή μια τεράστια, ακίνητη δομή. Η δομή αυτή δεν ανήκει ούτε στο χώρο του δράματος, ούτε 

και της γνώσης. Μας δείχνει το σημείο όπου η ιστορία καθηλώνεται ανίσχυρη μπροστά στην 

τραγικότητα του ανθρώπου, αυτήν που όσο επιχειρεί να εξαλείψει, τόσο καταφέρνει να 

παγιώνει.» 24. 

    Ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα είχαν ιδρυθεί στο Παρίσι μεγάλα ιδρύματα 

εγκάθειρξης, όπου ο ένας στους εκατό κατοίκους του Παρισιού είχε βρεθεί κλεισμένος 

                                                 
23 Foucault M., Η ιστορία της τρέλας, μτφρ. Αμπαζοπούλου Φ., εκδ. Ηριδανός, Αθήνα, σελ 41 
24 Foucault M., Η ιστορία της τρέλας, μτφρ. Αμπαζοπούλου Φ., εκδ. Ηριδανός, Αθήνα, σελ.42 
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για έστω και για μικρό χρονικό διάστημα της ζωής του. Από την εποχή του Pinel, του 

Tuke και του Wagnitz γνωρίζουμε ότι επί ενάμιση αιώνα οι ψυχιατρικοί ασθενείς 

έμπαιναν σε περιορισμό σε τέτοιου είδους ιδρύματα. Με το πέρασμα του χρόνου τους 

ανακαλύπτουμε έγκλειστους στο Γενικό Νοσοκομείο και στα μπουντρούμια των 

κάτεργων. Αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό των έγκλειστων στα γνωστά 

Workhouses (οίκοι εργασίας) που χρονολογούνται στην Αγγλία ήδη από τα μέσα 

του 17ου αιώνα. Στους οίκους αυτούς τα ευπαθή αυτά άτομα, επιδίδονται σε εργασίες, 

όπως κατασκευή ρούχων, επεξεργασία μαλλιού και λινού, κατασκευή βαφών, άλεσμα 

σιταριού. Πρόκειται για ιδρύματα συνύπαρξης των ψυχιατρικών ασθενών με τους 

άπορους, τους άνεργους και τους κατάδικους25.  

    Από τα μέσα του 18ου αιώνα η Ψυχιατρική ήταν στενά συνυφασμένη με την 

επικράτηση των ιδρυμάτων εγκάθειρξης ως φυσικού χώρου της ψυχικής νόσου. Η 

εγκάθειρξη, πριν ακόμα αποκτήσει ιατρικό νόημα, είχε την έννοια της προσταγής της 

εργασίας. Απομακρύνονται με αυτό τον τρόπο από την κοινωνία τα άτομα, όπως οι 

άνεργοι, οι άεργοι, οι ζητιάνοι, οι ψυχικά νοσούντες που δεν καταφέρνουν να βρουν 

μια θέση στην κοινωνία26. 

    Σύμφωνα με τους Goldman και συν (1981), ως χρόνιοι ψυχιατρικοί ασθενείς 

θεωρούνται «τα άτομα που υποφέρουν από συγκεκριμένες ψυχοσυναισθηματικές 

διαταραχές και από άλλες διαταραχές που μπορεί να χρονίσουν και να διαταράξουν 

ή να εμποδίσουν την ανάπτυξη της λειτουργικότητας σε τρία ή περισσότερα επίπεδα 

της καθημερινής ζωής, όπως η προσωπική υγιεινή και φροντίδα, η δημιουργία και 

διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, η ικανότητα μάθησης και διασκέδασης, με 

τελικό αποτέλεσμα την αδυναμία οικονομικής αυτονομίας τους…»27.  

     O Liberman ορίζει ως χρόνιο τον ασθενή που πληρεί δύο κριτήρια: το κριτήριο 

της διάγνωσης, δηλαδή να νοσεί από σχιζοφρενικές και συναισθηματικές διαταραχές 

και το κριτήριο της εξάρτησης για οικονομική υποστήριξη από την οικογένεια ή την 

κοινωνική πρόνοια28. 

 
25 Foucault M., Η ιστορία της τρέλας, μτφρ. Αμπαζοπούλου Φ., εκδ. Ηριδανός, Αθήνα, σελ.44-

45 
26 Foucault M., Η ιστορία της τρέλας, μτφρ. Αμπαζοπούλου Φ., εκδ. Ηριδανός, Αθήνα, σελ.50-

51 
27Goldman MH, Gatazzi AA, Taybe CA: “Defining and counting the cronically ill”, Hosp 

Community Psychiatry, 1981  
28Lieberman RP, Kopelowicz A, “Basic elements in biobehavioral treatment and rehabilitation 

of schizophrenia”, Int Clin Psychopharmacol  9  Suppl, 1995  



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

23 

                                                

     Όσον αφορά στην έννοια του ασύλου, σύμφωνα με τον Erving Goffman 

κοινωνικά καταστήματα - ιδρύματα, με την καθημερινή σημασία του όρου, 

θεωρούνται χώροι, όπως είναι οι αίθουσες, σύνολα αιθουσών, κτίρια και κτιριακά 

συγκροτήματα, όπου διεξάγεται συνεχώς ένα είδος δραστηριότητας. Τα μέλη τους 

έχουν κοινά στοιχεία μεταξύ τους και το ίδρυμα τους προσφέρει ένα είδος κόσμου, 

δηλαδή έχει περικλειστικές τάσεις29. 

     Η άνοδος του ασύλου το 19ο αιώνα έγινε με την παρουσία δύο μεγάλων ονομάτων 

στην ιστορία της Ψυχιατρικής του Pinel και του Tuke, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια 

της Ηθικής Θεραπείας30. Με το βιβλίο του Pinel «Ιατροφιλοσοφική μελέτη της 

τρέλας» το 1801 και τη δραστηριότητά του έκανε τα πρώτα συμβολικά βήματα προς 

μια ανθρωπιστική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών ασθενών. Συνδέθηκε η ψυχική 

ασθένεια με τον παραλογισμό και όχι με τη δαιμονοκατοχή, ενώ τα άσυλα έγιναν ο 

τόπος θεραπείας της ψυχικής ασθένειας31. Οι εξορκισμοί, οι προσευχές και οι 

λιτανείες, οι αγιασμοί και κωδωνοκρουσίες- μια παράδοση χιλίων οχτακοσίων 

χρόνων- καταρρίφθηκε μέσα σε λίγους μήνες.  

    Οι ψυχιατρικοί ασθενείς έπαψαν να αποτελούν θέαμα και αντικείμενο της 

κυριακάτικης εκδρομής των πλουσίων που έκοβαν εισιτήριο για να τους επιτραπεί η 

πρόσβαση στο θέαμα αυτό.  Η μέθοδος του Pinel ήταν απλή: η βιαιότητα και η 

σκληρότητα που επικρατούσε μέχρι τότε, αντικαταστάθηκε από σεβασμό και 

ευγένεια. Οι ασθενείς απέκτησαν φωτεινά δωμάτια, και τους επετράπη ελεύθερη 

έξοδος σε προαύλιο υπό ελεγχόμενες συνθήκες. Οι αλυσίδες έπαψαν να 

χρησιμοποιούνται και οι ασθενείς τύγχαναν μιας πιο ανθρώπινης προσέγγισης. 

Σταδιακά, λοιπόν, η τιμωρία αντικαταστάθηκε από το πείραμα, την παρατήρηση και 

την επιστημονική προσέγγιση. 

    Έτσι ο Pinel κέρδισε μία από τις μεγαλύτερες μάχες της σύγχρονης επιστήμης και 

της ανθρωπότητας. Το έργο του δεν επηρέασε μόνο την επικρατούσα κατάσταση στη 

Γαλλία, αλλά είχε και αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλάζοντας σε βάθος την 

έννοια της Ψυχιατρικής και τις μεθόδους θεραπείας των ασθενών32. Ένα σημαντικό 

 
29 Γκόφμαν Ι., «Άσυλα», Εκδόσεις Ευρύαλος, Αθήνα 1994  
30 Λασκαράτος Γ.Ι. Ιστορία της Ιατρικής Τόμος Β΄. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2003, 

σελ.360-363 
31 Λασκαράτος Γ.Ι. Ιστορία της Ιατρικής Τόμος Β΄. Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα, 2003,  σελ. 

367 
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βήμα επίσης είναι ο διαχωρισμός των ψυχιατρικών ασθενών από άλλες ομάδες, όπως 

είναι οι άποροι, οι ζητιάνοι και οι άεργοι.  

    Επίσης, πολύ σημαντικό στάδιο στην εξέλιξη της Ψυχιατρικής ήταν η διαμόρφωση 

σύγχρονης άποψης για την ψυχική ασθένεια με την εισαγωγή της περιγραφικής 

ψυχοπαθολογίας, της εισαγωγής της υποκειμενικότητας του ασθενούς, της 

διαχρονικής παρακολούθησης και της ψυχοδυναμικής ψυχοπαθολογίας. 

    Στις αρχές του 18ου αιώνα είχε αρχίσει ήδη να καταρρίπτεται εν μέρει η θεωρία της 

δαιμονοκατοχής και να αντικαθίσταται από την έννοια της παράνοιας. Η Εκκλησία 

ερχόταν για άλλη μια φορά αντιμέτωπη με την Επιστήμη. Το 1792 ο Pinel άρχισε την 

καριέρα του ως γιατρός στο Bicetre, σε ένα από τα πιο μεγάλα φρενοκομεία της 

Γαλλίας, με ιδιαίτερο ζήλο και αφοσίωση στο έργο του.  Αρχικά, ανέτρεψε τη θεωρία 

της δαιμονοκατοχής και της επιρροής πνευμάτων και εισήγαγε την έννοια της 

παράνοιας ως αποτέλεσμα σωματικής ασθένειας33. 

    Σύμφωνα με τον Σίμων Αποστολίδη, το 1819 ο μέγας φρενολόγος και φιλόσοφος 

Esquirol ζητούσε από την κυβέρνηση επιθεώρηση των ασύλων και γράφει σε 

επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών: «Τους φρενοβλαβείς μεταχειρίζονται 

χειρότερον τών κακούργων, και κατήντησαν οι δυστυχείς ούτοι ασθενείς εις θέσιν 

πολύ υποδεεστέραν τών ζώων. Τους είδον γυμνούς ή μόλις καλύπτοντας τα 

κατεσκληκότα μέλη αυτών διά τεμαχίων ρακών, και εξηπλωμένους επί καθύγρου 

πετρώδους εδάφους δι’ολίγων άχυρων κεκαλυμμένου εδώ και εκεί στερούνται φωτός, 

στερούνται αέρος προς αναπνοήν, ύδατος προς κορεσμόν της δίψης τους είδον εντός 

υπογείων στενών, σκοτεινών και ρυπαροτάτων αλυσοδεσμίους, ένθα θα ελυπείτο τις 

να έγκλειση και τα αγριώτερα των θηρίων, τα όποια άλλως τε αι κυβερνήσεις χάριν 

πολυτελείας διατηρούσι πλουσιοπαρόχως εν ωραίοις κήποις! Είδον τους φύλακας 

των φρενοβλαβών, αληθεί δημίους, εισερχομένους εις τα υπόγεια ταύτα με τήν 

μάστιγα εις τας χείρας και ακολουθουμένους υπό αγρίων κυνών. Ιδού τι είδαν 

πανταχού εν Γαλλία! Ιδού η θέσις των φρενοβλαβών πανταχόθεν Ευρώπη!» 34. 

     Ο Σίμων Αποστολίδης στο βιβλίο του «Αι Ψυχώσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά: 

«Η πείνα, η δίψα και αι αλύσεις αφετέρου συνεπλήρουν την θεραπείαν της 

φρενοβλαβείας, κατά δε τον παρελθόντα αιώνα και τας αρχάς του παρόντος χάρις εις την 

πρόοδον της επιστήμης προσετέθη και η αφαίμαξις θεΐσα την κορωνίδα, εις την τραγικήν 

                                                 
33 Warfare of Science with Theology   Chapter XV: From ``Demoniacal Possession'' to Insanity 

The Final Struggle and Victory of Science - Pinel and Tuke 
34 Αποστολίδης Σ., Αι Ψυχώσεις - Μελέται ιατρικαί, κοινωνιολογικαί και φιλοσοφικαί περί 

των φρενοπαθειών, εκδ. Γεωργίου Φέξη, Αθήναι, 1889, σελ.13 

http://cscs.umich.edu/~crshalizi/White/#demon-3
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ταύτην θεραπείαν απαλλάττουσαν τον φρενοβλαβή των περαιτέρω βασάνων του λίαν 

ταχέως. Είνε λυπηρόν να ομολογήση τις ότι ο χριστιανισμός μόλις κατά τον 15ου 

αιώνα εμιμήθη τον πεπολιτισμένον τότε Μωαμεθανισμόν εις σύστασιν φρενοκομείων. Οι 

αδελφοί του Ελέους επιφορτισμένοι την έξαγοράν των Χριστιανών αιχμαλώτων εν Αφρική 

παοετήρησαν πρώτον παρά τοις Άραψι την ύπαρξιν φιλανθρωπικών ασύλων αποκλει-

στικώς δια τους φρενοβλαβείς. Οι Άραβες είχον τοιαύτα άσυλα ήδη από του 7ου μ. Χ. 

αιώνος.» 35. 

    Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αγγλία οι ψυχιατρικές δομές έχουν τη βάση τους ήδη 

από τον 15ο αιώνα. Συγκεκριμένα, το Νοσοκομείο του Bedlam στο Λονδίνο αποτελεί 

ένα από τα πιο παλιά ψυχιατρικά ιδρύματα παγκοσμίως36. Αρχικά ιδρύθηκε από 

τους Χριστιανούς για τη φροντίδα των αστέγων, αλλά αργότερα επικεντρώθηκε στην 

περίθαλψη των ψυχιατρικών ασθενών37. Οι ασθενείς δεν έμεναν εκεί πάνω από ένα 

χρόνο και όταν έφευγαν από το ίδρυμα τους χορηγούνταν άδεια για επαιτεία σε 

συγκεκριμένες περιοχές της Αγγλίας. Από το 1547 το Bedlam ήταν το μόνο δημόσιο 

ψυχιατρικό ίδρυμα μέχρι και τις αρχές του 19ου αιώνα38. Στο ίδρυμα αυτό 

φιλοξενήθηκαν ανά διαστήματα γνωστά πρόσωπα είτε για πολιτικούς λόγους είτε 

για δυσφήμιση.  

     Ο Σίμων Αποστολίδης τονίζει ότι το 1818 η Αγγλία ψηφίζει ειδικό νόμο για 

την προστασία των φρενοβλαβών και έτσι ξεκινά η ανέγερση φρενοκομείων σε 

πολλές πόλεις της χώρας μετά από εράνους39. Η κυβέρνηση είναι αρωγός στην 

προσπάθεια των πολιτών παρέχοντας διοικητική και οικονομική οργάνωση. 

Αρχικά η ιατρικές υπηρεσίες δεν ήταν μόνιμες αλλά περιστασιακές, ενώ μέσα σε 

λίγα χρόνια εξασφαλίστηκε και η κάλυψη των ασύλων από ιατρικής άποψης. 

Μετά τη μεταρρύθμιση αυτή ακόμα και  το Bedlam άρχισε να λειτουργεί με 

μεταρρυθμίσεις  που υπάκουαν στην Ηθική Θεραπεία του Pinel και του Tuke. Τα 

 
35 Αποστολίδης Σ., Αι Ψυχώσεις - Μελέται ιατρικαί, κοινωνιολογικαί και φιλοσοφικαί περί 
των φρενοπαθειών, εκδ. Γεωργίου Φέξη, Αθήναι, 1889 σελ. 10 
36 Allderidge P, ‘Management and Mismanagement at Bedlam, 1547-1633’, in C Webster (ed.), 
Health, Medicine and Mortality in the Sixteenth Century, Cambridge University Press, 1979, 
141-164 
37 Andrews J, ‘Hardly a Hospital, but a Charity for Pauper Lunatics’? Therapeutics at Bethlem 
in the Seventeenth and Eighteenth Centuries’, in J Barry and C Jones, Medicine and Charity 
Before the Welfare State,London and New York: Routledge, 1991,  63-81 
38 Andrews J et al., The History of Bethlem , London and New York: Routledge, 1997 
39 Αποστολίδης Σ., Αι Ψυχώσεις - Μελέται ιατρικαί, κοινωνιολογικαί και φιλοσοφικαί περί 
των φρενοπαθειών, εκδ. Γεωργίου Φέξη, Αθήναι, 1889, σελ.15 
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άσυλα έπαψαν σταδιακά να αποτελούν προορισμό για τον Κυριακάτικο περίπατο 

των ευρωπαίων πολιτών  και τρόπο διασκέδασης στη θέα των γυμνών και 

εξαθλιωμένων ψυχιατρικών ασθενών40.  

 

 

Εικόνα 1. Απεικόνιση του Νοσοκομείου του Μπέτλαμ το 1860. 

 

     Μόλις από τις αρχές του 20ου αιώνα η ανακάλυψη διάφορων οργανικών 

θεραπειών, όπως ήταν η χορήγηση ινσουλίνης και ψυχοτρόπων φαρμάκων και η 

ηλεκτροσπασμοθεραπεία, άρχισε να διευκολύνει τη σταδιακή έξοδο των ασθενών 

από τα ψυχιατρεία και τα άσυλα.  

     Επιστήμονες του 19ου αιώνα, όπως είναι ο νευρολόγος Ηλίας Μακρής, 

υποστήριζαν ότι η πρόοδος του πολιτισμού μετέβαλλε την φύση των ψυχικών 

νοσημάτων και αύξησε σημαντικά την συχνότητα εμφάνισής τους. Ο γιατρός 

Τσηριγώτης μετά από στατιστικές στο φρενοκομείο της Κέρκυρας και στο 

Δρομοκαΐτειο υπολόγισε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχεί ένας φρενοβλαβής ανά 1000 

κατοίκους, δηλαδή τουλάχιστο 2 με 2.500 επί όλου του πληθυσμού41.  

     Η Ελλάδα συγκριτικά με άλλες χώρες παρουσίαζε στις καταγραφές μικρότερα 

ποσοστά. Επικρατούσε η άποψη ότι για την εκδήλωση της ψυχικής ασθένειας 

ευθύνονται κληρονομικοί παράγοντες και ο τρόπος ζωής του ατόμου. Στην Ελλάδα 

οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνταν με αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες 

                                                 
40 Αποστολίδης Σ., Αι Ψυχώσεις - Μελέται ιατρικαί, κοινωνιολογικαί και φιλοσοφικαί περί 
των φρενοπαθειών, εκδ. Γεωργίου Φέξη, Αθήναι, 1889,σελ.15 
41 Μακρής Η., Οι φρενοπαθείς εγκληματίαι αλλαχού και εν Ελλάδι, 1924,  σελ.23 
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μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, και ο τρόπος ζωής θεωρούνταν 

προστατευτικός παράγοντας, πέρα από καθημερινές εκθέσεις42.  

     Στη Χίο είχαν καταγραφεί τα μεγαλύτερα ποσοστά ψυχιατρικά ασθενών και αυτό 

αποδόθηκε στο γεγονός ότι η Χίος είχε μεγάλη επικοινωνία με το εξωτερικό. Οι 

κάτοικοι του νησιού μετά από πολλές μετακινήσεις στο εξωτερικό σε πόλεις με 

πολυτάραχο βίο ασθένησαν ψυχικά και κληροδότησαν την ασθένεια και στους 

απογόνους τους. 43 

     Η προσπάθεια της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας ξεκίνησε έπειτα από 

καθυστέρηση δεκαετιών. Πρόκειται για τη ριζική αλλαγή των συνθηκών φροντίδας 

των ψυχικά πασχόντων, έπειτα από τις άσχημες συνθήκες που επικρατούσαν έως 

τότε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Μακρής Η., Οι φρενοπαθείς εγκληματίαι αλλαχού και εν Ελλάδι , 1924,  σελ. 24 
43 Αποστολίδης Σ., Αι Ψυχώσεις - Μελέται ιατρικαί, κοινωνιολογικαί και φιλοσοφικαί περί 

των φρενοπαθειών, εκδ. Γεωργίου Φέξη, Αθήναι, 1889,σελ.14 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

  

Οι ψυχιατρικοί ασθενείς  πριν την ίδρυση του ανεξάρτητου 

Ελληνικού Κράτους 

 

6.1. Μοναστηριακά άσυλα 

     Στις αρχές του 19ου  αιώνα η αντιμετώπιση όσων έπασχαν από ψυχιατρικό νόσημα 

ήταν η παραμονή τους στο κλειστό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον με 

συχνές επισκέψεις σε χώρους θρησκευτικής λατρείας. Η προσφυγή στην εκκλησία για 

αναζήτηση θεραπείας των ψυχιατρικών ασθενών αποτελούσε πρακτική πολύ 

διαδεδομένη σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.  Ιδιαίτερα έντονη στην ιστορία της 

Ψυχιατρικής ήταν η παρουσία των μοναστηριών και των εκκλησιών όπου  

εφαρμόζονταν συγκεκριμένες πρακτικές και μέθοδοι. Οι ασθενείς κατέφευγαν εκεί, 

αφού πρώτα είχαν υποβληθεί σε προσευχές, εξορκισμούς και αγιασμούς από τον 

ιερέα της κοινότητας, ώστε να αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη δαιμονοκατοχή44.  

       Οι εκκλησιαστικές πρακτικές διακρίνονταν σε δύο τύπους: 

1. ατομικά ή ομαδικά προσκυνήματα με παράλληλη παραμονή στα μοναστήρια -

προσωρινή ή μακροχρόνια - στα πλαίσια της θεραπείας 

2. εγκλεισμό ψυχοπαθών σε συγκεκριμένα μοναστήρια.  

      Η δεύτερη πρακτική ήταν δεν είχε θεραπευτικό χαρακτήρα και η εφαρμογή της 

ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη στον ελλαδικό χώρο.  Η μονή Δαφνίου, καθώς επίσης τα 

μοναστήρια του Άθωνα και των Μετεώρων  αποτελούσαν  καταφύγιο για τους 

ψυχιατρικοί ασθενείς όχι μόνο για θεραπευτικούς λόγους αλλά και για άτυπο 

εγκλεισμό. Ο Libert (1912) αναφέρει την παρουσία ψυχοπαθών και δαιμονισμένων 

στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα και κατά τις περιφορές του τρεις 

φορές το χρόνο. Ακόμα και οι εκκλησίες των Ταξιαρχών και του Αγίου Ευστρατίου είχαν 

φήμη πως θεράπευαν τις ψυχικές ασθένειες. Σύμφωνα με τον Libert (1912) οι 

περισσότερες παλιές εκκλησίες στην Ελλάδα διέθεταν ένα κελί με κρίκο και αλυσίδα 

                                                 
44 Πλουμπίδης Δ. Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1989,  σελ.24 
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ειδικά διαμορφωμένο για εγκλεισμό ψυχιατρικών ασθενών. Χαρακτηριστικά είναι 

τα παραδείγματα εκκλησιών, όπως η εκκλησία της Αγυιάς Βόλου που διέθετε κρίκο 

για το δέσιμο των ψυχιατρικών ασθενών με αλυσίδες έξω και πίσω από το ιερό και ο 

Άγιος Αντώνιος της Θεσσαλονίκης.45 

      Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές από λαογράφους για σκηνές που 

διαδραματίζονται στη μονή Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά. Ο Άγιος Γεράσιμος 

είναι ο προστάτης των δαιμονισμένων και των ψυχιατρικών ασθενών σύμφωνα με 

τον χριστιανισμό. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς προσέρχονταν στο μοναστήρι είτε 

ομαδικά είτε ατομικά και υποβάλλονται σε πρακτικές θεραπείας: μακροχρόνια 

παραμονή στο μοναστήρι, υποχρεωτική τους παρουσία στις λειτουργίες και 

εξορκισμοί με ανάγνωση ευχών και επαφή του σώματος των ασθενών με το σταυρό 

του Αγίου Γεράσιμου46.  

      Μετά από επισκέψεις του Libert σε πολλά μοναστήρια και εκκλησίες μέσα και 

γύρω από την Κωνσταντινούπολη περιγράφονται εικόνες για την εικόνα και την 

κατάσταση που επικρατεί σε αυτά. Στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά στην 

Πρίγκηπο προσέρχονταν περίπου 100 ψυχιατρικούς ασθενείς κάθε χρόνο κυρίως την 

ημέρα της γιορτής του στις 23 Απριλίου. Η θεραπεία τους περιλάμβανε:  

• υποχρεωτική αυστηρή νηστεία επί 40 ημέρες 

• εξορκισμούς, αγιασμούς, προσευχές 

• συνεχή χρήση του μανδύα καταναγκασμού 

• υποχρεωτική παρουσία σε λειτουργίες  

• μη χρήση φαρμάκων 

• σε περίπτωση διέγερσης έδεναν τον ασθενή από τα χέρια και τα πόδια με 

κρίκους στο παρεκκλήσι ξαπλωμένο σε ένα στρώμα ώσπου να παρέλθει η 

διέγερση 

      Επικρατούσε η άποψη από μέρους των ιερέων ότι στο ψυχιατρείο έστελναν 

όσους ήθελαν να απλώς να απομακρύνουν από τον κοινωνικό και οικογενειακό 

περίγυρο και στο μοναστήρι όσους ήθελαν να θεραπεύσουν47. 

 
45 Libert L., Les alienes en Orient , L’Informateur des Alienistes et Neurologistes (Supplement 

de l’ Encephale) 1912, σελ.156 
46 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1989, σελ.25 
47 Libert L., Les alienes en Orient , L’Informateur des Alienistes et Neurologistes (Supplement 

de l’ Encephale) 1912, σελ 337-355 
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      Αξίζει να σημειώσουμε ότι ένα ακόμα μοναστήρι με χαρακτήρα ασύλου για τους 

ψυχιατρικούς ασθενείς ήταν το μοναστήρι του Μπαλουκλί, που βρισκόταν κοντά στο 

Νοσοκομείο του Επταπυργίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από μαρτυρίες ότι οι 

ασθενείς πριν ζητήσουν τη βοήθεια της ιατρικής επιστήμης κατέφευγαν στο 

μοναστήρι αυτό. Η θεραπεία γινόταν με το αγίασμα του Αγίου Δημητρίου και με 

την ανάγνωση εξορκισμών. Είτε έπιναν αγίασμα είτε τους ράντιζαν είτε έβρεχαν όλο 

τους το σώμα με αυτό  και στη συνέχεια περνούσαν τη νύχτα τους στο μοναστήρι 

πάνω από την πηγή από την οποία ανάβλυζε το αγίασμα. Άλλα μοναστήρια στην 

περιοχή με επίσης θαυματουργή φήμη ήταν το μοναστήρι της Φανερωμένης και το 

μοναστήρι της Παναγίας της Συλυβριανής, η οποία επίσης διέθετε κρίκους για να 

δένονται οι ψυχιατρικοί ασθενείς48. 

      Κατά το 19ο αιώνα λοιπόν οι εκκλησίες και τα μοναστήρια διαδραμάτιζαν πολύ 

συχνά τόπο θεραπείας και άσυλο για τα άτομα με ψυχιατρικό νόσημα. Παρέκκλιναν 

από τον πραγματικό τους ρόλο λόγω απουσίας ενός θεσμού που θα αναλάμβανε την 

φροντίδα, τη νοσηλεία και τη θεραπεία των ατόμων που χρήζουν ψυχιατρικής 

βοήθειας. Η έλλειψη ιδρυμάτων για τους ψυχιατρικούς ασθενείς επέβαλε την 

ανάγκη για θέσπιση νόμου που να ορίζει μέτρα για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Έτσι, το 1862 ψηφίζεται ο νόμος ΨΜΒ που υποχρεώνει την 

κυβέρνηση να πληρώνει συνολικά 320 δρχ. το μήνα σε ορισμένα  μοναστήρια για τη 

φιλοξενία 21 ψυχιατρικών ασθενών  μετατρέποντας έτσι τα μοναστήρια αυτά σε μια 

πρόδρομη μορφή ασύλου49. 

 

6.2 Τα ελληνικά Νοσοκομεία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

         

      Ο όρος «Νοσοκομείο» τον 18ο αιώνα χαρακτηρίζει ένα οίκημα που φιλοξενεί 

ασθενείς εξασφαλίζοντάς τους στέγη, τροφή και κατά διαστήματα ιατρική περίθαλψη 

πολλές φορές από εξωτερικούς γιατρούς. Τέτοιου είδους ιδρύματα λειτουργούσαν 

ήδη το 18ο αιώνα σε πόλεις, όπως είναι η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη, η Χίος, η 

Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο Κρήτης κ.ά.. Χαρακτηριστικός 

είναι ο ρόλος των νοσοκομείων της Χίου, της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης 

 
 
49 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1989., σελ.37 
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ως οργάνων κοινωνικής πρόνοιας των ελληνικών κοινοτήτων. Ένα μικρό ποσοστό 

των ασθενών που δέχονταν αποτελούνταν από ψυχιατρικούς ασθενείς. Βασικό 

χαρακτηριστικό των ασθενών ήταν η ανέχεια ή η διαταραγμένη συμπεριφορά. 

Συνεπώς τα νοσοκομεία αυτά πρωτίστως αποτελούσαν  φορείς πρόνοιας και κατά 

δεύτερο λόγο διαδραμάτιζαν θεραπευτικό ρόλο. 

 

6.2.1 Το Νοσοκομείο της Χίου 

 

     Οι πιο λεπτομερείς περιγραφές για το Νοσοκομείο της Χίου οφείλονται στον 

Ι.Βούρο και τον Α.Ι.Γκιάλα. Ο δεύτερος αναφέρει ότι οι Γενοβέζοι ίδρυσαν το πρώτο 

Νοσοκομείο της Χίου περίπου στο τέλος του 14ου αιώνα50, ενώ ο Βλαστός αναφέρει 

ότι το Νοσοκομείο της Χίου κτίστηκε υπό την κυριαρχία των Ιουστινιάνων- 

Μαονέων (1346-1566) ως μέρος των δημοσίων έργων51. Τα πρώτα χρόνια τη 

διεύθυνση του Νοσοκομείου είχαν Φραγκισκανοί και Λαζαριστές μοναχοί.  

     Σύμφωνα με μαρτυρία του Χρύσανθου Νοταρά των Ιεροσολύμων ο οποίος 

φιλοξενήθηκε στη Χίο το 1725 το Νοσοκομείο - ξενώνας της Χαριτωμένης 

φιλοξενούσε όχι μόνο ασθενείς- εκτός από λεπρούς- αλλά και ταξιδιώτες52. Ο 

Χρύσανθος επίσης αναφέρει ότι ο γιατρός του Νοσοκομείου ήταν ο Μανουήλ Θ. 

Σκυλίτσης.  

     Στη θέση του παλιού Νοσοκομείου θεμελιώθηκε το 1753 νέο Νοσοκομείο στα 

πρότυπα του Νοσοκομείου της Φλωρεντίας Santa Maria Nuova με «συνδρομή των 

φιλελεήμονων Χριστιανών» όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην επιγραφή του 

Νοσοκομείου53. Σύμφωνα με το Βούρο και το Βλαστό η ανέγερση  του Νοσοκομείου 

ξεκίνησε το 1750 και τέλειωσε το 1780. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται και από 

τον Σγουρό54.  

 
50 Γκιάλας Αθ. Η κοινωνική πρόνοια και αι υγειονομικαί υπηρεσίαι εις την Χίον. Χιακή 

Επιθεώρησις, 10 (28), 1972, σελ. 3-13 
51 Παϊδούση Μ., Η ιατρική στη Χίο κατά τους τελευταίους αιώνες (1600-1900), σελ. 33 
52 Γεωργιάδου Γ. Ο εν Γαλατά ιερός ναός του Αγίου Ιωάννου των Χίων εν 

Κωνσταντινούπολει.1898, σελ.179. «Χρύσανθου Ιεροσολύμων ταξείδιον εις Χίον συνδρομών 

κατά το 1725» 
53 Παϊδούση Μ., Η ιατρική στη Χίο κατά τους τελευταίους αιώνες (1600-1900), σελ. 34-35 
54 Σγουρού Κ., Ιστορία της Νήσου Χίου, Αθήνα 1937, σελ. 591 
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     Το Νοσοκομείο διοικούνταν από τρεις επίτροπους οι οποίοι εκλέγονταν από τους 

μόνιμους κατοίκους της Χίου και εργάζονταν χωρίς μισθό. Έπραταν όπως έκριναν 

εκείνοι καλύτερα για το συμφέρον του Νοσοκομείου κατόπιν όμως έγκρισης από τη 

Δημογεροντία. Επισκέπτονταν δύο φορές την ημέρα το Νοσοκομείο και φρόντιζαν 

για τις ανάγκες του, αφού ήταν υπεύθυνοι για τον έλεγχο της συντήρησης και τον 

εφοδιασμό του.  Τέσσερις γυναίκες εκλεγμένες από τις καλύτερες οικογένειες της Χίου 

ήταν υπεύθυνες για την εσωτερική λειτουργία του Νοσοκομείου. «Αι κοσμήτριαι», 

όπως χαρακτηριστικά αποκαλούνταν, διέμεναν μέσα στο Νοσοκομείο και 

αναλάμβαναν κυκλικά την επίσταση του ιδρύματος για μία βδομάδα. Ήταν 

υπεύθυνες για το μαγείρεμα, τη διανομή της τροφής, τη χορήγησης των φαρμάκων 

και τη ραφή των ενδυμάτων των άπορων55.  

     Μετά την ανακατασκευή το Νοσοκομείο φιλοξενούσε στο ισόγειο άπορους, 

ηλικιωμένους και ψυχιατρικούς ασθενείς, ενώ στον πρώτο όροφο φιλοξενούνταν οι 

πάσχοντες από άλλες ασθένειες. Παρ’ όλο που το Νοσοκομείο μπορούσε να 

περιθάλψει μέχρι και 200 ασθενείς ποτέ δεν υπερέβη τους 130. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι οι επικίνδυνοι παράφρονες κατά τη διάρκεια της ημέρας δένονταν σε 

ένα πάσαλο με σχοινί στην αυλή του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο  έπαιζε το ρόλο 

σωφρονιστικού ιδρύματος, δεδομένου ότι η δημογεροντία είχε το δικαίωμα να 

κλείνει στο Νοσοκομείο νεαρές κοπέλες που έτρεφαν ερωτικά αισθήματα για 

αλλόθρησκους και νεαρά άτομα που δεν ασπάζονταν τον χριστιανισμό56. Επίσης, 

στο Νοσοκομείο φιλοξενούνταν τα έκθετα βρέφη, φυλακίζονταν οι κακοποιοί και 

τιμωρούνταν οι γυναίκες μη κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά57. 

     Δεν υπάρχουν στοιχεία καταγεγραμμένα για το είδος της θεραπείας των 

ψυχιατρικών ασθενών. Το Νοσοκομείο δεν είχε μόνιμο γιατρό και οι ανάγκες του 

καλύπτονταν από τους γιατρούς της Χίου, οι οποίοι επισκέπτονταν το Νοσοκομείο 

δύο φορές τη μέρα για τρεις μήνες ο καθένας. Σύμφωνα με τον Ι. Βούρο οι γιατροί 

αυτοί ήταν άμισθοι, ενώ ο Α.Μ.Βλαστός υποστηρίζει το αντίθετο58,59. Το Νοσοκομείο 

παρ’ όλο που δεν καταστράφηκε κατά τη σφαγή της Χίου το 1822, εγκαταλείφθηκε 

και διεκόπη η λειτουργία του. Δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για τον αριθμό 

 
55 Παϊδούση Μ., Η ιατρική στη Χίο κατά τους τελευταίους αιώνες (1600-1900) σελ. 37 
56 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 
Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 76 
57 Παϊδούση Μ., Η ιατρική στη Χίο κατά τους τελευταίους αιώνες (1600-1900) σελ.36 
58 Βούρος Ι.Πεί νοσοκομείον σχεδίασμα, εκδ. Εβεράρτου, 1 τομ., Παρίσι 1931, σελ. 95 
59 Βλαστός Α.Μ. Χιάκα, ήτοι ιστορία της νήσου Χίου, 1 τόμος, Ερμούπολις 1840, σελ.259  
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των νοσηλευθέντων την περίοδο εκείνη, ούτε για το είδος της νοσηλείας και της 

ιατρικής περίθαλψης. 

 

6.2.2 Το Νοσοκομείο της Σμύρνης 

      

     Το Νοσοκομείο της Σμύρνης ιδρύθηκε το 1748 από τον Παντολέοντα 

Σεβαστόπουλο (Ελληνικό Νοσοκομείο ο Άγιος Χαράλαμπος). Ένας Άγγλος 

ταξιδιώτης μίλησε κολακευτικά για το ίδρυμα όταν επισκέφθηκε τη Σμύρνη το 

1803-1806. Αναφέρει ότι ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη, ένα για τους ασθενείς,  ένα 

για τους άστεγους γέροντες κι ένα για τους φρενοπαθείς και  τους ηλικιωμένους. Το 

ίδρυμα στηριζόταν στις φροντίδες της ελληνικής κοινότητας της Σμύρνης, κυρίως 

χάρη σε δωρεές και εράνους60. 

     Ο J. Moreau de Tours που το επισκέφθηκε στα 1836-1837, αναφέρει ότι στη Σμύρνη 

οι Έλληνες ψυχοπαθείς, φτωχοί και πλούσιοι, εισάγονταν στο ελληνικό 

νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο είχαν την ίδια περιποίηση με τους ανίατους με 

τους οποίους, άνδρες και γυναίκες, επικοινωνούσαν ελεύθερα την ημέρα. 

Συνολικά οι ψυχιατρικοί ασθενείς ήταν 35 (22 άνδρες και 13 γυναίκες) όταν 

επισκέφθηκε το ίδρυμα, η πλειοψηφία των οποίων  παρουσίαζε πολύ προχωρημένη 

άνοια61. 

      Οι ψυχιατρικοί ασθενείς δεν αποτελούσαν αντικείμενο καμιάς θεραπείας, αν 

δεν παρουσίαζαν κάποιο οξύ νόσημα. Σ’ ολόκληρο το ίδρυμα υπήρχε ένας ιατρός, ο 

Δρ. Μαγγανάς που είχε διδάξει ο ίδιος την ιατρική σ' ένα μαθητή του. Το μόνο 

τουρκικό ίδρυμα για ψυχοπαθείς σ’ όλη την περιοχή βρισκόταν στη Μαγνησία (βλ. 

κεφάλαιο για τα τουρκικά ψυχιατρεία). Στο τέλος του 19ου αιώνα το Νοσοκομείο 

είχε μία συνολική ικανότητα υποδοχής 120 νοσηλευομένων, διαθέτοντας δύο 

χειρουργικά τμήματα, δύο παθολογικά, ένα οφθαλμολογικό, ένα μαιευτήριο, ένα 

φρενοκομείο, ένα γηροκομείο κι ένα σωφρονιστικό για τις φαυλόβιες γυναίκες. 

Λειτουργούσαν επίσης εξωτερικά ιατρεία όλων των ειδικοτήτων.  

      Ο Libert επισκέφθηκε το ίδρυμα το 1911 και δημοσίευσε σύντομη περιγραφή 

στην οποία αναφέρει ότι η συνολική χωρητικότητά του ήταν  450 κλίνες. Αναφέρει 

ότι το αυτόνομο τμήμα ψυχοπαθών άρχισε να λειτουργεί από το 1882. Ιατρός, 

 
60 Κ.Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, Β’ Τόμος, Αθήνα, 1975, σελ. 156 
61 J. Moreau de Tours, Recherches sur les alienes en Orient. Annales Med. Psy., ler vol., Paris 

1843,  115-123 
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διευθυντής όλου του Νοσοκομείου, ήταν ο Δρ. Ψαλτώφ και διευθυντής του 

ψυχιατρικού τμήματος ο Δρ. Κασσαπόπουλος . 62 

     Εξήντα ασθενείς φιλοξενούνταν στο ψυχιατρικό ίδρυμα που διέθετε μόλις 

σαράντα θέσεις. Οι μανδύες καταναγκασμού (ζουρλομανδύες) κρέμονταν στο 

διάδρομο κι ο επισκέπτης έμεινε με την εντύπωση ότι είχαν ελεύθερους τους ασθενείς 

για την επίσκεψή του. Στους θαλάμους του πρώτου ορόφου υπήρχαν 35 ασθενείς. Οι 

περισσότεροι ασθενείς υπέφεραν από αλκοολισμό, ολιγοφρένεια, ηθική 

παραφροσύνη και μελαγχολία63. 

      Το τμήμα γυναικών είχε περίπου 50 ψυχιατρικούς ασθενείς. Στο ισόγειο υπήρχαν 

12 κελιά, όπως στο τμήμα των ανδρών και μικροί θάλαμοι στον πρώτο όροφο, ενώ 

χαρακτηριστικό ήταν το καταπράσινο προαύλιο. Σε γενικές γραμμές οι ρυθμοί 

ανάπτυξης του Νοσοκομείου της Σμύρνης δεν διέφεραν από εκείνους των 

υπολοίπων ιδρυμάτων που προαναφέρθηκαν. Το νοσοκομείο κάηκε το 1922. 

 

6.2.3 Το ελληνικό Νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης 

 

      Στην Κωνσταντινούπολη τη θεραπεία των ψυχιατρικών ασθενών είχε αναλάβει η 

Εκκλησία δεδομένου ότι επικρατούσε η θεωρία της δαιμονοκατοχής των ατόμων 

αυτών και αποτελούσε επιτακτική ανάγκη η υποβολή τους σε εξομολογήσεις, 

αγιασμούς, εξορκισμούς και νηστείες64. Στις 14 Φεβρουαρίου 1839 ιδρύθηκε το νέο 

νοσοκομείο του Επταπυργίου με ειδική πτέρυγα για τους ψυχιατρικούς ασθενείς και 

αποτέλεσε ορόσημο για την ιστορία της ιατρικής στην Κωνσταντινούπολη. Το 

Νοσοκομείο δεχόταν ασθενείς άνδρες και γυναίκες, άπορους γέροντες, φρενοπαθείς, 

υπόδικους, κακοποιούς τους οποίους έστελνε εκεί η αστυνομία, άστεγα, ορφανά, 

περιπλανώμενα παιδιά με τάσεις απάρνησης της πατρογονικής τους θρησκείας65. 

Την περίοδο εκείνη δεν ήταν λίγες οι φορές που το Νοσοκομείο στέγαζε γυναίκες- ως 

ένδειξη τιμωρίας ή για συμβιβασμό- μετά από επιτίμησή τους από την Εκκλησία. 

 
62 Libert L., Les alienes en Orient , L’Informateur des Alienistes et Neurologistes (Supplement 
de l’ Encephale) 1912, σελ.606-608 
 
64  Τρομπούκης Κ., Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη, 1856 – 1923, Αθήνα, 2000,  

σελ.213 
65 Πλουμπίδης Δ.,  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1989,  σελ.80 
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Από μαρτυρίες οι συνθήκες διαβίωσης των ασθενών ήταν απαράδεκτες, ενώ δεν 

αναφέρεται καμία ιατρική παρακολούθηση και παρέμβαση. 

        Η πρώτη ιατρική παρέμβαση στη νοσηλεία των ψυχιατρικών ασθενών γίνεται 

από τον Αλέξανδρο Πασπάτη66. Χάρη στο έργο του Πασπάτη η νοσηλεία των 

ψυχοπαθών άρχισε να γίνεται σε ξεχωριστές πτέρυγες, καταργήθηκε η χρήση 

αλυσίδων για το δέσιμο των ασθενών και το 1852 έγινε μεταφορά τους σε ιδιαίτερο 

νεόδμητο κτίριο67. Μετά την αποχώρησή του από τη διεύθυνση του Εθνικού 

Νοσοκομείου Κωνσταντινούπολης, η κατάσταση χειροτερεύει για τους ασθενείς, 

δεδομένου ότι το φρενοκομείο επέστρεψε στον αρχική χωρίς ίχνος ιατρικής μέριμνας 

χαρακτήρα. 

       Στο βιβλίο του Υπόμνημα περί τον Γραικικού Νοσοκομείου των Επτά Πύργων, ο 

Πασπάτης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πανδήμως κηρύττω ότι ή νοσηλεία των 

φρενοληπτών εις το Νοσοκομείον των Επτά Πύργων είναι αισχύνη εις το Γένος όλον. 

Είναι αξιοκατάκριτος ολιγωρία……η νοσηλεία των ψυχοπαθών εις το Νοσοκομείον 

Βαλουκλή ήτο καταισχύνη διά την ομογένειαν όλην, αφού τους εξωμίαζον εκεί με 

θηρία άγρια» 68.  

           Μία άλλη μαρτυρία που περιγράφει τις επικρατούσες συνθήκες το 1866 είναι 

αυτή του Πορτογάλου αντιπροσώπου στη διεθνή υγειονομική σύνοδο της 

Κωνσταντινούπολης.«Είναι ντροπή δι’ εσάς να έχετε τέτοιο άσυλο. Αυτό το όποιο 

είδον εδώ σήμερον ομοιάζει περισσότερο με καταφύγιο φοβισμένων θηρίων, παρά με 

φιλανθρωπικό κατάστημα». 

      Τελικά το ’80 θεμελιώνεται αυτόνομο κτίριο για την στέγαση των ψυχιατρικών 

ασθενών. Ο χειρουργός Αντώνιος Σιώτης ήταν εκείνος που πρότεινε τη διαίρεση του 

νέου φρενοκομείου σε δύο τομείς, ανδρών και γυναικών, με έξι τμήματα: ήσυχων, 

ανήσυχων, επιληπτικών, βλάκων, τμήμα «παλιμπαίδων» και θεραπευτήριο69. Η 

απουσία ιατρικής και νοσηλευτικής παρέμβασης αποτελούσε μείζον πρόβλημα για 

την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ψυχοπαθών. Επιτακτική ήταν η ανάγκη για 

στελέχωση του ιδρύματος με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Με στόχο την 

υλοποίηση του στόχου αυτού προσλαμβάνεται ο ιατρός Σίμων Αποστολίδης ο 

 
66 Μποσίνης Ι., Ιστορία των Νοσοκομείων Βαλουκλή, σελ. 301-302 
67 Τρομπούκης Κ., Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη, 1856 – 1923, Αθήνα, 2000,  , 

σελ.213 
68 Πασπάτης Αλέξανδρος, Υπόμνημα περί του Γραικικού Νοσοκομείου των Επτά Πύργων, εκ 

του τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά, Εν Αθήναις 1862,σ.21, υποσημείωση 

69Μαρκουΐζος Καβαλίερος. Θ., Σίμων Αποστολίδης, 1919, έτος Θ, τ. 545-546,σελ.  539. 
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πρώτος  «φρενολόγο - νευρολόγο» της Κωνσταντινούπολης για την περίθαλψη των 

ψυχιατρικών ασθενών σε όλη την οθωμανική επικράτεια. 

       Ως τα τέλη του 19ου αιώνα, την ευθύνη των ψυχιατρικών ασθενών έχει ο Σίμων 

Αποστολίδης και από το 1902, αναλαμβάνει και την παρακολούθηση των 

«νοσημάτων του νευρικού συστήματος». Ο Σίμων Αποστολίδης συν τοις άλλοις 

έπαιξε σημαντικό ρόλο  στην ταξινόμηση των ψυχιατρικών παθήσεων. 

      Οι  Ιατρικές Στατιστικές του 1902 μας δίνουν μια εικόνα για τη στατιστική 

κίνηση του Εθνικού Φρενοκομείου. Από τους 123 άνδρες που εισήλθαν στο 

φρενοκομείο το 1902 οι δεκαπέντε εξήλθαν μετά από ίαση, οι 21 εξήλθαν 

«βελτιωθέντες ή εν τη αυτή καταστάσει» και δώδεκα από αυτούς πέθαναν, ενώ 

τέσσερις από όσους έκαναν εισαγωγή τελικά εξήλθαν ως μη πάσχοντες70. Κατά το 

έτος 1902 στο εθνικό φρενοκομείο έκαναν εισαγωγή 79 γυναίκες εκ των οποίων 

οι 13 ιάθηκαν, οι 12 εξήλθαν σε βελτιωμένη ή στην ίδια κατάσταση και τέσσερις 

απεβίωσαν.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Στατιστική κίνηση του Εθνικού Φρενοκομείου. 

 

1 Ιανουαρίου 

1903 

Εισήλθον Το όλον των 

νοσηλευθέ-

ντων 

Εξήλθον Απεβίωσαν 31 

Δεκεμβρίου 

1902 

Άν-

δρες 

Γυν. Άν- 

δρες 

Γυν. Άν-

δρες 

Γυν. Άν-

δρες 

Γυν. Άν-

δρες 

Γυν. Άν-

δρες 

Γυν. 

270 163 123 79 393 242 67 46 46 21 280 175 

433 202 635 133 67 455 

 

   

Όσον αφορά το ποσοστό θνησιμότητας μεταξύ των ψυχιατρικών ασθενών ο 

Σίμων Αποστολίδης τονίζει ότι έχει παρατηρηθεί μείωση σε σχέση με 

παλαιότερα δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, το 1902 το ποσοστό θνησιμότητας 

ήταν 5% έναντι 9% που ήταν στο παρελθόν. 71 

Οι κύριες θεραπευτικές μέθοδοι που ακολουθούνται την περίοδο εκείνη είναι 

τα υδρόλουτρα και συγκεκριμένα ο «καταιωνισμός δια ψυχρού ύδατος» και η 

                                                 
70 Ιατρικαί Στατιστικαί 1902 
71 Ιατρικαί Στατιστικαί 1902 
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νοσηλεία σε μικρά ξεχωριστά περίπτερα χωρίς ομαδική συμβίωση72. Ο Αποστολίδης 

έθεσε τα θεμέλια της επιστημονικής προσέγγισης των ψυχοπαθών στην 

Κωνσταντινούπολη και ανέτρεψε τις θεωρίες περί δαιμονοκατοχής. Μετά το 1907 

το σημαντικό έργο του Αποστολίδη ήρθαν να συνεχίσουν οι Γεώργιος 

Ζηλανάκης και Βασίλειος Κώνος73.  

      

Πίνακας 2. Τρόπος εισαγωγής ασθενών στο Φρενοκομείο 

 

 Άνδρες Γυναίκες 

Δια της Σ. Εφορίας εισήχθησαν 78 63 

Δια της κεντρικής Αστυνομίας (ήτοι 

εκ των φυλακών αυτής) 

43 13 

Δια των Πατριαρχείων κατ’ ευθείαν 1 1 

Εκ του Γηροκομείου 0 2 

Εκ του Νοσοκομείου 1 0 

Σύνολο 123 79 

 

     Από τους 393 άνδρες νοσηλευθέντες οι εικοσιέξι που ιάθηκαν έπασχαν: οι δύο από 

απλή οξεία/ υποξεία μανία, δύο από περιοδική ή διαλείπουσα φρενοπάθεια, οι πέντε 

από οξεία μελαγχολία με παραλήρημα ή άνευ (απλές καταθλιπτικές ή αγχώδεις 

καταστάσεις), πέντε από αλκοολική φρενοπάθεια με ή χωρίς ψευδαισθήσεις (μορφές 

διεγερτικές ή καταθλιπτικές), έξι από έκφυλη ή κληρονομική φρενοπάθεια, τρεις από 

οξεία παράνοια με φρενική σύγχυση (ηβική φρένωση), ένας από ψευδαισθητικό 

συστηματικού παραληρήματος, ένας από γενική παράλυση και ένας από επιληψία 

με φρενικές διαταραχές74.  

    Σύμφωνα με το Σίμων Απστολίδη η θνησιμότητα στους φρενοβλαβείς είναι κατά 

πέντε φορές μεγαλύτεροι από ότι η θνησιμότητα στο γενικό πληθυσμό, «όπερ 

σημαίνει ότι αληθώς και το σώμα των φρενοβλαβών πάσχει, ουχί μόνον αι φρένες 

αυτών, η ορθότερον ειπείν είνε μάλλον ευάλωτοι υπό των νόσων και δια τον 

περιορισμόν τον άνθρωπον κυρίως ουδέν άλλο είνε από φιλοσοφικής απόψεως ει μη 

τελειότατον όπλον ή όργανον αμύνηςυπέρ τα συμφερόντων του οργανισμού, όστις 

                                                 
72 Μποσίνης Ιωάννης, Ιστορία των Νοσοκομείων Βαλουκλή, σελ. 338-339 
73Τρομπούκης Κ., Η ελληνική ιατρική στην Κωνσταντινούπολη 1856-1923, Σύνδεσμος των εν 
Αθήναις Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 2000 
74 Ιατρικαί Στατιστικαί 1902 
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ωση και έτσι 

υνέχιζαν να επιβαρύνουν τα Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα76.  

 

ω

γεγονός που 

άνευ αυτού εκτίθεται εις μυρίας επιβλαβείς επιδράσεις και τέλος διότι η πάθησις του 

νευρικού συστήματος φαίνεται ότι ελαττοί σπουδαίως τη ζωτικότητα του σώματος» 

75. 

     Όσοι από τους φρενοβλαβείς προέρχονταν από τις φυλακές της αστυνομίας ήταν 

φανερά εξαντλημένοι και κακοποιημένοι και πέθαιναν σε σύντομο χρονικό 

διάστημα από την ημέρα εισαγωγής τους στο φρενοκομείο. Ο Σίμων Αποστολίδης 

τονίζει ότι οι περισσότεροι από αυτούς έπασχαν από ιάσιμες ήπιες μορφές ψυχικής 

διαταραχής αλλά τελικά η κακουχία και η εξάντληση από την παραμονή τους στα 

κρατητήρια της αστυνομίας δεν τους επέτρεπαν την πλήρη ανάρρ

σ

6.3 Το Φρενοκομείο της Κέρκυρας 

     Πριν από την ίδρυση του Φρενοκομείου της Κέρκυρας, το νησί δεν διέθετε 

υποδομές για την περίθαλψη των ψυχιατρικών ασθενών. Η φυλάκιση των τελευταίων 

αποτελούσε τον μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης απέναντι στην ψυχική ασθένεια.   Οι 

συνθήκες διαβί σης των ασθενών στις φυλακές ήταν άθλιες, ενώ πολύ συχνά 

υποβάλλονταν σε βάρβαρη σωματική κακοποίηση ως τιμωρία, 

επιβεβαιώνεται από την έκθεση του προέδρου της Γερουσίας Nugent77. 

      « Α subject of afflicting and shameful abuse has just come to my knowledge which I hasten to 

inform your Highness of. Rumours had reached me a short time ago of very improper and 

inhuman treatment of some unfortunate persons in confinement as Lunatics. I instantly 

adopted means of inquiry, and have now .ome to the knowledge of two cases, one of which I 

myself witnessed, of persons females), under restriction as Lunatics, and suffering treatment 

such as never ought to be inflicted upon even the most atrocious criminals. The most cruel 

restraint, a total neglect of some of the most necessary comforts, no medical attendance, and a 

constant menace, if not infliction, of violent and barbarous punishment. As charged with the 

process of Police of these States, I felt that I should be justly answerable to the criminal 

neglect which has hitherto prevailed in that respect, if I suffered such abuses, one of which I had 

obtained full knowledge of, and the other of which, I had myself witnessed, to remain 

unredressed, for any period, however short. I have therefore removed one of these sufferers to 

the new temporary hospital near Manduchio, and the other, a lady of one of ihe richest families 

                                                 
75 Ιατρικαί Στατιστικαί 1902 
76 Ιατρικαί Στατιστικαί 1902 
77 Public Record Office.Έκθεση του  Nugent για την κατάσταση της νοσηλείας ψυχασθενών, 
136/1092,      23 Dec. 1833  
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in the island, to a house where she may be kept in temporary security until her relations shall be 

moved to do their duty by placing her some where where she may enjoy permanently those 

comforts and attentions which befit her situation and their means. But I have too much 

reason to fear that there are other cases unknown as yet to the Senate and to me which call 

for immediate inquiry. These, I am sure, the Senate will feel the same determination that I 

do, immediately to bring to light and provide for. I have therefore directed the enclosed 

proclamation to be circulated a copy of which 1 beg your Highness to lay before the Senate. 

I know that the Law is in this respect very imperfect, and 1 should recommend to the 

attention of the Senate, a Bill which shall be submitted to them without delay, rendering it 

necessary, in every case of imputed insanity, that a Medical Commission should report upon 

such case, without which every restraint on personal liberty shall be subject to the penal 

consequences of false imprisonment. And that in every case of restraint for adjudged 

insanity, suitable medical attendance shall be provided, and that the property of the lumatic, 

where there is property, shall be placed in the hands of Trustees, to be administered for his 

or her exclusive benefit».78 

      Αρχικά είχε σχεδιαστεί η μετατροπή ενός παλιού μοναστηριού του Αγίου 

Φραγκίσκου σε ένα προάστιο της Κεφαλονιάς για χρήση ψυχιατρείου79. Σύμφωνα με 

το Σολωμό το κτίσμα αυτό ήταν «εξαιρετικό και κατάλληλο για τη στέγαση των 

ψυχιατρικών ασθενών, καθώς συνδύαζε υγιεινό αέρα, τη γραφική θέα, την παρουσία 

             

της εκκλησίας και αρκετή άνεση».80  

     Το Δημόσιο Φρενοκομείο ήταν το πρώτο Ψυχιατρείο της Βαλκανικής Χερσονήσου 

και ιδρύθηκε το 1838 βασισμένο σε μια ιδέα του Sir Frederick Adam.Το ιδρυτικό 

διάταγμα και ο κανονισμός δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 

Ιονίου Πολιτείας στις 2.7.1838. Πρωτοβουλίες για τη δημιουργία φρενοκομείου 

αναφέρονται από το 1836 (π.χ. συνεισφορά 600 αγγλικών λιρών). Το ίδρυμα 

εγκαταστάθηκε σ’ ένα εγκαταλειμμένο στρατώνα  μηχανικού, στο προάστιο του 

Αγίου Χαραλάμπους (Σαρρόκο) όπου βρίσκεται ακόμα και σήμερα το Δημόσιο 

Ψυχιατρείο Κέρκυρας81. Οι Άγγλοι γιατροί Hadway και Bonici ήταν οι πρώτοι 

                                    

ατίας (1815-1864). 1984  σελ. 224 

5-1864). 1984  σελ. 224 

78Public Record Office.Έκθεση του  Nugent για την κατάσταση της νοσηλείας ψυχασθενών, 
136/1092, 23 Dec. 1833 
79Λασκαράτος Ιωάννης, Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα επτάνησα επί 
αγγλοκρ
80 Salomon M. (1859), La statistica generale dell’ Isola di Cefalonia etc., Corfu. Tipografia 
“Jonia” 
81Λασκαράτος Ιωάννης, Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα επτάνησα επί 
αγγλοκρατίας (181
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διευθυντές του ψυχιατρείου με υποδιευθυντή τον Επτανήσιο γιατρό Π. 

Ζαγκαρόλα82.  

    Ο Τσιριγώτης (1877) αναφέρει ότι μετά την πρώτη δεκαετία της λειτουργίας του 

ιδρύματος, οικοδομήθηκαν βαθμιαία δύο αίθουσες και μερικοί θαλαμίσκοι όμοιοι 

με τα δωμάτια των σωφρονιστικών φυλακών. Τα εγκαίνια έγιναν στις 4.7.1838 με 8 

ασθενείς που έφτασαν τους 38 στο τέλος του χρόνου. Ως το 1842 είχαν νοσηλευτεί 60 

ασθενείς  άνδρες και γυναίκες- από όλες τις κοινωνικές τάξεις.  

     Το κτίριο αυτό εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των Ιονίων νησιών μολονότι 

σύμφωνα με μαρτυρίες «το κτίριον δεν είναι ικανοποιητικά άνετο για τις ανάγκες 

του νησιού, πράγμα που φαίνεται να υποσημαίνει ότι οι πνευματικές παθήσεις είναι 

επικρατείς μεταξύ των κατοίκων».83 Επίσης, χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον 

Χ.Τυπάλδο Πρετεντέρη ότι «Το φρενοκομείο κείται προς Νότον του προαστείου 

Σαρρόκου προς δυσμάς της πόλεως. Κτισμένον εντός παλαιού τινός Ενετικού 

οχυρώματος δεν παρέχει κατά την θέσιν, έκτασιν, και κατασκευήν ουδέν των 

προσόντων τοιούτων Καταστημάτων, στενόχωρον εν γένει έτι μάλλον ως προς τον 

πληθυσμόν των φρενοβλαβών. Είναι άμα κακώς διαχωρισμένον, κατά μέγα μέρος 

περικυκλωμένον από ακαθάρτους οχετούς ή υπονόμους, και ουχί ικανώς ευήλιον» 

84. 

     Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ιονίων Νησιών το 1838, 

δεν πρέπει να γνωστοποιούνται τα ονόματα των ασθενών, ούτε οι ασθενείς να 

εκτίθενται σε κοινή θέα. Επιπλέον τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν επαφές 

και  συνομιλίες μεταξύ ασθενών και επισκεπτών του ιδρύματος, δεδομένου ότι 

σύμφωνα με το δημοσίευμα «όσο μάλλον οι φρενοβλαβείς μένουν μακράν όχι μόνο 

από τους επισκέπτας, αλλά συχνάκις και από τους στενοτέρους φίλους των, 

μεγαλυτέρα ελπίς είναι να τους ίδουν ιατρευμένους.» 85. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 

αυτό συνιστάται οι ψυχικά ασθενείς πρέπει να ασχολούνται στα πλαίσια της 

θεραπείας τους με κάποια εργασία που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία τους ή με 

                                                 

2). Notes and Observations on the Ionian Islands and Malta with remarks of 

82Ανωνύμου, (1951). Νοσηλευτικά και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Κερκυραϊκά Χρονικά, 
Κέρκυρα, σελ.204. 
83Davy J. (184
Constantinople and Turkey, and on the system of a Quarantine as at present conducted, Vol. 
I-II, London. 
84Τυλπάλδου- Πρετεντέρη Χ. (1856) Περί της εν Κερκύρα Χολέρας κατά το 1855,Κερκύρα, Εν 
τω τυπογραφείω της Κυβερνήσεως 
85 Εφημερίς του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα 2 Ιουλίου 1838, αριθμ. 
394,σ.σ. 9-10- αριθμ. 394, 9 Ιουλίου 1838, αριθμ. 395,σ.σ. 9-10, 16 Ιουλίου 1838, σ.σ. 9-11 
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διάφορα γυμνάσματα, ενώ οι «μαινόμενοι» θα πρέπει να παραμένουν μακριά από 

τους υπολοίπους νοσηλευθέντες ώστε να μην ακούγονται οι κραυγές τους86.  

      Για την εισαγωγή απαιτούνταν ένα ιατρικό πιστοποιητικό ασθενείας, μια 

επιστολή των συγγενών και επιστολές δύο ατόμων που θα εξηγούσαν την κατάσταση 

του ασθενούς στους διευθυντές του ιδρύματος. Σε επείγουσες περιπτώσεις ο 

άρρωστος μπορούσε να γίνει δεκτός μετά από απλή ακρόαση του ιατρού από τον 

ένα εκ των δύο διευθυντών του ιδρύματος87.  

       

Πίνακας 3.  των ψυχιατρικών ασθενών ανά νομό του Ελληνικού Κράτους Αριθμός

(Πηγή: Έκθεσις, σσ. 421 - 22, 1862) 

 

Νομός Αριθμός 

 

Αττικής & Βοιωτίας 45 

Κυκλάδων 67 

Μεσσηνίας 42 

Λακωνίας 20 

Αρκαδίας 26 

Αχαϊας & Ήλιδος 45 

Αργολίδος & Κορινθίας 55 

Ευβοίας 27 

Φθιώτιδος & Φωκίδος 55 

Αιτωλίας & Ακαρνανίας 40 

ΣΥΝΟΛΟ 

  

422 

Άνδρες  

 

295 

Γυναίκες 

 

127 

Ανήσυχοι (βίαιοι, ταραχοποιοί και 

επικίνδυνοι) 

153 

                                                 
86 Εφημερίς του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα 2 Ιουλίου 1838, αριθμ. 
394,σ.σ. 9-10- αριθμ. 394, 9 Ιουλίου 1838, αριθμ. 395,σ.σ. 9-10, 16 Ιουλίου 1838, σ.σ. 9-11 
87Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 
Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1989.  σελ.121 
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Συντηρούμενοι σε μοναστήρια (για τους 

οποίους το δημόσιο χορηγούσε συνολικά 

320 δρχ. το μήνα) 

21 

 

 

     Το ίδρυμα υπερπληρώθηκε ταχύτατα και τα έσοδα του προέρχονταν από τα 

νοσηλεία των ασθενών, συνεισφορές ιδιωτών, εισφορές των αρχών και έσοδα από 

την ακίνητη περιουσία του. Ο εσωτερικός κανονισμός του ιδρύματος ψηφίστηκε 

από την Γερουσία της Ιονίου Πολιτείας το 1860. Το κείμενο αυτό μετά την ένωση 

έγινε δεκτό αυτούσιο και δημοσιεύτηκε το 1866 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Καμία δημόσια αρχή, πλην της Γερουσίας των Ιονίων νήσων, δεν μπορούσε ν' 

αποφασίσει την εισαγωγή ενός ατόμου. Μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις η 

αστυνομία ζητούσε την εισαγωγή, η οποία θα έπρεπε να επικυρωθεί στη συνέχεια 

από τη Γερουσία88. 

      Η οικογένεια απευθυνόταν στη Γερουσία με μία αίτηση όπου αναγράφονταν 

τα περιστατικά ψυχιατρικών ασθενών, η οικονομική κατάσταση και επιπλέον 

ένα ιατρικό πιστοποιητικό. Ο αρχίατρος - διευθυντής των φιλανθρωπικών 

καταστημάτων Κερκύρας ή ο ιατρός, διευθυντής του ιδρύματος, δεχόταν τους 

αρρώστους και αποφάσιζε αν η εισαγωγή ήταν αναγκαία. Οι δημόσιες αρχές 

έπρεπε να κατατάσσουν τον ασθενή στην κατηγορία που αντιστοιχούσε στα 

εισοδήματα του ή των κηδεμόνων του. Οι άποροι γίνονταν δεκτοί δωρεάν μ' 

ένα πιστοποιητικό απορίας από την αστυνομία. Οι εύποροι ασθενείς πλήρωναν 

για τη νοσηλεία τους και νοσηλεύονταν σε χωριστά διαμερίσματα, ενώ είχαν το 

δικαίωμα να έχουν έναν υπηρέτη με την έγκριση του διευθυντή του ιδρύματος89. 

         Ο επιτηρητής, ο οποίος ήταν βασικό πρόσωπο των ευρωπαϊκών ψυχιατρείων 

του 19ου αιώνα, είχε μεγάλη εξουσία επάνω στους άλλους υπαλλήλους. Ήταν 

υπεύθυνος για την καλή μεταχείριση των εισαγομένων και την εκτέλεση των όσων 

αποφάσιζε ο ιατρός. Η βίαιη συμπεριφορά προς τους ασθενείς απαγορευόταν 

αυστηρά και μπορούσε να τιμωρηθεί με απόλυση. Ο επιτηρητής ήταν ακόμη 

υποχρεωμένος να μοιράζει το υλικό το απαραίτητο για τις τρέχουσες ανάγκες  ενώ ,

καθιερωμένη ήταν η καθημερινή αναφορά των φυλάκων σχετικά με τη φυσική και 

ηθική κατάσταση των αρρώστων. Ο κάθε φύλακας δεν θα έπρεπε ν' ασχολείται με 

                                                 
88 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 
Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1989.  σελ.122 
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περισσότερους από 10-12 αρρώστους, ενώ απαιτούνταν από τους φύλακες να 

γνωρίζουν και κάποιο άλλο επάγγελμα και να το διδάσκουν στους ψυχιατρικούς 

ασθενείς. Προβλεπόταν μία θέση «υποδιευθύντριας» που θα είχε τα ίδια 

καθήκοντα με τους φύλακες και θα έπρεπε να διδάσκει στις γυναίκες ασθενείς 

εργόχειρα και ενασχολήσεις που ν’ αρμόζουν στο φύλο τους και την κοινωνική 

τους θέση. 

     Τόσο η φυσική όσο και η ηθική θεραπεία των ασθενών έπρεπε να είναι 

εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στην ηλικία και την ιδιοσυγκρασία τους, την 

αιτία και το είδος της ασθένειάς τους. Αμέσως μετά την εισαγωγή έπρεπε να 

εξετάζονται από τον ιατρό του καταστήματος. Η μεταχείριση των ασθενών  

χαρακτηριζόταν από υπομονή και σεβασμό, ενώ δεν επιτρεπόταν στους φύλακες η 

απάνθρωπη συμπεριφορά.  

    Απαγορευόταν η εισαγωγή φαγητών και ποτών από τους οικείους στο χώρο 

του ψυχιατρείου, η τήρηση του ωραρίου για την ανάπαυση ήταν υποχρεωτική, 

ενώ η πόρτα παρέμενε κλειστή από τη δύση ως την ανατολή του ήλιου. Οι αγρότες 

ψυχοπαθείς έπρεπε να ασχολούνται με την καλλιέργεια και οι  τεχνίτες με τα 

επαγγέλματα τους ή να βοηθούν τον κηπουρό. Οι γυναίκες ψυχοπαθείς  

ασχολούνταν  με το πλύσιμο και τη ραφή ρουχισμού του Νοσοκομείου κάτω από 

την επίβλεψη επιστατριών. 

    Τα πειθαρχικά και επαγγελματικά παραπτώματα τιμωρούνταν με επίπληξη, με 

κατακράτηση μισθού και με απόλυση. Η θεραπευτική αγωγή των ασθενών 

περιγραφόταν σαν φαρμακευτική και ηθική. Η φαρμακευτική αγωγή καθοριζόταν 

από τον ιατρό κατά τις καθημερινές του επισκέψεις και η ηθική θεραπεία 

περιελάμβανε την υδροθεραπεία και την απασχόληση των ασθενών στους αγρούς 

και τα εργαστήρια. 

     Το πρωινό εγερτήριο και η νυκτερινή κατάκλιση διέφεραν ανάλογα με την 

ασθένεια και την ιατρική διάγνωση. Οι άποροι και οι φτωχοί έπρεπε να 

ντύνονται ομοιόμορφα, ενώ αυστηρά απαγ ρευόταν ο σωφρονισμός μέσω της ο

χρήσης αλυσίδων και ξυλοδαρμού, σε αντίθεση με τις επικρατούσες συνθήκες του 

παρελθόντος. Αρκετές φορές προκειμένου να χαλινωθεί η μανία τ ν ψυχιατρ κών  ω ι

ασθενών, χρησιμοποιούνταν «αί δυναστικαί κλίναι», τα αιφνί ια λουτρά, οι  δ

                                                                                                                                         
89   Λασκαράτος Ι., Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα επτάνησα επί
αγγλοκρατίας (1815-1864). 1984 σελ. 226 
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ζουρλομανδές, γν στοί ως «δυν στικά υποχιτώνι » κα σε επείγουσες ω α  α ι 

περιπτώσεις οι χειρόδεσμοι90. 

     Η έξοδος ενός αρρώστου αποφασιζόταν από τον αρχίατρο των 

φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Κέρκυρας ή τον ιατρό του ιδρύματος. Η 

οικογένεια μπορούσε να ζητήσει υπ’ ευθύνη της την έξοδο ενός μέλους της. 

     Το προσωπικό περιελάμβανε: τον αρχίατρο των φιλανθρωπικών 

καταστημάτων Κερκύρας, τον ιατρό που διηύθυνε το ίδρυμα, υπό τις διαταγές 

τ

των δύο πρώτων, , τον επιτηρητή, τον ιερέα, έναν φύλακα - γεωργό για να διευθύνει 

τις αγροτικές εργασίες και ένα μάγειρα. Η καλή συμπεριφορά του προσωπικού θα 

έπρεπε να συνεισφέρει στην ηρεμία των αρρώστων. Οι φύλακες θα έπρεπε να 

εξασφαλίζουν την τάξη και ην ηρεμία κατά τα γεύματα, καθώς επίσης ήταν 

υπεύθυνοι για  το διαχωρισμό των φύλων. 

       Στην αρχή του 20ου αι. (1903), δύο γνωστοί ψυχίατροι υπολογίζουν τον 

αριθμό των ψυχιατρικών ασθενών στην Ελλάδα σε 2000-3000 άτομα. Πρόκειται 

για τον Μ. Γιαννήρη, με άρθρο του στην Ψνχ. και Νευρ. Επιθεώρηση, και τον   

Σ. Βλαβιανό91. Δυστυχώς κανένας από τους δυο δεν αναφέρει πώς 

υπολογίστηκε αυτός ο αριθμός.  Αλλά, ακόμα και στην περίπτωση που είναι 

υπερβολικός και δεν ε ναι αποτέλεσμα σοβαρής μελέτης σημαίνει ότι στην ί  

αρχή του αιώνα η πλειοψηφία των ψυχιατρικών ασθενών αντιμετωπιζόταν 

με παραδοσιακούς τρόπους, καθώς ότι τα ιδρύματα της χώρας δεν 

μπορούσαν να δεχθούν παρά 500 άτομα περίπου. 

        Οι ψυχιατρικοί ασθενείς γενικά αφήνονταν στην τύχη τους αλλά οι 

ιθύνοντες φρόντιζαν ο αριθμός ους να είναι τέτοιος ώστ  να μην τ  ε

δημιουργούνται περεταίρω προβλήματα. Το φρενοκομείο της Κέρκυρας το 

1877 και 1878 δεν δέχτηκε παρά πέντε  και τρεις αντίστοιχα ψυχιατρικούς 

ασθενείς από την Αθήνα. 

    Την εποχή εκείνη η αστυνομία είχε την άδεια να συλλαμβάνει τους περι-

πλανώμενους, ταραχοποιούς και επικίνδυνους ψυχοπαθείς. Ορισμένοι 

οδηγούνταν σε μονα τήρι, ενώ άλλοι έμεναν κρατούμενοι στα υπόγεια της σ  

αστυνομίας.  πρακτική αυτή εξακολούθησε ω  τους βαλκανικούς πολέμους Η ς

περίπου. Ο ικηγόρος Γ.Β. Τσοκόπουλος (1902) δίνει την προσωπική του δ

                                                 
εσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

ανός Σ.Γ.,  Ψυχ. καί Νευρ. Επιθεώρ.,6, 1903, σελ. 192 

90 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θ

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1989.  σελ.133 
91 Βλαβι
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μαρτυρία, στην αρχή του 20ου αιώνα92. Σύμφωνα με τον τελευταίο, ένας 

σημαντικός αριθμός «φρενοπαθών» ήταν φυλακισμένος σε αστυνομικά 

τμήματα. Αναφέρει ότι το 6ο αστυνομικό τμήμα είχε γίνει ένα είδος 

ανεπίσημου φρενοκομείου. Κάτω από τις διαταγές ενός αστυφύλακα 

βρίσκονταν κλεισμένοι 10-12 ψυχιατρικοί ασθενείς. Συχνά σε έξαλλη 

κατάσταση γυμνοί, έβριζαν κι ασχημονούσαν. Μετά τις διαμαρτυρίες των 

περίοικων το «άσυλο» καταργήθηκε και τη θέση του ασύλου πήραν τα 

σκοτεινά, παγωμένα υπόγεια στο κεντρικό κατάστημα της αστυνομίας. 

Συχνά, αυτοί οι άνθρωποι πέθαιναν στα κρατητήρια και τα έξοδα ταφής 

καταβάλλονταν από τον Δήμο ή το εργαστήριο ανατομικής της Ιατρικής 

σχολής93. 

      Μόνο το 1914-15, αυτοί οι άποροι και εγκαταλειμμένοι ψυχιατρικοί 

ασθενείς μεταφέρθηκαν σε ένα κτίριο στο Μοσχάτο, πάντα υπό αστυνομική 

εποπτεία. Αυτό το στοιχειώδες «άσυλο» αποτέλεσε τον πρώτο πυρήνα του 

Δημόσιου Ψυχιατρείου της Αθήνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Γ.Β.Τσοκόπουλος, Η παραφροσύνη εν Ελλάδι, Ψυχ. Και Νευρ. Επιθεώρ., τευχ.4, 1902, σελ. 

97-100 
93 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1989.  σελ.134-137 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7  

 

Τα ψυχιατρικά άσυλα μετά την ίδρυση του ανεξάρτητου 

Ελληνικού Κράτους 

7.1. Νομοθετικό πλαίσιο 

 

      Τριάντα περίπου χρόνια μετά την ίδρυση του Ελληνικού κράτους και μετά από 

την πίεση της κοινής γνώμης των δυτικοευρωπαϊκών χωρών για τη φροντίδα των 

ψυχικά πασχόντων στην Ελλάδα, θεσπίστηκε ο, επηρεασμένος από τη γαλλική 

νομοθεσία, Νόμος ΨΜΒ του 1862 «Περί συστάσεως Φρενοκομείων». Ο υπουργός 

εσωτερικών Χ. Χριστόπουλος, παρουσιάζοντας τον νόμο, δήλωνε επίσημα ότι 

πρότυπό του ήταν ο γαλλικός νόμος της 30.6.1838, δεδομένου ότι ήταν ο πληρέστερος 

και ακριβώς συμβατός με την υπόλοιπη ελληνική νομοθεσία. Ο παραπάνω γαλλικός 

νόμος υπήρξε το πρότυπο των περισσότερων ευρωπαϊκών νομοθεσιών. 

    Ο τότε υπουργός στο σχέδιο νόμου κατήγγειλε την κράτηση των ψυχοπαθών στα 

αστυνομικά τμήματα: «Έκαστος εννοεί πόσον ο τρόπος ούτος προσκρούει εις την 

υγείαν των πασχόντων, εις την υπόληψιν των οικογενειών, εις παν αίσθημα 

φιλανθρωπίας και εις την ηθικήν της κοινωνίας ολοκλήρου. Ο έχων τη δυστυχίαν να 

πάθη κατά τας φρένας ρίπτεται ως κακούργος μεταξύ των καταδίκων, ένθα 

επαναστατεί το πνεύμα του, μένει άνευ θεραπείας, έως επί το πολύ αρξαμένης της 

νόσου, και εντεύθεν καθίσταται η ίασις πολλάκις ανέφικτος, η δε οικογένεια του 

δυστυχούς τούτου ανθρώπου, βλέπουσα ούτως εκτεθειμένο το μέλος αυτής, 

προσβάλλεται κυρίως, και η κοινωνία, ήτις οφείλει να προστατεύει αυτούς και έχει 

συμφέρον εις την τήρησιν της αξιοπρεπείας του ανθρώπου, βλέπει ως θηρίον 

μεταχειριζόμενον έν των μελών αυτής, διότι είχε την ατυχίαν να νοσήσει κατά τας 

φρένας». 

     Ο νόμος ΨΜΒ ψηφίστηκε ομόφωνα από την Βουλή στις 22.3.1862. Σκοπός του 

ήταν να προσφέρει το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την λειτουργία ενός 

ψυχιατρείου στην Αίγινα που όμως δεν λειτούργησε ποτέ. Έτσι η Ελλάδα 
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παρουσιάζει το χαρακτηριστικό να έχει αποκτήσει μία ψυχιατρική νομοθεσία 

πριν αποκτήσει τα σχετικά ιδρύματα94. 

     Οι διοικητικές αρχές και η διεύθυνση της αστυνομίας είχαν το δικαίωμα να 

στέλνουν στο φρενοκομείο όσους παράφρονες διατάρασσαν την ησυχία και 

απειλούσαν τη ζωή των κατοίκων. Για περισσότερη ασφάλεια και εγγύηση της 

προσωπικής ελευθερίας, αυτό το δικαίωμα δεν το είχαν οι δήμαρχοι. Εκτός από τα 

πιστοποιητικά των 24 ωρών και του πρώτου δεκαπενθημέρου, στην περίπτωση αυτή, 

ο ιατρός του νοσοκομείου ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει ανά τρίμηνο έκθεση στο 

νομάρχη. Η έξοδος ήταν αδύνατη χωρίς την έγκριση του νομάρχη. 

     Αντίθετα με ό,τι θα συνέβαινε αργότερα, τόσο στην καθημερινή πρακτική όσο και 

στην νομοθεσία του 1973, ο νόμος ΨΜΒ δεν προέβλεπε ενδιάμεσους ανάμεσα στην 

ιατρική απόφαση για την έξοδο του ασθενούς και την απελευθέρωση του, εκτός ίσως 

από την έγκριση του νομάρχη που ήταν μάλλον τυπική. Τόσο όμως το καταστατικό 

του φρενοκομείου της Κέρκυρας του 1860 όσο και του Δρομοκαϊτείου του 1887 

εισήγαγαν την έννοια της «παραλαβής» του ασθενούς από την οικογένεια, καθώς 

επίσης και την συνυπογραφή (στο καταστατικό του Δρομοκαϊτείου) του εξιτηρίου 

από διοικητικούς παράγοντες, σχετικοποιώντας μ’ αυτό τον τρόπο την ισχύ του 

ιατρικού πιστοποιητικού, ιδιαίτερα απ’ την στιγμή που οι γιατροί έχασαν την 

διεύθυνση των ιδρυμάτων - επίσημα μετά το 193695.  

      Ο νόμος ΨΜΒ έθετε κριτήριο για την έξοδο του ασθενούς την «ίαση» ενώ όλη η 

μελλοντική πρακτική έθεσε κριτήρια περισσότερο διοικητικού και κοινωνικού τύπου, 

όπως την απουσία «επικινδυνότητας» και την «κοινωνική βιωσιμότητα». Αν ο γαλ-

λικός νόμος του 1838, άρα και ο νόμος ΨΜΒ ήθελαν τον Ψυχίατρο απόλυτο κύριο 

της τύχης του ασθενούς, βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν έγινε στην πραγματικότητα.  

      Πρέπει να τονίσουμε ότι μετά την ίδρυση των πρώτων ιδιωτικών κλινικών, από 

το 1904, η υπαγωγή τους στον νόμο ΨΜΒ έμεινε ασαφής για 20 τουλάχιστον χρόνια, 

ενώ στην συνέχεια υπήρχαν ασθενείς που νοσηλεύονταν με άτυπο καθεστώς ελεύ-

θερης νοσηλείας ως την τυπική της αναγνώριση το 1973. 

      Η δικαστική αρχή είχε ελευθερία ελέγχου των όσων συνέβαιναν στο ίδρυμα. Με 

απλή αίτηση του νοσηλευομένου, των συγγενών ή των κηδεμόνων του, χωρίς 

αναβολή, χωρίς δημόσια συνεδρίαση και αιτιολογικό, μπορούσε να διατάξει την 

                                                 
94 Πλουμπίδης Δ. και Στυλιανίδης Σ., Από τον εγκλεισμό στην εγκατάλειψη, Τετράδια 

Ψυχιατρικής, Νο 21-22, Μάιος-Ιούνιος  1988, σελ.11-16 
95 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1989., σελ.137-138 
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έξοδο του. Ο τύπος αυτός της διαδικασίας είχε επιλεγεί για να προστατεύει την 

υπόληψη του νοσηλευομένου και της οικογένειας του. Οι νομοθεσίες μετά το 1973 

στην ουσία περιόρισαν το δικαίωμα του ασθενούς να προσφεύγει στην δικαιοσύνη. 

       Όσον αφορά τις δαπάνες, το δημόσιο αναλάμβανε την υποχρέωση να καλύπτει 

το έλλειμμα που θα άφηνε η είσπραξη των νοσηλειών και των τυχόν κληροδοτημάτων 

και αφιερωμάτων. Υπολόγιζε ότι το βάρος για το άρθρο 29 υποχρέωνε τους δήμους να 

πληρώνουν τα νοσήλια των απόρων δημοτών του. Ο ίδιος ο υπουργός είχε συνείδηση 

της αδυναμίας μεγάλου αριθμού δήμων ν’ανταποκριθούν σ' αυτή την υποχρέωση 

αλλά ήλπιζε ότι τόσο οι ιδιώτες όσο και οι δήμοι θα ήταν ευπορότεροι στο μέλλον. 

Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση πλήρωνε, μετά το 1864, το μεγαλύτερο μέρος των 

εξόδων για τους άπορους ψυχιατρικούς ασθενείς. 

 

7.2. Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο 

 
      Στην Ελλάδα του 19ου αιώνα το Ελληνικό Κράτος αδυνατεί να προσφέρει και να 

εξασφαλίσει πόρους για τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν την ενίσχυση και 

θωράκιση της κοινωνικής πρόνοιας, ενώ ο όρος «νοσοκομειακή περίθαλψη» δεν 

υπάρχει με την έννοια που έχει στις μέρες μας.  

 

 

 
Εικόνα 2. Γενική άποψη του Δρομοκαΐτειου το 1950.  
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     Η οικοδόμηση του Θεραπευτηρίου άρχισε τον Ιούλιο του 1884 βασισμένη σε 

σχέδιο του Γάλλου ψυχίατρου Lunier. Η ανέγερση του Δρομοκαΐτειου ολοκληρώθηκε 

το 1887 και η λειτουργία του άρχισε την 1η Οκτωβρίου 1887 με 85 ασθενείς.  

    Το ίδρυμα απαρτιζόταν από κτίρια μονώροφα, διώροφα και τριώροφα 

ανεξάρτητα μεταξύ τους. Στο κτίρια αυτά κατοικούσαν εκτός από τους ασθενείς οι 

ιατροί και οι νοσοκόμοι. Οι νοσοκόμοι μπορούσαν να βγαίνουν από το ίδρυμα μόνο 

μια αφορά την εβδομάδα για 24 ώρες. Η προκαταρκτική τους εκπαίδευση ήταν 

ανύπαρκτη. Οι εισερχόμενοι ασθενείς έπρεπε να έχουν προμηθευτεί ήδη τα 

απαραίτητα ενδύματα, ενώ οι οικείοι τους ήταν υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της 

ένδυσης αυτών δύο φορές το χρόνο. Αν δεν ήταν σε θέση το ρόλο αυτό αναλάμβανε 

το Θεραπευτήριο. Οι συγγενείς και κηδεμόνες των ασθενών μπορούσαν τους 

επισκέπτονται κάθε Κυριακή και κάθε Πέμπτη 9-12 π.μ. και  2-5 μ.μ. μετά από άδεια 

του Διευθυντή.96 

 
Εικόνα 3. Το Δρομοκαΐτειο δέχεται την πρώτη εισαγωγή ασθενούς την 1η 

Οκτωβρίου 1887, ώρα 4μ.μ.(Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλίου εισαγωγών) 

 

   

      Το Δρομοκαΐτειο παρακολουθούσε την εξέλιξη των ψυχιατρικών μεθόδων σε 

παγκόσμια κλίμακα και αποτελούσε ένα από τα πιο σύγχρονα ψυχιατρεία στην 

Ελλάδα. Ήταν το πρώτο ψυχιατρείο στην Ελλάδα που άνοιξε τις πόρτες των 

νοσηλευτικών τμημάτων το 1947 και άφησε τους νοσηλευόμενους να κυκλοφορούν 

ελεύθεροι αρχικά στους χώρους του νοσοκομείου και έπειτα στην κοινωνία97. 

                                                 
96 Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 100 Χρόνια Κοινωνικής Προσφοράς 1887- 1987. Αθήνα  
97 Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 100 Χρόνια Κοινωνικής Προσφοράς 1887- 1987. Αθήνα  
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Πίνακας 4. Λειτουργικά στοιχεία Δρομοκαΐτειου από το 1887-1914 

 

 

 
 

Εικόνα 4. Γενική άποψη Δρομοκαΐτειου στις αρχές του 20ου αιώνα. 
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Πίνακας 5. Η κατάσταση της υγείας των νοσηλευθέντων στο Δρομοκαΐτειο την 

περίοδο 1887-1902 (πηγή: Libert, 1913, σελ.292)  

 

 
 

 

Πίνακας 6. Η διάγνωση των εισαγόμενων στο Δρομοκαΐτειο 1887-1902 (πηγή: Μ. 

Γιαννήρης, 1913, σελ. 292 
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Πίνακας 7. Η διάγνωση των εισαγόμενων ασθενών στο Δρομοκαΐτειο την περίοδο 

1905-1910 (πηγή:Libert 1913, σελ. 293) 
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Πίνακας 8. Αριθμός εισαγόμενων στο Δρομοκαΐτειο κατά τη χρονική περίοδο 

1887-1902 

 

 

Έτος Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

1887-88 68 17 85 

1889 56 13 69 

1890 49 12 61 

1891 59 17 76 

1892 50 20 70 

1893 45 8 53 

1894 41 20 61 

1895 57 19 76 

1896 58 21 79 

1897 58 25 83 

1898 72 22 94 

1899 71 23 94 

1900 95 26 121 

1901 89 28 117 

1902 84 32 116 

 

Αρκετές σπουδαίες φυσιογνωμίες της ιατρικής επιστήμης συνέβαλαν με το έργο τους 

στην εξέλιξη του Δρομοκαΐτειου Ψυχιατρείου98. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και 

οι παρακάτω: 

      Ο Χριστόδουλος Τσηριγώτης  ήταν  πρώτος διευθυντής του Ιδρύματος. Διορίστηκε 

στη θέση αυτή το 1887, με την ίδρυση του Θεραπευτηρίου, και παρέμεινε   σ'   αυτή   

μέχρι   το   1903   όταν   αποχώρησε   για   λόγους   υγείας. Εξακολούθησε όμως να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του επί αρκετά ακόμα χρόνια σαν σύμβουλος του Ιδρύματος. 

Στη Λογοδοσία του 1903 ο Μ. Γιαννήρης αναφέρει γι’αυτόν «ευγνωμοσύνη οφείλεται 

προς αυτόν και δικαία σναγνώρισις και εκτίμησις των υπηρεσιών, ως ούτος παρέσχεν εις 

τον κλάδον τούτον της Ιατρικής (την ψυχιατρικήν) έν Ελλάδι.».  

 

                                                 
98 Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 100 Χρόνια Κοινωνικής Προσφοράς 1887- 1987. Αθήνα  
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Εικόνα 5. Το Σεβαστοπούλειο νοσηλευτικό κτίριο του 1890 

 

      Ο Μιχαήλ Κατσαρός υπήρξε ένας από τους μεγάλους Έλληνες νευρολόγους και ο 

πρώτος καθηγητής νευρολογίας και ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου  της Αθήνας. 

Εργάστηκε ως υποδιευθυντής κοντά στον Χρ. Τσηριγώτη από την ίδρυση του 

Θεραπευτηρίου μέχρι το 1903. Στη συνέχεια μαζί με τα καθήκοντά του ως καθηγητή 

του πανεπιστημίου εξακολούθησε επί χρόνια να παρέχει την βοήθεια του στο 

Δρομοκαΐτειο σαν σύμβουλος γιατρός του. 

      Ο Μιχαήλ Ι. Γιαννήρης υπήρξε ο δεύτερος στη σειρά διευθυντής του Ιδρύματος. 

Διορίστηκε το 1891 ως βοηθός, το 1894 ως υποδιευθυντής και το 1903 ως διευθυντής 

του Ιδρύματος. Εργάστηκε σ’ αυτή τη θέση μέχρι το 1942 όταν  αποχώρησε λόγω 

προχωρημένης ηλικίας. Εκπόνησε πολλές δεκάδες αξιόλογων επιστημονικών εργασιών, 

οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Ο Μ. Γιαννήρης κατά τη 

μακροχρόνια εργασία του στο Ίδρυμα προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες και συνέδεσε 

άρρηκτα το όνομα του με τη πρόοδο του Δρομοκαϊτείου. 

      Ο Γεώργιος Ζηλανάκης εργάστηκε στο  Ίδρυμα στην αρχή σαν βοηθός και κατόπιν 

σαν υποδιευθυντής, από το 1899 μέχρι 1907. Ο Ιωάννης Σκουληκίδης εργάστηκε επί 

πολλές δεκαετίες στο Ίδρυμα (1907 - 1952) και προσέφερε τις υπηρεσίες του σ’ όλες τις 

βαθμίδες της ιατρικής ιεραρχίας. Ο Σταμάτιος Μισαηλίδης διορίστηκε το 1910 ως 
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βοηθός και υπηρέτησε επί αρκετά χρόνια το Ίδρυμα. Ο Νικόλαος Αρκαλίδης εργάστηκε 

από το 1926 μέχρι το 1951, οπότε και αποχώρησε από το Ίδρυμα από τη θέση διευθυντή. 

Προσέφερε σημαντικές επιστημονικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα τον πρωτοποριακό τομέα 

της εφαρμογής των τότε καινούργιων ψυχιατρικών θεραπειών. Απολάμβανε 

εξαιρετικής εκτίμησης στους επιστημονικούς κύκλους της εποχής του. 

      Τη δεκαετία 1930 -1940 εργάστηκαν στο Ίδρυμα μια σειρά από εκλεκτούς γιατρούς, 

για τους οποίους δυστυχώς δεν υπάρχει ακριβής κατάλογος. Αναφέρονται ενδεικτικά 

τα  παρακάτω ονόματα: Κωνσταντίνος Μπούκης, Αρίστος Ασπιώτης, Μιχαήλ 

Στριγγάρης ο οποίος απέκτησε ιδιαίτερη φήμη και εγκυρότητα για τις εργασίες του σε 

ψυχοϊατροδικαστικά θέματα. 

      Ως και το 1945 η ζωή των τροφίμων του Δρομοκαϊτείου, όπως και των άλλων 

φρενοκομείων, ήταν άθλια. Άνδρες και γυναίκες γυμνοί ή ρακένδυτοι και ακάθαρτοι 

ζούσαν απομονωμένοι και κλειδωμένοι στους σιδηρόφρακτους θαλάμους τους, καθώς 

επίσης αναγκαστικοί σωληνισμοί για την διατροφή των αρρώστων ήταν στην 

ημερησία διάταξη. Πολλοί διεγερτικοί δένονταν με μανδύες. Άλλοι δεμένοι σε βαρειά 

καθίσματα με κυκλικό άνοιγμα για τις βιολογικές τους ανάγκες και άλλοι περνούσαν τη 

ζωή τους κλεισμένοι σε σιδερένια κλουβιά  κρεβάτια. Καθημερινά εξελίσσοντο σκηνές 

τέτοιας βαρβαρότητας και χυδαιότητας. Η μεταμόρφωση του Δρομοκαϊτείου στο 

σύγχρονο κοινωνικά προσανατολισμένο ψυχιατρείο πραγματοποιήθηκε σταδιακά μετά 

από επίμονες μακροχρόνιες προσπάθειες. Κάθε βήμα προόδου, κάθε νεότερο μέτρο ή 

νεότερη μέθοδος διάγνωσης, θεραπείας ή μεταχείρισης των ασθενών υπήρξε το 

αντικείμενο λεπτομερούς μελέτης στα βήματα πάντα των ευρωπαϊκών χωρών 

ιδιαίτερα της Αγγλίας και της Γαλλίας99.  

 

 

 

7.3.  Ψυχιατρείο Κέρκυρας 

 

     Μετά την ένωση με την Ελλάδα το  1864, το φρενοκομείο τη Κέρκυρας έγινε το 

μοναδικό ειδικευμένο ψυχιατρικό ίδρυμα της χώρας. Ο κανονισμός του έγινε 

αποδεκτός το 1866, καθώς δεν υπήρχαν ουσιαστικές διαφορές με τον βασικό νόμο 

ΨΜΒ του 1862. 

                                                 
99 Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 100 Χρόνια Κοινωνικής Προσφοράς 1887- 1987. Αθήνα σελ 51 
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     Το κτίριο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και ανεπαρκές όσον αφορά την 

υποδομή. Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε επισκευές και την προσθήκη νέας 

πτέρυγας που διαιρέθηκε, όπως και οι παλιότερες, σε μικρούς θαλαμίσκους. 

      Ο Χρ. Τσηριγώτης (1877), ο οποίος υπήρξε διευθυντής του ιδρύματος από το 

1876 ως το 1887, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για τη βελτίωση της λειτουργίας 

του100. Κατήγγειλε την κατάσταση του κτιρίου, την έλλειψη λουτρών 

απαραίτητων για την καθαριότητα των αρρώστων και για την υδροθεραπεία, την 

ανάμιξη των αρρώστων, ενώ η διαφοροποίηση των ασθενών κατά περίπτωση, 

θεωρούνταν σαν ένα θεραπευτικό μέσο. Έγιναν επίσης προσπάθειες 

καταπολέμησης της αδυναμίας του ιδρύματος να οργανώνει την 

απασχολησιοθεραπεία των αρρώστων εξαιτίας της διαρρύθμισης και της 

κατάστασης του κτιρίου. 

      Μετά από απόφαση του υπουργείου και του ιατροσυνεδρίου, ο Χρ. Τσηριγώτης 

και ο αρχιτέκτων Κατσαρός επισκέφθηκαν το 1878 τα κυριότερα φρενοκομεία της 

Ιταλίας. Με βάση τις προτάσεις τους άρχισε η ανοικοδόμηση του κτιρίου το 1880 

που συνεχιζόταν και το 1911.  

      Η κατάλληλη διαρρύθμιση του φρενοκομείου, σαν θεραπευτικού μέσου, είναι 

μία από τις βασικές ιδέες της ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής του 19ου αιώνα. Δεν είναι 

λοιπόν τυχαίες η επιμονή του Χρ. Τσηριγώτη, οι συχνές του αναφορές στον 

Esquirol και όλες οι προσπάθειες που κατέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση. 

       Πίστευε ότι το φρενοκομείο έπρεπε να είναι κλειστό και να διαθέτει 

εκτεταμένες περιοχές για την εργασία των αρρώστων κατά είδος των παθήσεων. 

Εξασφαλιζόταν έτσι καλύτερα η επιστημονική θεραπεία, «αί ήθικαί διασκεδάσεις» 

και η πειθαρχία. Τα κτίρια θα έπρεπε να έχουν ένα ισόγειο και έναν πρώτο όροφο 

χωρίς κάγκελα στα παράθυρα. Για τους  επικίνδυνους προέβλεπε κελιά με τους 

τοίχους επιστρωμένους με παπλώματα μελανού χρώματος. 

      Το ποσοστό ιάσεων στο ίδρυμα, 12-13%, ο Χρ. Τσηριγώτης το θεωρεί χαμηλό 

και το ερμηνεύει ενοχοποιώντας το ελαττωματικό κτίριο, τις κακές συνθήκες 

νοσηλείας και την καθυστερημένη εισαγωγή των φρενοπαθών από τις οικογένειες, 

όταν ήδη ο αρχικός τύπος της φρενοπάθειας είχε αλλοιωθεί και ο άρρωστος 

βρισκόταν στη φάση της άνοιας, δηλαδή την χρόνια και ανίατη φάση. Το 

ποσοστό επιτυχούς θεραπείας για το 1877 και 78 ήταν 20%. Το ποσοστό ιάσεων 30-

                                                 
100 Χρ.Τσηριγώτης, Στατιστική του εν Κερκύρα Φρενοκομείου του έτους 1877, 1 τομ., Εθνικό 

Τυπογραφείο, Αθήνα, 1878, σελ.32 
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35% που παρουσίαζαν ορισμένοι ευρωπαίοι φρενολόγοι, το θεωρούσε σαν 

αποτέλεσμα προκαταρκτικής επιλογής των εισαγωγών101. 

      Στην στατιστική του 1878, μιλώντας για την αύξηση των εισαγωγών, θεωρεί ότι 

αυτό οφείλεται αφ' ενός στη βελτίωση του ιδρύματος και αφ' ετέρου στην ελάττωση 

των προλήψεων και δεισιδαιμονιών και κατά συνέπεια στον περιορισμό της 

συνήθειας να συντηρούνται οι φρενοπαθείς στα μοναστήρια102. 

      Η κύρια ένδειξη του φρενοκομείου αφορούσε τους εργάτες και τεχνίτες 

φρενοπαθείς και τους επικίνδυνους πλούσιους. Επιπλέον έπρεπε να 

απομονώνονται στο φρενοκομείο όσοι παρουσίαζαν μονομανία απλή ή 

συνοδευμένη με τάσεις για ανθρωποκτονία και αυτοκτονία. 

       Ένα άρθρο του Χρ. Τσηριγώτη στον Γαληνό παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί 

εκθέτει εν συντομία τις ενδείξεις εισαγωγής στο φρενοκομείο. Κατ' αρχήν εκφράζει 

την πικρία του γιατί ο Γαληνός, το πιο έγκυρο περιοδικό της εποχής, δεν είχε 

δημοσιεύσει ούτε ένα άρθρο για τις φρενοπάθειες. Θεωρεί ότι ο πρώτος που 

πραγματεύθηκε τα περί φρενοπάθειας με τρόπο εξαιρετικό είναι ο Esquirol, ο 

πραγματικός ιδρυτής της «φρενιατρικής». Ο ειδικός χώρος για τη θεραπεία των 

φρενοπαθών είναι το φρενοκομείο και η ψυχική ασθένεια δεν είναι θεία 

τιμωρία αλλά ασθένεια όπως οι άλλες. Ο ιατρός δεν έχει καμία δυσκολία όταν 

πρόκειται για αρρώστους που ανήκουν στις κατώτερες τάξεις και διατάσσει αμέσως 

την εισαγωγή. Ενεργεί παρόμοια όταν πρόκειται για τεχνίτες γιατί οι 

οικογένειες τους δεν είναι σε θέση να αναλάβουν την εκτέλεση των όσων, 

φαρμακευτικών και ηθικών, διατάσσει ο ιατρός. Όταν πρόκειται για μέλη των 

ανώτερων τάξεων, ο ιατρός πρέπει επίσης να συμβουλεύει την εισαγωγή. Συχνά οι 

οικογένειες αρνούνται γιατί θεωρούν ένα τέτοιο μέτρο σαν ταπεινωτικό. Για τους 

μελαγχολικούς ο ιατρός συνήθως πρότεινε την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού ή τη 

μετατροπή μέρους του σπιτιού σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Οι πλούσιοι άρρωστοι που 

εκφράζουν αποστροφή για ολόκληρη την οικογένεια ή για ένα της μέλος πρέπει 

να εισάγονται στο φρενοκομείο.  

      Ο Χρ. Τσηριγωτής (1878) χρησιμοποιούσε τα φαρμακευτικά μέσα με φειδώ, 

γιατί δεν είχε παρατηρήσει κάποια ειδική τους ενέργεια στην θεραπεία της 

φρενοπάθειας. Το «νεώτερο» πνεύμα, τις ανακαλύψεις της εποχής του, ο 

                                                 
101 Χρ.Τσηριγώτης, Στατιστική του εν Κερκύρα Φρενοκομείου του έτους 1877, 1 τομ., Εθνικό 

Τυπογραφείο, Αθήνα, 1878, σελ.32 
102 Χρ.Τσηριγώτης, Στατιστική του εν Κερκύρα Φρενοκομείου του έτους 1878, 1 τομ., Εθνικό 

Τυπογραφείο, Αθήνα, 1878, σελ.43 
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Χρ.Τσηριγώτης μετέφερε δια μέσου της θεραπευτικής του στάσης που μπορεί να 

κωδικοποιηθεί γύρω από την έννοια της ηθικής θεραπείας που κατέχει κεντρική 

θέση στη Ψυχιατρική του 19ου αιώνα103.  

      Θετικά προσδιοριζόταν από την πατρική σχέση που έπρεπε να δημιουργείται 

ανάμεσα στον ιατρό και τον άρρωστο, από τη χρήση των νοητικών ικανοτήτων και 

των συναισθημάτων του ασθενούς για την ίδια του τη θεραπεία. Ο ιατρός, απόλυτος 

κύριος του ιδρύματος, καθόριζε εάν οι συγκινήσεις, η επίσκεψη της οικογένειας, ο 

περίπατος, η συζήτηση, η περιποίηση του σώματος, η υδροθεραπεία, τα φάρμακα 

ή ο καταναγκασμός θα έπαιζαν ή όχι θετικό ρόλο στη θεραπεία. 

      Η προσωπικότητα και η φιλοσοφία του ιατρού κι ως ένα βαθμό του υπόλοιπου 

προσωπικού, έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή της ηθικής θεραπείας. 

Στη χειρότερη εκδοχή γινόταν ένα σύστημα στρατιωτικής πειθαρχίας (σε 

αντίθεση με την «αναρχία» της ψυχοπάθειας). Τέλος, πρέπει να παρατηρήσουμε 

ότι προϋπόθεση της ηθικής θεραπείας ήταν η αναγνώριση του ψυχοπαθούς ως 

ασθενούς που η διαπροσωπική σχέση μαζί του είναι δυνατή και ο οποίος είναι σε 

θέση να παλέψει, για να νικήσει, ό,τι τον κάνει διαφορετικό από τους άλλους. 

Όσον καιρό η έννοια της ηθικής θεραπείας έμεινε σε χρήση, μέχρι περίπου την 

προτελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, ποτέ δεν μπόρεσε να αποκτήσει ένα 

καθαρό συγκεκριμένο ορισμό, αποδεκτό απ' όλους. Η πειθαρχία, η περιποίηση 

των αρρώστων και η πατρική παρουσία του ιατρού σαν προϋποθέσεις για τη 

βέλτιστη των αρρώστων εκφράζονται καθαρά. Τελικά, σε ιδρύματα με κύρια 

χαρακτηριστικά την ανεπάρκεια του ιατρικού και. του λοιπού προσωπικού, τις 

κακές συνθήκες νοσηλείας και το συνωστισμό των αρρώστων ο δρόμος για την 

ανάπτυξη της «ηθικής θεραπείας» σαν προδρόμου της ψυχοθεραπείας ήταν 

ιδιαίτερα δύσβατος αν όχι αδιάβατος. Τα φαρμακευτικά και φυσικά θεραπευτικά 

μέσα ακολουθώντας, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το θρίαμβο της 

οργανογενούς ψυχοπαθολογίας, αυτονομήθηκαν από την ηθική θεραπεία και 

έπαιξαν στη συνέχεια τον κύριο ρόλο. Κατάλοιπα της ηθικής θεραπείας έμειναν 

στην εσωτερική οργάνωση των ιδρυμάτων104. 

      Στα 25 χρόνια της λειτουργίας του το ίδρυμα νοσήλευε ένα περιορισμένο 

αριθμό αρρώστων. Από το 1869-1877 νοσήλευσε 1292 φρενοπαθείς, δηλαδή 143 

                                                 
103 Χρ.Τσηριγώτης, Στατιστική του εν Κερκύρα Φρενοκομείου του έτους 1878, 1 τομ., Εθνικό 

Τυπογραφείο, Αθήνα, 1878, σελ.43 
104 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1989 σελ.169 
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κατά μέσο όρο το χρόνο. Οι χρόνιοι στο τέλος του 1878 δεν ξεπερνούσαν την 

εκατοντάδα. Όλοι αυτοί οι αριθμοί είναι σχετικά μικροί και προϋποθέτουν ότι 

υπήρχαν φρενοπαθείς που περνούσαν από κυκλώματα διαφορετικά του μοναδικού 

ψυχιατρείου της χώρας. 

      Το 1877 και το 1878, το 39% και 49% αντίστοιχα των εισαγωγών ήταν άτομα 

από τα Ιόνια νησιά και κυρίως από την Κέρκυρα (32% και 36% επί του συνόλου των 

εισαγωγών)105. Ο τοπικός χαρακτήρας του «μοναδικού» ψυχιατρείου είναι 

φανερός όταν για τους ίδιους χρόνους η Αθήνα και ο Πειραιάς δίνουν μόνο το 

17% και. το 5% αντίστοιχα των εισαγωγών. Η λειτουργία του Δρομοκαΐτειου 

περιόρισε τις εισαγωγές στο ψυχιατρείο της Κέρκυρας. Ο Μ. Γιαννήρης (1903) 

αναφέρει ότι από το 1887 έως το 1903 δέχτηκε 713 ψυχοπαθείς, 40 με 50 το 

χρόνο106. Το 1901 ο αριθμός των τροφίμων ανερχόταν σε 283. Από την αρχή της 

λειτουργίας του ως το 1911, το ίδρυμα δέχτηκε 2.939 φρενοπαθείς (2.263 

άνδρες και 676 γυναίκες). Από αυτούς, 1.242 (982 άνδρες και 260 γυναίκες) 

βγήκαν θεραπευμένοι ή βελτιωμένοι. Τα αποτελέσματα αξιοσημείωτα σε 

σχέση με τις ελαττωματικές συνθήκες λειτουργίας του ιδρύματος. 

     Τελειώνοντας παρατηρούσε ότι η πολύ αργή ανακατασκευή των κτιρίων (για 

να μην εμποδίζεται η ομαλή του λειτουργία) κι η θέση του μέσα στην πόλη ήταν 

βασικά του ελαττώματα. Όταν τα  καινούργια κτίρια θα τελείωναν, θα έπρεπε 

να αρχίσουν να ξαναχτίζονται τα παλιά. Για να κρύβεται το άσυλο από τα μάτια 

των κατοίκων έχτιζαν σταδιακά ψηλούς τοίχους που του έδιναν όψη φυλακής. 

     Το μικρό ποσοστό ιάσεων ως προς τις εισαγωγές, 4,3% κατά μέσο όρο, και των 

βελτιώσεων, 1,98% κατά μέσο όρο, για τα έτη 1902-1911, πιθανότατα αποδίδονται σε 

λόγους που μας είναι ήδη γνωστοί από τα γραπτά του Χρ. Τσηριγώτη, δηλαδή την 

καθυστερημένη εισαγωγή και τη συνήθεια των αγροτικών πληθυσμών να οδηγούν 

τους ψυχοπαθείς στα μοναστήρια. Ένας άλλος λόγος αύξησης των χρονίων, ήταν 

η αποστολή στην Κέρκυρα των ανιάτων από τις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές 

της Αθήνας. Το μεγάλο ποσοστό θανάτων το 1905 το απέδιδε στην κατεδάφιση 

                                                 
105 Χρ.Τσηριγώτης, Στατιστική του εν Κερκύρα Φρενοκομείου του έτους 1878, 1 τομ., Εθνικό 

Τυπογραφείο, Αθήνα, 1878, σελ.43 
106 Μ.Γιαννήρης, Η παραφροσύνη στην Ελλάδα, Ψυχ. Και Νευρ. Επιθεώρησις, 2ος χρ., τεύχ.6, 

1903, σελ.149-157 
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των παλαιών κτιρίων και τη σύγχρονη εισαγωγή μεγάλου αριθμού ασθενών που 

δημιούργησε κακή εσωτερική κατάσταση και συνωστισμό107. 

      Το φρενοκομείο της Κέρκυρας παρά τις ανεπάρκειες του είναι αντιπροσωπευτικό 

της ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής του 19ου αι. Στα καταστατικά του ήταν ένα 

«φρενοκομείο», δηλαδή ίδρυμα με θεραπευτικό σκοπό, αν και οι ουσιαστικές 

συνθήκες λειτουργίας του ευνοούσαν τον απλό εγκλεισμό, δηλαδή το άσυλο. 

       Αναφέραμε ήδη τον έντονα τοπικό χαρακτήρα του ιδρύματα γύρω στο 1880, 

άρα την περιορισμένη του χρήση σε εθνικό επίπεδο, ενώ ακόμα ήταν το μόνο 

ίδρυμα της χώρας. Ο τοπικός του χαρακτήρας ίσως να εξηγεί και ορισμένες 

ιδιομορφίες των κατηγοριών των νοσηλευομένων, όπως π.χ. τον περιορισμένο 

αριθμό περιπτώσεων γενικής παράλυσης σε σχέση με τα άσυλα των 

μεγαλουπόλεων. Λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η πλειοψηφία των 

νοσηλευομένων παρουσίαζε βαρειές ψυχικές παθήσεις, ήταν άποροι και χρόνιοι 

ασθενείς. 

 

7.4.  Επαρχιακά ιδρύματα 

     Πρόκειται για μικρά επαρχιακά ιδρύματα τοπικής σημασίας που κράτησαν το 

χαρακτήρα του ασύλου. 

7.4.1 Κοινοτικό άσυλο Χίου 

       Το παλιό νοσοκομείο της Χίου εγκαταλείφθηκε το 1822 και για αρκετό καιρό 

διεκόπη η λειτουργία του. Στα «Χιακά» ο Α.Μ. Βλαστός (1840) αναφέρει ότι το 1839 

ως νοσοκομείο ονόμαζαν ένα μικρό οίκημα, τμήμα του παλιού,  με 6-7 ασθενείς 

χωρίς καμία ιατρική  περίθαλψη. Το Νοσοκομείο με την οικονομική στήριξη των 

κατοίκων της Χίου ανακαινίσθηκε και εξελίχθηκε σε αξιόλογο θεραπευτήριο που 

ήταν ικανό να φιλοξενήσει και ασθενεία γειτονικών περιοχών όταν υπήρχε ανάγκη.  

Λόγω της συρροής ασθενών και από τις γύρω περιοχές η υποδομή σταδιακά κατέστη 

ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών. Από το 1857 ξεκίνησαν οι σκέψεις για την 

ανέγερση νέου μεγαλύτερου και περισσότερο οργανωμένου Νοσοκομείου.  

       Εκείνη την περίοδο το Νοσοκομείο έχει καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα και οι 

ασθενείς δεν πλήρωναν νοσήλια, γι’ αυτό και το ίδρυμα αντιμετώπιζε πολλές 

οικονομικές δυσκολίες. Οι δυσχέρειες ολοένα και μεγάλωναν ώσπου το 1852 μετά 

                                                 
107 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1989, σελ.182 
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από δριμύ ψύχος καταστράφηκαν οι σοδειές και οικονομική κρίση επηρέασε ακόμα 

περισσότερο τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Τότε η Εφορεία ζήτησε από τη 

Δημογεροντία τον περιορισμό των εξόδων του Νοσοκομείου και την παύση της 

πληρωμής του Δημόσιου Ιατρού. Έτσι το 1867 ελήφθησαν κάποια μέτρα από την 

Δημογεροντία μεταξύ των οποίων και η περιφορά δίσκου στην εκκλησία για την 

ενίσχυση του Νοσοκομείου108.  

      Το 1881 όμως καταστράφηκε το Νοσοκομείο από σεισμό και διασώθηκε μόνο η 

πτέρυγα του Γηροκομείου. Η οικογένεια Σκυλίτση με σημαντικές δωρεές το 

ανακατασκεύασε και έτσι η ανέγερση ξεκίνησε το 1883 στη θέση του παλιού 

Λοιμοκαθαρτηρίου με χωριστά κτίρια αμφιθεατρικώς διατεταγμένα. Παρά την 

παρεμπόδιση της ανέγερσης από την τουρκική Κυβέρνηση, η λειτουργία του 

ξεκίνησε  στις 14 Σεπτεμβρίου του 1886 και το Νοσοκομείο πήρε το όνομα 

«Σκυλίτσειον». Το Νοσοκομείο από το 1899 διέθετε ειδική πτέρυγα εξήντα κλινών 

για τη νοσηλεία των ψυχιατρικά ασθενών. Μεγάλος αριθμός Χιωτών ακολούθησε το 

παράδειγμα των αδερφών Σκυλίτση συντελώντας στη συντήρηση και ανάπτυξη του 

ιδρύματος παράλληλα με τις κρατικές χορηγίες.  

  

 

Πίνακας 9. Αριθμός νοσηλευομένων στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο το 1879  

 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Νοσοκομείο 66 7 73 

Γηροκομείο 97 62 169 

Φρενοκομείο 8 7 15 

Ορφανοτροφείο - - 8 

 

 

 

 

                                                 
108 Παϊδούση Μ., Η ιατρική στη Χίο κατά τους τελευταίους αιώνες (1600-1900). εκδ. Ιατρική 

Εταιρεία Χίου, Χίος 2001, σελ. 33-35 
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Πίνακας 10. Στατιστική των νοσηλευθέντων από το 1887 ως το 1901 δημοσιευμένη 

από τον γιατρό Ι . Παναγιωτίδη 

 

Έτος 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 

Αριθμός 

ασθενών 

398 278 1162 1315 429 1145 1311 547 810 1052 1461 1450 1147 1765 1777 

 

 

7.4.2 Άσυλο ψυχοπαθών Κεφαλονιάς 

 

       Ιδρύθηκε από τις βρετανικές αρχές περί το 1840 και στεγάστηκε στα κτίρια ενός 

παλαιού στρατώνα. Το 1918 ανακατασκευάστηκε με κληροδότημα και ονομάστηκε 

Βέγειο προς τιμή του δωρητή. Κράτησε πάντα τον τοπικό του χαρακτήρα. Το 1913 

υπολογίζεται ότι είχε χωρητικότητα 100 κλινών, ενώ καταστράφηκε από σεισμό το 

1953 και οι ασθενείς που φιλοξενούσε στεγάστηκαν σε σκηνές μέχρι να μεταφερθούν 

το 1958 στη Λέρο109.  

7.5.  Οι ιδιωτικές κλινικές 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι ανώτερες και μεσαίες κοινωνικές τάξεις ήταν 

ικανές να στηρίξουν τη λειτουργία ιδιωτικών ιδρυμάτων και να αποδεχτούν τη 

θεραπεία των ψυχοπαθών σε ειδικά θεραπευτήρια. Ο Libert το 1911 αναφέρει 

πέντε ιδιωτικές κλινικές στην Αθήνα και ιδιαίτερα επικεντρώνεται σε αυτές του 

Βλαβιανού, του Μ. Κατσαρά και του Δρ. Τσιμηνάκη110.  

Η πρώτη ιδιωτική κλινική ιδρύθηκε από τον Σ. Βλαβιανό το 1904. Ο Libert, 

που επισκέφθηκε την κλινική του Σ. Βλαβιανού το 1911 στα πλαίσια της 

αποστολής του, αναφέρει ότι το 1907 η κλινική διέθετε δύο χωριστά κτίρια, ένα 

για τους νευρολογικούς και ένα για τους ψυχιατρικούς ασθενείς. Στο κτίριο για 

τους νευρολογικούς, αριστερά από την είσοδο στον ημιώροφο, περιγράφει μία 

                                                 
109 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1989,σελ.208 
110 Libert L., Les alienes en Orient , L’Informateur des Alienistes et Neurologistes 

(Supplement de l’ Encephale) 1912, σελ. 129-142 
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αίθουσα συναθροίσεων τωνασθενών με διάφορα μουσικά όργανα. Σε όλα τα 

δωμάτια υπήρχαν αντίγραφα των γνωστότερων πινάκων ευρωπαίων ζωγράφων. 

Στο γραφείο του Σ. Βλαβιανού υπήρχε πλήρης εγκατάσταση 

ηλεκτροθεραπείας111.  

Το κτίριο για τους ψυχιατρικούς ασθενείς ήταν περιφραγμένο από ένα τοίχο 

ύψους 5 μέτρων. Υπήρχαν τρία δωμάτια των δύο κρεβατιών αριστερά και δεξιά, 

συνολικά 12 κρεβάτια και στο βάθος ένα δωμάτιο για απομόνωση. Οι ασθενείς 

δεν είχαν δικαίωμα να καταναλώνουν καφέ, τσάι, σοκολάτα, κρασί, λικέρ και 

καπνό. Ιδιαίτερη σημασία δινόταν στη διατροφή των ασθενών, επειδή ο Βλαβιανός 

πίστευε πολύ στην παθογένεια από αυτοδηλητηρίαση.  

 Τα διάφορα μέσα καταναγκασμού είχαν πια  καταργηθεί, ενώ ως μέθοδος 

αντιμετώπισης των κρίσεων των διεγερτικών ψυχιατρικών ασθενών χρησιμοποιού-

νταν το παρατεταμένο χλιαρό μπάνιο, στους 35° C, πέντε, δέκα ή δεκαπέντε ωρών. 

Τέλος, ανάμεσα στις πολλαπλές δραστηριότητες του Σ. Βλαβιανού πρέπει να 

αναφέρουμε και το «λαϊκό ηλεκτροθεραπευτήριο» που λειτουργούσε στο ιδιωτικό 

του θεραπευτήριο. 

        Ο Σ. Βλαβιανός έπαιξε σημαντικότερο ρόλο με τις πρωτοπόρες ενέργειες του 

παρά με τα γραπτά του. Ιδρυτής του πρώτου ειδικευμένου περιοδικού, της 

πρώτης ψυχιατρικής κλινικής στην Αθήνα, υπήρξε επίσης για πολλά χρόνια 

πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και ιδρυτής του συνδέσμου ιδιοκτητών 

ιδιωτικών κλινικών στην Αθήνα το 1918 και πρόεδρος του ως τον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Στις 25.10.1941 λειτουργούσαν στην περιοχή της Αθήνας 11 ψυχιατρικές 

και μία νευρολογική κλινική συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις με μία μέση 

δυναμικότητα περίπου 24 κρεβατιών (συνολικά 293 κρεβάτια). 

Στη συνέχεια ο κανονισμός ανέφερε ότι μόνο ο διευθυντής (και ο 

ιδιοκτήτης) αποφάσιζε τις εισαγωγές. Κάθε άρρωστος έπρεπε να περάσει από το 

ιδιωτικό του ιατρείο για να εξεταστεί και να παραλάβει εισιτήριο. Ο άρρωστος ή 

οι συγγενείς του έπρεπε να υπογράψουν μία δήλωση αποδοχής του κανονισμού 

του ιδρύματος και να προπληρώσουν για ένα μήνα. 

Τα νοσήλια χωρίζονταν σε τέσσερις κατηγορίες. Ο διευθυντής αποφάσιζε 

τις επισκέψεις ή τις άδειες των ασθενών, ενώ αν ο ασθενής δεν πλήρωνε τακτικά, 

ο διευθυντής τον έστελνε στην κατοικία του κηδεμόνα του ή του εγγυητή του. Κατά 

                                                 
111 Libert L., Les alienes en Orient , L’Informateur des Alienistes et Neurologistes 

(Supplement de l’ Encephale) 1912, σελ. 143-146 
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την εισαγωγή ο ασθενής δεν έφερε παρά τα ρούχα  και τα προσωπικά του 

αντικείμενα. Τα καλλιτεχνικά έργα και τα χειρόγραφα των αρρώστων αποτελούσαν 

ιδιοκτησία του Νοσοκομείου112.  

 Εάν ο ψυχιατρικός ασθενής παρουσίαζε μία άλλη πάθηση είχε την υποχρέωση 

να πληρώσει τα επιπλέον έξοδα. Ο ασθενής που με τη συμπεριφορά του εμπόδιζε της 

θεραπεία των άλλων αποκλειόταν από το ίδρυμα. Το προσωπικό έπρεπε να εκτελεί 

σχολαστικά τις αποφάσεις του διευθυντή και να συμπεριφέρεται στους ασθενείς με 

ευγένεια και σεβασμό. Το νοσηλευτικό προσωπικό είχε την υποχρέωση να τηρεί 

δελτίο για τον κάθε ασθενή, να σημειώνει όλα όσα αφορούσαν την πορεία του και να 

τα παραδίδουν στο διευθυντή κατά την επίσκεψη. 

Στην Ψυχ. και Νευρ. Επιθεώρησιν (Ψ.Ν.Ε.) αναφέρεται ότι το κεντρικό κτίριο της 

κλινικής προορίζεται για τους νευρολογικούς ασθενείς και ένα άλλο για τους 

ψυχοπαθείς. Σε άλλο τεύχος (5.4.1907), ο Σ. Βλαβιανός περιγράφει τις αρχές 

λειτουργίας του «ορθοφρενικού» τμήματος για παιδιά. Το θεωρούσε ως ένα ίδρυμα 

ενδιάμεσο ανάμεσα στο νοσοκομείο, το σχολείο και την οικογενειακή εστία. Η 

εκπαίδευση έπρεπε να αφορά τόσο το σώμα όσο και την ψυχή, να εκπαιδεύεται η 

μνήμη, η κρίση, η ομιλία, τα αισθητήρια όργανα μετά από προκαταρκτική μελέτη 

του κάθε παιδιού. 

Στην Ψ.Ν.Ε. του Νοεμβρίου ο Σ. Βλαβιανός θεωρεί τον εαυτό του σαν τον 

πρώτο που εφάρμοσε τη μουσικοθεραπεία στην Ελλάδα σύμφωνα με όσα είχε ο 

ίδιος διδαχθεί στη Γαλλία. Η κοινωνία της Αθήνας όμως δεν ήταν αρκετά ώριμη 

και έτοιμη να δεχθεί τις καινοτομίες του Βλαβιανού. Υπήρχε πάντα μια 

επιφυλακτικότητα και αμφισβήτηση. Ο Βλαβιανός διέκοψε τη λειτουργία της 

κλινικής του το 1918 και την νοίκιασε σε άλλους ψυχιάτρους. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 Πλουμπίδης Δ.  Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα: Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό 

Πλαίσιο (1850-1920). Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1989,σελ.215 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

Το πρόβλημα των επικίνδυνων ψυχιατρικών ασθενών 

 

      Σύμφωνα με τον ορισμό του νευρο-φρενολόγου, Ηλία Μακρή, για τους 

επικίνδυνους φρενοπαθείς, «…πρόκειται περί ψυχοπαθών ή ψυχικώς ανωμάλων 

ατόμων ρεπόντων προς το έγκλημα. Πρόκειται περί δυνάμει, ούτως ειπείν, 

εγκληματιών.» 113. 

Οι μαρτυρίες και οι βιβλιογραφικές πηγές μαρτυρούν το αρκετά πρώιμο, 

από τα τέλη του 19ου  αιώνα, ενδιαφέρον για θέματα που αφορούσαν την 

πραγματογνωμοσύνη και τους «εγκληματούντας φρενοπαθείς», την απουσία 

κατάλληλων υποδομών, καθώς και την αβεβαιότητα ως προς τις θεραπευτικές 

προσεγγίσεις. 

      Σύμφωνα με «κατάδικοι ή υπόδικοι» ψυχιατρικοί ασθενείς, καθώς και οι 

στρατιώτες που υποκρίνονταν ψυχική ασθένεια κλείνονταν στην φυλακή για 

σωφρονισμό και σπανιότερα στο Δρομοκαΐτειο (15 άτομα, όλοι άνδρες από το 

1887 ως το 1925) 114. Ο Μ. Γιαννήρης (1912) δημοσίευσε ένα άρθρο όπου συνιστούσε 

την δημιουργία τμήματος ψυχοπαθών στην φυλακή της Αθήνας115. Ανέφερε ότι 

αυτό το άρθρο αποτελούσε μέρος μνημονίου που είχε απευθύνει στο Υπουργείο 

Εσωτερικών με θέμα την αναθεώρηση του νόμου ΨΜΒ του 1862. 

      Ο συγγραφέας απέκλειε την κατασκευή ενός χωριστού ιδρύματος ειδικά για τους 

επικίνδυνους ψυχιατρικούς ασθενείς, γιατί τα υπάρχοντα ψυχιατρεία δεν 

μπορούσαν να δεχτούν παρά τους μισούς περίπου ασθενείς της χώρας. 

       Το πρότυπο αναφοράς ήταν η φυλακή του Buch κοντά στο Βερολίνο. Ο Μ. 

Γιαννήρης πρότεινε ένα κτίριο χωρητικότητας 50-60 κλινών, μέσα στην περίμετρο 

της μελλοντικής φυλακής της Αθήνας. Πρότεινε ν’ανατεθεί η διοίκηση του 

                                                 
113 Μακρής Ι. Η., Οι φρενοπαθείς εγκληματίες αλλαχού και εν Ελλάδι, Αθήναι, 1924,  σελ. 3 
114Μ.Γιαννήρης, Στατιστική μελέτη επί των νοσηλευθέντων εν τω Δρομοκαϊτείω ψυχοπαθών 

από της λειτουργίας αυτού. 
115Μ.Γιαννήρης, Περί συστάσεως φρενιατρικού τμήματος εν ταις φυλακαίς δια τους 

καταδίκους φρενοπαθείς τους καλούμενους εγκληματίες, Ιατρική Πρόοδος, 17ος χρ., τεύχ.19, 

1912, σελ. 19-20 
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ιδρύματος στην έδρα ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου ή στην ιατρική 

υπηρεσία της Εισαγγελίας. Η διάρκεια της νοσηλείας δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει 

το εξάμηνο λόγω του κινδύνου υπερπλήρωσης. Ο ιατρός-διευθυντής κάθε 

εξάμηνο θα είχε την υποχρέωση να υποβάλλει έκθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

Το Υπουργείο θα διέτασσε την μεταφορά του κρατουμένου ασθενούς σε κοινό ψυ-

χιατρείο, ενώ οι εξαιρέσεις του κανόνα θα ορίζονταν αργότερα. 

      Για την υποδοχή όλων των κατηγοριών των επικίνδυνων ψυχιατρικών, 150-200 

για όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τον συγγραφέα, θα έπρεπε επιπλέον να 

κατασκευαστούν και δύο παραρτήματα ασφαλείας σ' ένα κοινό ψυχιατρείο.  

      Στις 11 Οκτωβρίου του 1913 ιδρύεται Άσυλο Φρενοπαθών για επικίνδυνους 

ψυχιατρικούς ασθενείς για τη δημόσια ασφάλεια και για όλους εκείνους που 

προσβάλουν την δημόσια αιδώ. Στις 15 Αυγούστου 1915 ο θεσμός αυτός καταργείται 

και εκφράζεται η ανάγκη ίδρυσης αυτοτελούς Δικαστικού Φρενοκομείου. Σε σχετικό 

υπόμνημα προς τον εισαγγελέα Πρωτοδικών αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Είναι 

γνωστόν υμίν το ακατάλληλον του οικήματος. Το ανεπαρκές και δυσχερές της 

φρουρήσεως. Αι συχναί αποδράσεις. Ο μέγας συνωστισμός. Η αδιάφορος ανάμιξις 

φρενοπαθών πάσης φύσεως ησύχων μετά επικινδύνων και ρυπαρών. Η έλλειψις 

πάσης ειδικής, έστω και στοιχειώδους, θεραπείας. Η έλλειψις εσωτερικής 

επιτηρήσεως. Οι καθ’ μέραν αλληλοτραυματισμοί και συχνοί θάνατοι. Γνωστή η εν 

τω ασύλω τούτω ρυπαρότης. Η παντελής έλλειψις κλινών. Η αδιάφορος επί του 

δαπέδου κατάκλισις. Το ανεφοδίαστον εις κλινοσκεπάσματα και ενδύματα. 

Προσωπικόν το αυτό  ανεπαρκές και ακατάρτιστον. Η αυτή αθλιότης όρων 

κατακλίσεως, διατροφής και της όλης άλλης διαίτης….Οι φρενοπαθείς του 

προνομιούχου τούτου παραρτήματος είναι και ολόγυμνοι. Στερούνται και αυτού του  

προπατορικού φύλλου συκής…Εικόνα φρίκης και αίσχους.» 116. 

      Από την περιγραφή αυτή εύκολο είναι να αναλογισθεί κανείς τι θα ήταν δυνατό 

να γινόταν στο υπόγειο εκείνο, όταν ληφθεί υπόψη η προέλευση, το είδος και η 

ποικιλομορφία του ανθρώπινου υλικού που ήτανε υποχρεωμένο να περιθάλπει. Οι 

τρόφιμοι ρακένδυτοι, γυμνοί και μαινόμενοι αποτελούσαν το διασκεδαστικό θέαμα 

των κατοίκων της περιοχής. 

      Δεν άργησε πολύ να γίνει η διαπίστωση ότι το άσυλο όχι μόνο ήταν ακατάλληλο, 

αλλά δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα. Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαίο να 

αναζητηθεί νέα λύση. Η λύση βρέθηκε από τον τότε έφεδρο αξιωματικό του 

                                                 
116 Μακρής Ι. Η., Οι φρενοπαθείς εγκληματίες αλλαχού και εν Ελλάδι, Αθήναι, 1924 σελ.29-31 
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Υγειονομικού και μετέπειτα ακαδημαϊκό και καθηγητή του Πανεπιστημίου Α. Κούζη. 

Εκτελώντας εντολή της υγειονομικής υπηρεσίας του υπουργείου εσωτερικών, 

κατόρθωσε να βρει κατάλληλο κατά τη γνώμη του ένα οίκημα στο Μοσχάτο, όπου και  

δημιουργήθηκε το πρώτο ψυχιατρικό άσυλο το 1914 -1915.  Έγινε κι αυτό αποθήκη 

εμψύχου υλικού με μοναδικό προμηθευτή την αστυνομία. Τελούσε κάτω από 

αστυνομική επίβλεψη και είχε την οργάνωση σωφρονιστηρίου. Αστυνομικός ήταν ο 

διευθυντής και διαχειριστής του ασύλου, ενώ τρεις με τέσσερες χωροφύλακες κι 

άλλοι τόσοι πολίτες αποτελούσαν τη δύναμη του προσωπικού του ασύλου. Η πρώτη 

γυναίκα που εργάσθηκε στο άσυλο αυτό ήτανε η Αγάπη Χατζηδάκη- Κουράτορα, η 

οποία συνέχισε την εργασία της στην Αγία Ελεούσα και στο μετέπειτα Δημόσιο 

Ψυχιατρείο Αθηνών και η οποία μας διηγείτο με πολλή παραστατικότητα και με πολύ 

πόνο την επικρατούσα στα άσυλα κατάσταση117.  

      Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής σχετικά με τους όρους διαμονής και 

διαβίωσης όσο και για την ιατρική φροντίδα που παρείχετο. Οι όροι διαμονής και 

διαβίωσης των ασθενών ήταν άθλιοι. Συσσίτιο ανεπαρκές και πολύ κακής ποιότητας, 

ανύπαρκτος ιματισμός, έλλειψη νερού και ανύπαρκτη εντελώς η θέρμανση. Οι «φανοί 

θυέλλης» έδιδαν λύσεις στο νυκτερινό φωτισμό, λόγω απουσίας ηλεκτρικού ρεύματος. 

Οι θόρυβοι, οι φωνές, η δυσοσμία κλπ. έκαναν εφιαλτική τη διαμονή έστω και για 

ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η  θεραπεία και η νοσηλεία ασκούνταν από μη 

εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο άοκνα προσέφερε τις υπηρεσίες του χωρίς να του 

διδάξει ή απλώς να του υποδείξει κανείς τον τρόπο της φροντίδας ακόμη και αυτού του 

περιορισμού, αφού αυτή την εποχή ήταν ανύπαρκτος ο κλάδος της νοσηλευτικής. Τα 

περιοριστικά μέτρα με ιμάντες και αλυσίδες υπήρχαν, αλλά ο τρόπος της χρήσης τους 

δεν υποδείχτηκε και δεν διδάχτηκε από κανέναν. Ο ηρωισμός αυτών των υπαλλήλων έ-

φθανε τα όρια της αυτοθυσίας. Αλλά και η μεγαλοψυχία τους πολλές φορές να 

διακινδυνεύουν την ύπαρξη τους ήταν απαράμιλλη. Και αν θελήσει να αναζητήσει 

κανείς και τα βαθύτερα αίτια που τους ανάγκαζαν σε μια τέτοια εργασία, τότε θα κρίνει 

διπλά τη δυστυχία του προσωπικού αφενός και των ασθενών αφετέρου. Ενώ οι 

ασθενείς είχαν την ανάγκη εξειδικευμένης φροντίδας, το προσωπικό είχε άγνοια 

αυτής και μόνο με την πείρα του εύρισκε τρόπους να ηρεμήσει τους ασθενείς χωρίς 

καμιά φαρμακευτική αγωγή118. 

      Όσον αφορά την ιατρική περίθαλψη, είναι βέβαιο ότι οι συνθήκες ήταν αντίξοες 

για τους παρακάτω λόγους: 

                                                 
117 Μακρής Ι. Η., Οι φρενοπαθείς εγκληματίαι αλλαχού και εν Ελλάδι, Αθήναι, 1924 σελ.22-33 
118 Μακρής Ι. Η., Οι φρενοπαθείς εγκληματίαι αλλαχού και εν Ελλάδι, Αθήναι, 1924 σελ.34 
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Α) Οι ασθενείς παρακολουθούνταν από γιατρό, όχι όμως με την ειδικότητα του 

ψυχίατρου. 

Β) Το άσυλο δεν υπαγόταν στο αρμόδιο υπουργείο. 

Γ) Η Αστυνομία τροφοδοτούσε το ίδρυμα με τους ανήσυχους και επικίνδυνους για 

την δημοσία τάξη ασθενείς, και το ερώτημα είναι ποιοί έκαναν την επιλογή των 

πραγματικά ψυχικώς ασθενών από τους μη ασθενείς δηλ. εκείνους  που στόχευαν στη 

δημιουργία κοινωνικών αναταραχών. Άλλωστε το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο 

υπαγότανε το Ίδρυμα, είχε ως σκοπό την απαλλαγή της κοινωνίας από τα επικίνδυνα 

άτομα και, συνεπώς, ο εγκλεισμός δεν ήταν μέσο θεραπευτικό, αλλά απαλλαγή της 

κοινωνίας από το πρόβλημα. Το σκοτάδι και η άγνοια που επικρατούσαν γύρω από τα 

ψυχικά νοσήματα φαίνεται καθαρά πως ήταν τα κύρια αίτια που δημιουργούσαν την 

κατάσταση που προαναφέρθηκε. 

      Αργότερα, μία αίθουσα των φυλακών Συγγρού δέχτηκε ορισμένες κατηγορίες 

ψυχοπαθών στην συνέχεια ανάλογες αίθουσες στις φυλακές Αβέρωφ και Καλλιθέας. 

Το τμήμα επικίνδυνων ψυχοπαθών του Δημόσιου Ψυχιατρείου της Αθήνας 

ιδρύθηκε μόλις το 1961. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, την ουσιαστική ανεπάρκεια της 

ιατρικής επιστήμης να απαντήσει στο πρόβλημα «επικινδυνότητα – ψυχική 

ασθένεια», καθώς οι λύσεις που δίνονταν κατά καιρούς ήταν προσωρινές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

  

Συζήτηση 

 

     Από τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής φαίνεται ότι οι πρώτες ψυχιατρικές 

δομές στα τέλη του 18ου και αρχές 19ου αιώνα, δεν είχαν θεραπευτικό χαρακτήρα και 

η λειτουργία τους δεν βασιζόταν σε επιστημονικά τεκμηριωμένες αρχές και 

μεθόδους. Χαρακτηριστικά ο Foucault αναφέρει ότι η δομή του ασύλου- στην αρχική 

του μορφή-  ήταν σχεδόν νομική, ένα είδος διοικητικής εξουσίας που είχε δικαίωμα 

να εγκλείει τους φτωχούς, τους ανάπηρους, τους ασθενείς και τους ψυχικά 

νοσούντες. Στα ιδρύματα αυτά ένα πλήθος ετερόκλητων στοιχείων στοιβάζεται στα 

ιδρύματα κι απομονώνεται αυστηρά. 

     Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την περίοδο εκείνη επικρατούσε η άποψη ότι η 

αεργία αποτελούσε πιθανή αιτία για την πυροδότηση ψυχιατρικών προβλημάτων 

και στην περίπτωση αυτή, το ίδρυμα αναλάμβανε το καθήκον της αστυνόμευσης, 

καθιστώντας την εργασία όχι μόνο προσιτή στους κόλπους του, αλλά και 

υποχρεωτική. Ο εγκλεισμός αποκτά σταδιακά μια διττή λειτουργία: σε περιόδους 

οικονομικής άνθησης οι άνεργοι απορροφούνται από τα ιδρύματα ως φθηνό 

εργατικό δυναμικό έτσι ώστε να υπάρχει ανταγωνισμός και να ελέγχονται οι τιμές 

στην αγορά, ενώ σε περιόδους οικονομικής κρίσης σκοπός είναι η εξάλειψη της 

επαιτείας και η προστασία της κοινωνίας από ταραχές. 

      Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η αναγκαιότητα της εγκάθειρξης δεν είχε κάποια 

σχέση με κάποιου είδους διάγνωσης της ψυχικής ασθένειας. Η πράξη του εγκλεισμού 

είχε χαρακτήρα αναπόσπαστα ηθικό και οικονομικό που διαμορφώθηκε μέσα από 

μια ορισμένη αντίληψη για την εργασία. Όπως αναφέρει ο Foucault, εργατικότητα 

και αεργία χαράξανε μια διαχωριστική γραμμή που ήρθε να αντικαταστήσει την 

παλιά εκείνη της λέπρας. «Το ίδρυμα πήρε σύντομα τη θέση του λεπροκομείου μες 

στο γεωγραφικό χάρτη των ξορκισμένων τόπων, καθώς και στα τοπία του κόσμου της 

ηθικής» 119.  

                                                 
119 Foucault M., Η ιστορία της τρέλας, μτφρ. Αμπαζοπούλου Φ., εκδ. Ηριδανός, Αθήνα σελ. 57 
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     Ο 19ος  αιώνας θα απαιτήσει τον εγκλεισμό των ψυχιατρικών ασθενών ακριβώς 

στους ίδιους χώρους που στην κλασσική εποχή περιορίζονταν οι εξαθλιωμένοι και οι 

άνεργοι. Ο ψυχιατρικός ασθενής μιλάει πια μια άλλη γλώσσα αποξενωμένη από την 

ιερή και απαραβίαστη ηθική του αστού που σχετίζεται τόσο στενά με την εργασία, 

γι’αυτό και εξαναγκάζεται σε εργασία, έως τη στιγμή που θα γίνει αντιληπτό ότι ο 

ψυχιατρικός ασθενής δε μπορεί να συμβαδίσει με το ρυθμό της ομαδικής ζωής. 

      Έτσι, καθίσταται πρόδηλο ότι σκοπός του Γενικού Νοσοκομείου δεν είναι να 

συστήσει ένα είδος καταφυγίου για όσους δεν μπορούν για οποιονδήποτε λόγο να 

εργαστούν. Στην πραγματικότητα έχει μια ηθική υπόσταση όντας ένα «εργαστήρι 

καταναγκαστικής εργασίας», ένα ηθικό ίδρυμα που αναλαμβάνει το καθήκον της 

συμμόρφωσης σε μια ορισμένου τύπου ηθική. Η εργασία γίνεται άσκηση ηθικής και 

εγγύηση ήθους. Η ηθική διαμορφώνεται για πρώτη φορά ως ένα ζήτημα διοικητικό, 

ικανό να επιβληθεί με τις κατάλληλες στρατηγικές και χειρισμούς. Από το 17ο αιώνα 

και έπειτα, η ψυχική ασθένεια εμφανίζεται ως πρόβλημα που θα απασχολεί την 

κοινωνία και θα γίνεται αντικείμενο ρυθμίσεων με επίκεντρο τον εγκλεισμό και 

αποκλεισμό της από την κοινωνική ζωή. 

       Όπως είδαμε, κατά τη διάρκεια της κλασσικής εποχής ο εγκλεισμός δεν αφορούσε 

αποκλειστικά την ψυχική ασθένεια, αλλά σε μεγάλο βαθμό τη φτώχεια και την 

ανέχεια. Σύμφωνα με το Foucault δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η ψυχική ασθένεια 

αποτελούσε ανέκαθεν μια πραγματικότητα «με σταθερή και αμετακίνητη ταυτότητα» 

την οποία ανακάλυψε η επιστήμη και ήρθε να την επεξεργαστεί, αναλύσει, 

αντιμετωπίσει με την θετικότητά της. Η βίαιη χειρονομία της εξορίας των 

ψυχιατρικών ασθενών από την κοινωνική ζωή, η πράξη του εγκλεισμού και του 

αποκλεισμού τους δε σήμαινε καθόλου ότι η κοινωνία αναγκάστηκε να απομονώσει 

τους «ξένους»120. 

      Το ζήτημα της κυρίαρχης για την εποχή ηθικής που ταύτιζε τα αφροδίσια 

νοσήματα με τη μειωμένη ηθικότητα και ενέκλειε στους ίδιους τόπους αυτούς που 

έπασχαν από αυτά μαζί με τους ψυχιατρικούς ασθενείς, είχε σαν επακόλουθο τη 

γειτνίαση της ψυχικής ασθένειας στη συλλογική συνείδηση με την αμαρτία. 

      Πλέον, η συνήθης πρακτική είναι αυτή που μονάχα η εποχή του ορθολογισμού 

επέτρεψε: η χειρονομία που τιμωρεί ταυτίζεται με εκείνη που θεραπεύει. Ο 

εγκλεισμός πρέπει μέσα από την αυστηρή ηθική καθοδήγηση, καταπίεση και έλεγχο 

να επαναφέρει, να διορθώσει τα άτομα που πάσχουν κατά κύριο λόγο από έλλειψη 

 
120 Foucault M., Η ιστορία της τρέλας, μτφρ. Αμπαζοπούλου Φ., εκδ. Ηριδανός, Αθήνα σελ. 66 
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ηθικής, δηλαδή τους πάσχοντες από αφροδισιακά και τους ψυχικά ασθενείς, οι 

οποίοι όπως αναφέρει ο Foucault συμβίωσαν στα ιδρύματα αυτά για περισσότερο 

από εκατόν πενήντα χρόνια και απέκτησαν μια «σκοτεινή συγγένεια»121. Ο 

ψυχιατρικός ασθενής εμφανιζόταν εναλλακτικά είτε ως αμαρτωλός που τιμωρείται 

με αυτόν τον τρόπο, είτε ως έχων μια φύση ζώου που πρέπει να δαμασθεί και να 

χαλιναγωγηθεί, γι’ αυτό και τους επικίνδυνους ψυχιατρικούς ασθενείς τους έδεναν 

με αλυσίδες και λουριά, ακινητοποιώντας τους συχνά για χρόνια122. 

       Οι στερούμενοι ορθής λογικής άνθρωποι είναι αυτοί που εκτρέπονται τρόπον 

τινά από την κοινωνική νόρμα: ο ομοφυλόφιλος, ο συφιλιδικός, ο άθεος, ο 

παράφρων. Ο παραλογισμός έχει απολέσει κάθε σχέση με την αλήθεια, σχέση στην 

οποία τόσο πολύ πίστευε, ακόμα και εκθείαζε η Αναγέννηση. Η σταθερά 

εξωτερικευμένη δικαιολόγηση του εγκλεισμού ήταν η ανάγκη να αποφευχθεί το 

σκάνδαλο. Το παράλογο κρυβόταν προκειμένου να αποφευχθεί το σκάνδαλο, να 

προστατευθεί η τιμή της οικογένειας, να εμποδιστεί η μίμηση123. Μολαταύτα, την 

εποχή αυτή οι τρελοί γίνονται θέαμα που λειτουργεί τόσο ως ψυχαγωγία όσο και ως 

παραδειγματισμός του τι μπορεί κανείς να πάθει όταν απομακρύνεται από το δρόμο 

της θρησκευτικής και εργασιακής ηθικής. 

 

9.1 Η λειτουργία του ψυχιατρικού ασύλου στην Ευρώπη τον 19ο 

αιώνα 

 

     Όπως είδαμε, κατά το «παλαιό καθεστώς» -όπως ονομάζει ο Castel την περίοδο 

πριν τη γαλλική επανάσταση- το ίδρυμα δεν είχε θεσμοποιηθεί μέσα από το 

διαχωρισμό των κοινωνικών κατηγοριών. Το ίδρυμα ήταν χώρος φυλάκισης για τους 

παραβάτες -μια μορφή φυλακής- ήταν Νοσοκομείο για ασθενείς που οι οικογένειές 

τους δεν διέθεταν τα οικονομικά μέσα να τους φροντίσουν στο σπίτι, ήταν 

«πτωχοκομείο» μιας συγκεκριμένης επιλογής ανάμεσα σε φτωχούς που είχαν 

περιέλθει σε υψηλό βαθμό εγκατάλειψης, ήταν χώρος θεραπείας των ψυχιατρικών 

ασθενών και γενικότερα των ατόμων που έπρεπε να ξεριζωθούν από το περιβάλλον 

 
121 Foucault M., Η ιστορία της τρέλας, μτφρ. Αμπαζοπούλου Φ., εκδ. Ηριδανός, Αθήνα, σελ.70 
122 Tσαλίκογλου Φ., Ο μύθος του επικίνδυνου ψυχασθενή, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1987, σελ. 

61 
123 Gutting G. «Foucault and the history of madness» The Cambridge Companion to Foucault, 

σελ. 58 
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που ζούσαν διότι παρουσιάζονταν ως επικίνδυνα για την σταθερότητα της 

κοινωνίας. Ο πληθυσμός των ιδρυμάτων όπως το Γενικό Νοσοκομείο αφορούσε ένα 

ετερόκλητο πλήθος ατόμων κατά τη διάρκεια του ύστερου Μεσαίωνα και όλης της 

κλασσικής εποχής. 

     Αρχικά το Νοσοκομείο αποτελούσε μονάχα το έσχατο στάδιο ενός γενικότερου 

μηχανισμού μάχης ενάντια στα κοινωνικά ρίσκα που η αθλιότητα και η ασθένεια 

έφεραν. Μέχρι το τέλος της κλασσικής εποχής το Νοσοκομείο έπαιζε 

αδιαφοροποίητα το ρόλο ενός γενικευμένου εγκλεισμού, αποτελούσε το ανάλογο του 

σημερινού ψυχιατρείου, της φυλακής, του πτωχοκομείου, του ορφανοτροφείου και 

πολύ λιγότερο το «θεραπευτικό» ρόλο του σημερινού νοσοκομείου. Το νοσοκομειακό 

σύμπλεγμα συγκροτούσε ένα ετερογενές συνεχές που οι λειτουργίες του εκτείνονταν 

από την τιμωρία έως την προστασία και τη θεραπεία, περιλαμβάνοντας ποικίλες 

άλλες ενδιάμεσες μορφές124. 

     Οι ασθενείς, οι φτωχοί και οι παραβάτες που αποτελούσαν τον διαρκώς 

ανακυκλώσιμο πληθυσμό του, θεωρούνταν άνθρωποι που με κάποιο τρόπο είχαν 

αμαρτήσει στο Θεό και έπρεπε να εξιλεωθούν, οπότε υφίσταντο ιδιαίτερα σκληρή 

μεταχείριση. Ο Castel αναφέρει ότι σε αυτά τα «Γενικά Νοσοκομεία», βασίλευαν οι 

νόμοι που κυριαρχούν στον κόσμο ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης125. Γίνεται έτσι 

αντιληπτό ότι οι άνθρωποι προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποφύγουν τον 

εγκλεισμό σε αυτά τα νοσοκομεία και να γίνουν δέκτες εναλλακτικών τρόπων 

αρωγής αν και συχνά δεν τα κατάφερναν και προτιμούσαν να πεθάνουν στο δρόμο 

παρά μέσα σε ένα ίδρυμα-φυλακή 126. Ήδη γνωρίζουμε από το έργο του Donzelot και 

του Castel ότι οι «καλοί φτωχοί» εκείνοι δηλαδή που είχαν διατηρήσει την ηθική 

τους «ακεραιότητα», τη θρησκευτική τους αφοσίωση και δεν είχαν υποστεί 

εκφυλισμό ούτε αποτελούσαν κίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο, τύγχαναν 

οικονομικής βοήθειας στο σπίτι τους. Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι όλοι οι τύποι των 

σημερινών ιδρυμάτων, έχουν τις ρίζες τους σε ένα αίτημα ασφάλειας και προστασίας 

της κοινωνίας από τους ανθρώπους που θεωρήθηκαν επικίνδυνοι για τη 

σταθερότητα της κατεστημένης τάξης. 

     Κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, άρχισε να κερδίζει έδαφος η αντίληψη ότι 

και ο πληθυσμός αποτελούσε μέρος του «πλούτου των εθνών» και ότι ο εγκλεισμός, 

 
124 Castel R., The regulation of madness:the origins of incarceration in France, σελ 53-54 
125Castel R., The regulation of madness:the origins of incarceration in France, σελ.55 
126 Michelet J., Histoire de France,Paris, 1980;5, 21, στο Castel R., The regulation of 

madness:the origins of incarceration in France, σελ.55 
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με τις απώλειες εργατικής δύναμης που συνεπάγονταν, αποτελούσε οικονομικό 

έγκλημα αλλά και επίθεση εναντίον της ανθρωπότητας127. Το ζήτημα λοιπόν ήταν 

δισυπόστατο, η ηθική της εργασίας και οι πρακτικές αναγκαιότητες της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης, συνιστούσαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 

      Εκείνο που άρχισε σταδιακά να αλλάζει όταν η συνείδηση αυτή εδραιώθηκε, ήταν 

ο τρόπος που αντιλαμβάνονταν τον εγκλεισμό, όπου οι τρόφιμοι από μη 

παραγωγικοί που ήταν και ζούσαν «εις βάρος της κοινωνίας», εντάχθηκαν στην 

παραγωγική διαδικασία υπό καθεστώς υψηλού βαθμού εκμετάλλευσης. Η δεύτερη 

συνέπεια και συμπληρωματική αυτής που προαναφέραμε ήταν ότι άρχισαν να 

αναζητούνται εναλλακτικά μοντέλα βοήθειας, να ανασχεδιάζεται το σενάριο της 

δημόσιας αρωγής.  

     Συγκεκριμένα, από τα μέσα του 18ου έως τα μέσα του 19ου αιώνα, προωθήθηκε ως 

πολιτική η παροχή βοήθειας στο σπίτι και η αποφυγή της απομόνωσης των φτωχών. 

Πλέον, οι υγιείς από αυτούς θα εργάζονταν που σημαίνει ότι η επαιτεία θα 

μειώνονταν και οι ψυχιατρικοί ασθενείς θα γίνονταν αντικείμενο της θεσπισμένης 

φιλανθρωπίας, η οποία καθιερώθηκε ως πρακτική με τεράστιες πολιτικές συνέπειες. 

Οι φιλανθρωπικές υπηρεσίες διέθεταν γιατρούς που επισκέπτονταν τους φτωχούς 

ψυχιατρικούς ασθενείς στα σπίτια τους και τους παρείχαν δωρεάν φάρμακα και 

θεραπεία. Επομένως, πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, ξεριζώνονταν πλέον 

από το περιβάλλον που ζούσαν και εγκλειόντουσαν σε κλειστά ιδρύματα : αυτοί που 

είχαν κολλητικές αρρώστιες, οι άστεγοι, τα εγκαταλελειμμένα παιδιά και κυρίως οι 

ψυχιατρικοί ασθενείς για τους οποίους η εγκάθειρξη εξακολουθούσε να αποτελεί 

μοναδικό σχεδόν μέσο αντιμετώπισης. 

      Ωστόσο, όσο οι ψυχιατρικοί ασθενείς άρχιζαν να ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερες 

περιπτώσεις μέσα από τη μάζα των απόκληρων, εμφανίστηκε όπως θα δούμε η 

ανάγκη στα πλαίσια της γενικότερης ιατρικοποίησης της κοινωνίας, να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην ψυχική ασθένεια όσο και στα εξειδικευμένα ιδρύματα 

που θα τη στέγαζαν. 

       Σε αυτό το σημείο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ερώτημα που θέτει ο Castel, η 

απάντηση του οποίου κατέχει καίρια θέση στην ανάλυσή μας για τον εγκλεισμό ως 

πολιτική πρακτική. Ρωτά λοιπόν, πώς επέζησαν τα ολοκληρωτικά ιδρύματα 

κυριαρχώντας μάλιστα ανάμεσα στα εναλλακτικά μοντέλα αρωγής, με ποιο τρόπο 

προσάρμοσαν τη μορφή τους τόσο στις απαιτήσεις της φιλελεύθερης πλέον κοινωνίας 

 
127 Castel R., The regulation of madness:the origins of incarceration in France, σελ.56 
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όσο και στο διαχωρισμό που λάβαινε χώρα ανάμεσα στους ανθρώπους που 

εγκλείονταν. Διαπιστώνει έτσι, ότι ο αναπτυσσόμενος επιστημονικός κλάδος της 

Ψυχιατρικής συνέδεσε στενά τη μοίρα του με το κλειστό ίδρυμα για τόσον καιρό, για 

λόγους ούτε αμιγώς πολιτικούς, ούτε αμιγώς τεχνικούς, αλλά μέσα από τη 

διασταύρωση αυτών των δύο παράλληλων παραμέτρων όπως διευθετήθηκαν στο 

συγκεκριμένο χώρο και χρόνο128. Το κράτος επαφίονταν στη διάθεση της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας για φιλανθρωπία, στο μέτρο που η ύπαρξη αυτών των ψυχιατρικών 

ασθενών δεν έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητά του. 

       Αντιλαμβανόμαστε, ότι στους ψυχιατρικούς ασθενείς η οικονομική βοήθεια και 

η διδαχή της εργασιακής και θρησκευτικής ηθικής δύσκολα θα είχε αποτελέσματα, 

πράγμα που τους καθιστά μαζί με τους παραβάτες του νόμου την κατεξοχήν ομάδα 

στην οποία εφαρμόζεται η πρακτική του εγκλεισμού. Ο λόγος λοιπόν που έκανε 

απαραίτητη την ύπαρξη των ιδρυμάτων σε φιλελεύθερες κοινωνίες, δεν είναι ότι 

χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι τοποθέτησης των άχρηστων στοιχείων της κοινωνίας, 

αλλά μάλλον ότι έβαζαν στην άκρη εκείνους που μπορούσαν να υπονομεύσουν την 

ισορροπία και τους όρους της. 

      Επιπλέον, αυτοί που αργότερα έγιναν οι τρόφιμοι των φυλακών και των 

ψυχιατρικών ασύλων, ενσάρκωναν το ζωντανό παράδειγμα του «παθολογικού» και 

του «ανώμαλου» και χρησιμοποιούνταν ως αντικείμενα εφαρμογής της 

επιστημονικής εξέτασης, καθιστώντας με την ύπαρξη και την κατασκευή τους, 

ευκολότερη, την εδραίωση κι αναπαραγωγή της διχοτομίας φυσιολογικό -μη 

φυσιολογικό, οικείο- ξένο.  

       Κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών μετά τη Γαλλική Επανάσταση, ο θεσμός 

του κλειστού ιδρύματος άρχισε όπως είδαμε να φθίνει, τουλάχιστον υπό τη μορφή 

που κατείχε προηγουμένως. Ωστόσο, όπως σχολιάζει ο Castel, η μείωση αυτή κάθε 

άλλο παρά στην εξαφάνισή του οδήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, συνέβη 

ακριβώς το αντίθετο: ασχολούμενο τώρα μόνο με ανθρώπους οι οποίοι σίγουρα κι 

οριστικά πλέον δεν είχαν θέση σε μια «κανονική» κοινωνία, οι σκοποί του 

εμφανίζονταν ως λογικοί. Ο εσωτερικός του οργανισμός έπρεπε κι ο ίδιος να 

αναμορφωθεί, έτσι ώστε να έχει τεχνικά τη δυνατότητα να εκπληρώνει τα καθήκοντά 

του, σε σχέση με τα οποία η λειτουργία του ήταν δυσαναπλήρωτη129. 

       Ο Pinel και ο Tuke ως κορυφαίοι ψυχίατροι του 18ου αιώνα, των οποίων οι 

μυθικές κατά βάση αξίες που θα κληροδοτήσει ως αδιάσειστα δεδομένα η 

 
128 Castel R., The regulation of madness:the origins of incarceration in France, σελ.60 
129 Castel R., The regulation of madness:the origins of incarceration in France, σελ.11 
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Ψυχιατρική των επόμενων αιώνων, έμειναν γνωστοί λόγω της επίδρασης που άσκησε 

η θεωρία τους για την τρέλα και η αντιμετώπισή τους μέσα σε διαφορετικό ο καθένας 

ιδρυματικό χώρο και στα πλαίσια διαφορετικής πολιτικής. Το «Ησυχαστήριο» του 

Tuke σε μια επαρχία κοντά στο Λονδίνο, είναι ένα ίδρυμα που θυμίζει οικογενειακό 

αγρόκτημα, όπου μέσα από την εργασία και την εξάσκηση στο θρησκευτικό πνεύμα 

της τάξης και του «αυθόρμητου» καταναγκασμού που αυτή επιβάλλει, θεωρείται ότι 

ο παράφρων θα επιστρέψει στους νόμους της πραγματικότητας και της ηθικής. Η 

θρησκεία αποτελεί μιαν ασφαλή οδό ανεύρεσης της λογικής μέσα στην ψυχική 

ασθένεια, όπου η πρώτη επαγρυπνεί για την δεύτερη και διευθετεί τις όποιες 

παρεκτροπές. 

       

9.1.1  Θεραπευτικές μέθοδοι 

 
      Σύμφωνα με μαρτυρίες ενός Αμερικανού επισκέπτη βρετανικών ασύλων στα 

μέσα του 19ου αιώνα ήταν εντυπωσιακή η προσπάθεια αξιοποίησης του σώματος και 

του πνεύματος των ψυχιατρικών ασθενών σε δραστηριότητες που εξυπηρετούν 

συγκεκριμένους στόχους130.  

      Κατά τη διάρκεια της ημέρας οι περισσότεροι ασθενείς ασχολούνταν με εργασίες 

στον κήπο, στα κτήματα ή στα εργαστήρια, ενώ οι θάλαμοι φαίνονταν ιδιαίτερα 

ήσυχοι. Αυτή ωστόσο η περιγραφή δεν ταιριάζει καθόλου με ανάλογες μαρτυρίες 

επισκεπτών σε βρετανικά ιδρύματα στις αρχές του 19ου αιώνα131. Η εργοθεραπεία με 

την έννοια της εργασίας στο χώρο του ασύλου, ως μέθοδος θεραπείας άρχισε να 

εφαρμόζεται στις ΗΠΑ πολύ νωρίτερα από ότι στη Βρετανία132. Στη Βρετανία οι 

βάσεις για την ανάπτυξη της Ψυχιατρικής τέθηκαν στα τέλη του 18ου και αρχές 19ου 

αιώνα. Μετά το 1900 η εξέλιξη του κλάδου της Ψυχιατρικής σημείωσε σημαντική 

κάμψη, χωρίς όμως να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια133.  

 

 
130 Jarvis E. Mechanical and other employment for patients in the British lunatic asylums. 

American Journal of Insanity 1862;19: 128 
131 Crammer JL., English asylums and English doctors. History of Psychiatry 1994; 5: 103–116 
132 Freeman H. Psychiatry in Britain, c. 1900. Hist Psychiatry 2010;21(83 Pt 3):312-324. 
133 Mayou R The history of general hospital psychiatry. British Journal of Psychiatry 1989; 144: 

764–766.  
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9.2 Η λειτουργία του ψυχιατρικού ασύλου στις ΗΠΑ τον 19ο αιώνα 

 

      Ήδη στο τέλος του 19ου αιώνα οι ΗΠΑ διέθεταν έντεκα καλά οργανωμένα 

ψυχιατρικά άσυλα, των οποίων οι καινοτομίες γρήγορα εφαρμόζονταν και στα 

άσυλα της Ευρώπης.  

      Χαρακτηριστική είναι η θρησκευτικότητα, η οποία είναι στενά συνυφασμένη με 

την έννοια του ασύλου στις ΗΠΑ τον 19ο αιώνα. Χαρακτηριστικές είναι οι αναφορές 

για απογευματινές ομαδικές προσευχές στις οποίες συμμετείχαν οι περισσότεροι από 

τους ασθενείς.  

       Βασική αρχή λειτουργίας των ασύλων στις ΗΠΑ είναι η εργασία των ασθενών, 

ως μέθοδος θεραπείας- εργοθεραπεία. Όσοι από τους άνδρες ασθενείς ήταν σε θέση 

να εργαστούν, επιδίδονταν σε χειρωνακτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του 

ασύλου όπως η κοπή ξύλων, ενώ οι γυναίκες ασχολούνταν με το ράψιμο, την 

καθαριότητα και άλλες οικιακές εργασίες. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις και η υποδομή 

για περπάτημα, ιππασία, διάβασμα, γράψιμο, ζωγραφική, σχέδιο, παίξιμο πιάνου 

και ποικίλων παιχνιδιών.  

       Ο επιστάτης του Vermont Asylum λέει χαρακτηριστικά: «Η εργασία των 

ασθενών στον καθαρό αέρα εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες για την προαγωγή 

της ηθικής θεραπείας. Ο κήπος μας και η φάρμα μας παρέχουν ευκαιρίες στους 

ασθενείς για άσκηση σωματική και εργασία.». Όμοια και ο επιστάτης του Hospital 

Worcester υποστηρίζει ότι: «…έχουμε εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα της 

εργοθεραπείας. Προασπίζει την υγεία, βελτιώνει τον αυτοέλεγχο και τον ύπνο και 

προάγει προς την εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους του ασύλου. Η δεντροφύτευση, η 

καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών, η ραφή ρούχων, οι επιδιορθώσεις και το 

μαγείρεμα είναι μερικές από τις αρμοδιότητες που κατανέμονται στους ασθενείς 

καθημερινά.» Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το χειμώνα του 1837 τα υποδήματα των 

ασθενών κατασκευάστηκαν μέσα στο άσυλο από τους ίδιους τους ασθενείς134.  

      Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία του διαβάσματος από 

μέρους των ασθενών. Ο επιστάτης του ασύλου στο Worcester επισημαίνει ότι η 

βιβλιοθήκη του ασύλου ολοένα και εμπλουτίζεται με νέα βιβλία και το πνεύμα της 

ανάγνωσης βιβλίων καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό στο χώρο του ασύλου. Ιδιαίτερα 

οι εφημερίδες διαβάζονται πολύ από τους ασθενείς και έχει παρατηρηθεί ότι αυτό 

δρά ευεργετικά και συμπληρωματικά με τη θεραπεία τους.  Την άποψη  αυτή 

 
134 In Senate, No 20, State of New York, 1842, σελ.220 
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ενισχύουν και οι μαρτυρίες του επιστάτη του Ohio Lunatic Asylum, Dr. Wm.M. Awl 

και του επιστάτη του Western Lunatic Asylum in Virginia, Dr. Stribling135.  

 

9.3 Η εξέλιξη της ψυχιατρικής επιστήμης κατά τον 20ο αιώνα 

 
      Από τα τέλη του 19ου αιώνα, τόσο η συγκεκριμένη ύπαρξη του ασύλου όσο και η 

ψυχιατρική πρακτική είχαν γίνει αντικείμενα δριμύτατης κριτικής. Θεωρήθηκε ότι 

το άσυλο δεν θεραπεύει πραγματικά τους ψυχικά ή διανοητικά ασθενείς και ότι οι 

αρχές της ψυχιατρικής δεν σχετίζονταν αρκετά με αυτές της γενικής ιατρικής που 

προόδευε με ταχείς ρυθμούς- γι’ αυτό και δεν ήταν αρκετά ελαστικές κι 

αποτελεσματικές. Η απομόνωση, η αυστηρή πειθαρχία και επιτήρηση έπρεπε πλέον 

να συνιστούν τεχνικές αντιμετώπισης συγκεκριμένων μονάχα περιπτώσεων 

«παροξυσμικής τρέλας» καθότι καθιστούν το όλο ιδρυματικό σύστημα ανεπαρκές και 

ακατάλληλο για τα υπόλοιπα είδη ψυχικής ασθένειας.  

      Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, το κάθε σύμπτωμα δεν ενδιέφερε ως τέτοιο 

αλλά ως ένα σημείο το οποίο σε σχέση με άλλα αναφέρονταν σε μια κρυμμένη 

αναγνωσιμότητα της ασθένειας, που θα φανερώνονταν με τον καιρό. Με τα λόγια 

του Castel, «περνούσε κανείς από μια πρακτική συμπτωματολογίας ή απλής 

φαινομενολογίας, σε μια πρακτική σημειολογίας μέσα από την οποία η ασθένεια 

προσλάμβανε ένα νόημα το οποίο συγκάλυπτε τις εξωτερικές εκδηλώσεις του, καθώς 

και μια δυνατότητα εξέλιξης» 136. 

      Στο σημείο αυτό, κυρίως μέσα από το έργο του Morel κάνει την εμφάνισή της η 

αντίληψη του ψυχιατρικού ασθενή η οποία θα σηματοδοτήσει μια ολόκληρη πορεία 

της ψυχιατρικής πρακτικής που θα φτάσει αποδυναμωμένη μέχρι τις μέρες μας. Η 

αναγνωσιμότητα της ασθένειας δεν καθίσταται πλέον δυνατή μέσω της 

ομαδοποίησης των συμπτωμάτων, αλλά μέσω της αναγωγής σε μια κρυμμένη 

αιτιότητα137.  

      Η Ψυχιατρική έγινε «συνέταιρος» της Γενικής Ιατρικής στο ζήτημα της 

«ηθικοποίησης των μαζών» προκειμένου να εξαλειφθούν όσο ήταν δυνατό οι 

εξωγενείς παράγοντες που οδηγούν στον εκφυλισμό και σταδιακά στην 

 
135 In Senate, No  20, State of New York, 1842, σελ. 223 
136 Castel R., The regulation of madness:the origins of incarceration in France,  σελ. 227 
137 “The confession of the flesh” συζήτηση του Foucault με τους Α.Grosrichard, G.Wajeman, 

D.Celas, J.A. Miller, στο Foucault M., Power/Knowledge, σελ. 205 
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ψυχοδιανοητική ασθένεια, καθιστώντας έτσι την παρέμβασή της πιο ευρεία και πιο 

γόνιμη. Ο ψυχίατρος του ασύλου ήταν φυλακισμένος σε ένα περιορισμένο πλαίσιο, 

παρεμβαίνοντας και ασκώντας επιρροή και εξουσία σε μικρή κλίμακα του 

πληθυσμού και μάλιστα χωρίς ικανοποιητικό αποτέλεσμα, ο πιο σύγχρονος 

ψυχίατρος επέκτεινε το ρόλο και τις αρμοδιότητές του σε μεγάλη κλίμακα. 

       Σύμφωνα με τον Castel, η μεταλλαγή της θεωρητικής βάσης της ψυχικής και 

διανοητικής ασθένειας παρήγαγε ένα αντιθετικό, διττό αποτέλεσμα : από τη μια 

μεριά, η προσκόλληση σε μια οργανική αιτιολογία και η αναγκαιότητα να μιλήσουν 

με όρους της ιατρικής, οδηγούσε σε πεσιμιστικές προγνώσεις σε σχέση με μια 

αυξανόμενη μερίδα ασθενών που θεωρήθηκε αδύνατο να θεραπευθούν, οι οποίοι 

παρέμεναν κλεισμένοι στα ιδρύματα και στα οποία η οποιαδήποτε αναφορά στην 

ιατρική επιστήμη έμοιαζε με φάρσα. Από την άλλη, άνοιξε ένα απεριόριστο πεδίο 

ιατρικής παρέμβασης: προφύλαξη, πρόληψη, ανακάλυψη-ανίχνευση, οι γιατροί σε 

συνεργασία με τους ψυχιάτρους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε έναν αυξανόμενο 

αριθμό ατόμων. Επιθυμούσαν να είναι παρόντες σε όλα τα σημεία-τομείς στους 

οποίους θα μπορούσε να προκύψει κάποιος κίνδυνος διαταραχής ή αταξίας138. 

       Πρώτα απ’ όλα, έπρεπε να λυθούν ζητήματα που αφορούσαν το άσυλο ώστε να 

γίνει πραγματικά θεραπευτικό. Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα το άσυλο 

φιλοξενούσε ακόμα κατηγορίες του πληθυσμού οι οποίες δεν βρίσκονταν στη 

θεραπευτική πλέον δικαιοδοσία του. Το ίδιο, γίνονταν αντιληπτό όπως έναν αιώνα 

πρωτύτερα το Γενικό Νοσοκομείο: έλειπε η διάκριση των τύπων ψυχικής και 

διανοητικής ασθένειας, υπήρχε υπερπληθυσμός, ο οποίος συνίστατο σε ένα 

μπερδεμένο μείγμα ατόμων καθώς και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις ετερογενείς 

κατηγορίες των εγκλείστων. Προκειμένου να ανασυγκροτηθούν ομάδες που θα 

μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο ιδιαίτερης μεταχείρισης, έπρεπε να γίνει μια αρχή 

μεταφέροντας ένα συγκεκριμένο αριθμό ασθενών αλλού. Το άσυλο έπρεπε να 

απαλλαχτεί από τους χρόνιους ασθενείς, τους επιληπτικούς, τους αλκοολικούς, τους 

εγκληματίες, ώστε το να αποσυνδεθεί από τις μορφές δημόσιας αρωγής-κρατώντας 

μονάχα εκείνους που πραγματικά έπασχαν και μπορούσαν πλέον να γίνουν δέκτες 

εντατικής και ίσως αποτελεσματικότερης μεταχείρισης. Η τάση αυτή οδήγησε σε ένα 

πλήθος πρακτικών πρωτοβουλιών, όπως για παράδειγμα το διαχωρισμό των 

χρόνιων από τους θεραπεύσιμους ασθενείς139. 

 
138 Castel R., The regulation of madness:the origins of incarceration in France, σελ.233 
139 Castel R., The regulation of madness:the origins of incarceration in France, σελ.234 
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     Οδήγησε επίσης σε πλήθος μεταμορφώσεων της ψυχιατρικής πρακτικής τόσο 

εσωτερικές όσο και εξωτερικές ως προς το άσυλο. Όπως γίνεται φανερό, σταδιακά 

ιατρικοποιούνται και γίνονται πιο τεχνικοί οι όροι που αφορούν την ψυχική 

ασθένεια, η οποία θεωρήθηκε μια ασθένεια, όπως όλες οι άλλες και θα πρέπει να 

θεραπεύεται με μέσα που αφορούν τη συνηθισμένη ιατρική πρακτική και σε μέρη 

που έμοιαζαν όσο το δυνατό περισσότερο με τα τυπικά νοσοκομεία. Οδήγησε επίσης 

στην ανάπτυξη των «δωρεάν ψυχιατρικών υπηρεσιών» που παρέχονται ακόμα και 

σήμερα μέσα στα νοσοκομεία καθώς και στην δημιουργία «ψυχιατρικών τομέων» σε 

κάθε μεγάλο Νοσοκομείο140. Η Ψυχιατρική απομακρύνονταν από τον «ιδιαίτερο» 

χαρακτήρα των ιδρυματικών πρακτικών και τοποθετούνταν πλάι στην δεσπόζουσα 

τάση της ιατρικής. 

       Μια δεύτερη και εξαιρετικά σημαντική «μεταρρύθμιση» αφορούσε την 

αποσύνθεση της προνομιακής σχέσης ανάμεσα στην ψυχιατρική πρακτική και το 

Νοσοκομείο: δεν ετίθετο πλέον ζήτημα «ιατρικοποίησης του ασύλου», αλλά ετίθετο 

ζήτημα αχρήστευσής του και υλοποίησης ενός προγράμματος άμεσης παρέμβασης 

στα πεδία που εκδηλώνονταν η ψυχιατρική ασθένεια. 

 

9.4 Η νοσοκομειακή ψυχιατρική περίθαλψη στο Ελληνικό Κράτος 

από το 1900 ως σήμερα  

 

       Στις αρχές του 20ου  αιώνα η ψυχιατρική περίθαλψη περιελάμβανε το 

Δρομοκαΐτειο, το Αιγινήτειο το Ψυχιατρείο της Κέρκυρας και οχτώ μικρά άσυλα στη 

Θεσσαλονίκη, Σούδα, Σύρο, Χίο, Λέσβο και Κεφαλονιά. Από το 1964 άρχισαν να 

ιδρύονται οι πρώτες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές που νομοθετικά δεν ρυθμίζονταν 

από το νόμο ΨΜΒ. Με εξαίρεση το Αιγινήτειο, όλα τα τότε ψυχιατρεία είχαν τα 

τυπικά χαρακτηριστικά του ασύλου, δηλαδή είχαν ελάχιστους γιατρούς και πάρα 

πολλούς φύλακες, και οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες141,142. Στις αρχές του 20ου  

αιώνα δημιουργείται στην Αθήνα η πρώτη εστία εγκλεισμού απόρων ψυχιατρικών 

ασθενών συγκεκριμένα στα υπόγεια του Αστυνομικού τμήματος Μεταγωγών 

 
140 Castel R., The regulation of madness:the origins of incarceration in France, σελ. 235 
141Πλουμπίδης Δ. Συμβολή στη Μελέτη της Ιστορίας της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. 

Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1981,  σελ. 35 
142Μαδιανός Μ. Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και η Ανάπτυξη της, από τη Θεωρία στη 

Πράξη. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1994, σελ. 114 
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Αθηνών στην περιοχή της Πλάκας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1930 ιδρύθηκε και το 

Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών απέναντι από την μονή Δαφνίου,  στα ερείπια του 

ιερού ναού του Δαφνίου Απόλλωνα, του επονομαζόμενου Λοξία, προστάτη των 

ψυχασθενών κατά τους κλασικούς χρόνους143.  

      Με το τέλος του Β΄ παγκόσμιου πολέμου τα υπάρχοντα ψυχιατρεία στην Ελλάδα 

βρέθηκαν να είναι υπερπλήρη. Το 1957 διαμορφώθηκε η ιδέα να μετατραπούν τα 

άδεια κτίρια του ιταλικού ναυαρχείου στη Λέρο σε μια αποικία ψυχασθενών με 

στόχο την απασχόληση τους σε γεωργικές ασχολίες. Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 

Λέρου ιδρύθηκε με τα Βασιλικά Διατάγματα στις 28-5-57 και δέχτηκε τους πρώτους 

300 ασθενείς στις 2-1-1958 από το Λοιμοκαθαρτήριο Αθηνών, που είχαν μεταφερθεί 

εκεί από το Δαφνί το 1953. Η επιλογή των ασθενών έγινε με κριτήριο την έλλειψη 

επισκέψεων από συγγενικά πρόσωπα στα ιδρύματα όπου νοσηλεύονταν για 

διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών. Σταδιακά, ο αριθμός των ασθενών 

πολλαπλασιάστηκε διότι μεταφέρθηκαν εκεί ασθενείς από τα Ψυχιατρεία της 

Θεσσαλονίκης, των Χανίων και της Κέρκυρας.  

      Η πρώτη ονομασία του Ψυχιατρείου ήταν «Αποικία Ψυχοπαθών Λέρου» με έδρα 

το Λακκί με δύναμη 650 κλινών. Το 1980 οι νοσηλευόμενοι έφθασαν τους 2000, το 

1988 στους 1150 ενώ το 1991 ήταν 991. Στις αρχές τους 1980 το προσωπικό του 

ψυχιατρείου της Λέρου ανερχόταν σε χίλια περίπου άτομα αν και ο αριθμός των 

ψυχιάτρων ήταν μόνο δύο. Το 1957, το  «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής» που αρχίζει να 

λειτουργεί στην Αθήνα, σηματοδοτεί την προσπάθεια αλλαγής του τόπου θεραπείας 

από το ίδρυμα στην κοινότητα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.  

       Το 1970 παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές εξελίξεις στην Ψυχιατρική στην 

Ελλάδα. Από μεριάς υπηρεσιών ιδρύεται το 1971 το πρώτο κέντρο ημέρας στο ΚΨΥ 

στη Θεσσαλονίκη και το 1977 το πρώτο Νοσοκομείο Ημέρας στο Αιγινήτειο, ενώ το 

1979 ιδρύεται το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής στο Βύρωνα. Από τα μέσα του 

1970 άρχισαν να αναπτύσσονται ρεύματα αμφισβήτησης και κριτικής έναντι στην 

παραδοσιακή Ψυχιατρική στον ελλαδικό χώρο καθώς και ομάδες συμπαράστασης 

στους ψυχιατρικούς έγκλειστους των ασύλων. Παράλληλα, έχουμε την ύπαρξη 

μικρών οργανωμένων ομάδων-κινήσεων για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών 

χωρίς όμως σημαντικές ιδεολογικές επιρροές στην εξέλιξη της Ψυχιατρικής, σε 

αντίθεση με παρόμοιες κινήσεις στη Δυτική Ευρώπη όπως το Δημοκρατικό 

Ψυχιατρικό κίνημα των Basaglia, Pirella στην Ιταλία και άλλων. Μέχρι το 1981 

 
143Φιλανδριανός Κ. Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών. Το Δαφνί.  Μια Φανταστική Πολιτεία, 

Αθήνα, 1977 
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υπήρχε μια σημαντική υστέρηση στην εξέλιξη της ψυχιατρικής σε σχέση με τα άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη144. 

     Έχει επικρατήσει η αναφορά σε δύο ορόσημα σε σχέση με την ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Η θέσπιση του Κανονισμού 815 της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτό και οι δύο, έως τώρα 

φάσεις του εθνικού σχεδίου για την ψυχική υγεία «Ψυχαργώς» 145. Πλέον έχουν 

πραγματοποιηθεί σειρές επιστημονικών συναντήσεων και αφιερωμάτων στην πορεία 

της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και του «Ψυχαργώς». Κοινό σημείο αποτελεί ο 

προβληματισμός σε σχέση με το κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι στόχοι του αρχικού 

σχεδιασμού, για την κατεύθυνση που πρέπει να έχει η πολιτική ψυχικής υγείας στην 

χώρα, αν και πότε πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια και ποιος 

ο ρόλος και η συμβολή των διάφορων φορέων και εμπλεκομένων στην όλη 

προσπάθεια. 

     Η ψήφιση του νόμου 1397/83 για το Εθνικό Σύστημα Υγείας άλλαξε ριζικά τον 

υγειονομικό χάρτη της χώρας και επακόλουθα τις ψυχιατρικές υπηρεσίες. Με την 

ενεργοποίηση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από την τότε ΕΟΚ (Κανονισμός 

815/84, Προγράμματα «Λέρος Ι» και «Λέρος ΙΙ») ξεκίνησε η διαδικασία 

αποϊδρυματοποίησης, βελτίωσης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας, προετοιμασίας 

και μετάβασης των ασθενών σε προστατευμένες ή σχετικά αυτόνομες δομές 

διαβίωσης στην κοινότητα και δημιουργίας νέων κοινοτικά προσανατολισμένων 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Πολλά άρθρα του νόμου 2071/92 αφορούν την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και την εναρμόνιση του νομικού 

πλαισίου της ψυχιατρικής πρακτικής με τα σύγχρονα επιστημονικά επιτεύγματα και 

για τους λόγους αυτούς αποτελεί μία σημαντική αναφορά. 

     Παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται εντελώς αποσπασματικά ή καθόλου σε 

διάφορες περιοχές της χώρας μας, αποτελεί σημείο σταθμός για το θεσμικό πλαίσιο 

στο οποίο υλοποιείται η μεταρρύθμιση θεωρείται η ψήφιση του νόμου 2716/99 για 

την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας», που ήρθε 

για να καλύψει θεσμικά τις συντελούμενες αλλαγές και να προσδώσει μια νέα 

δυναμική στη Μεταρρύθμιση. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η οργάνωση της 

 
144 Μαδιανός Μ. Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση και η Ανάπτυξη της, από τη Θεωρία στη 

Πράξη. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1994  σελ.123-128 
145 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μονάδα Υποστήριξης & Παρακολούθησης 

“Ψυχαργώς – Β΄ φάση” (2005). Με το Ψυχαργώς για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα. Μ.Υ.Π.: Αθήνα 
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φροντίδας με τον τρόπο αυτό, η χώρα διαιρέθηκε σε Τομείς Ψυχικής Υγείας. Η 

εξατομικευμένη φροντίδα, ως βασικό συστατικό της οργάνωσης συστήματος 

ολοκληρωμένης ψυχιατρικής φροντίδας, άρχιζε να εφαρμόζεται, με καθυστέρηση 

είκοσι και σαράντα έτη σε σύγκριση με την Ιταλία και την Γαλλία αντίστοιχα. 

      Στη Β΄ φάση που βρίσκεται υπό εξέλιξη, έχουν δημιουργηθεί 377 μονάδες 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για την αποασυλοποίηση 2695 χρόνιων 

ψυχιατρικών ασθενών από τα Ψυχιατρεία. Έχουν αναπτυχθεί 29 μονάδες ψυχικής 

υγείας στην Κοινότητα και έχουν συσταθεί επτά Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί 

Περιορισμένης Ευθύνης, με σκοπό την επαγγελματική αποκατάσταση ψυχικά 

πασχόντων146. 

     Η μεταρρύθμιση των ψυχιατρικών υπηρεσιών μοιάζει να βρίσκεται σ’ έναν 

μετέωρο βηματισμό που μας απομακρύνει από την επίτευξη των στόχων που έχουν 

τεθεί. Οι πιο βασικές αιτίες σχετίζονται με την αδυναμία ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας τομεοποίησης και εφαρμογής της, με τις λανθασμένες κατευθύνσεις και 

τις ελλείψεις στην εκπαίδευση των επαγγελματιών, με την έλλειψη μελετών αναγκών 

για ψυχιατρικές υπηρεσίες στις οποίες να μπορεί να βασιστεί ο σχεδιασμός και η 

βελτίωση τους. με την έλλειψη συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

λειτουργίας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, με την αδυναμία τεκμηρίωσης 

της σημασίας της προστασίας και προαγωγής της ψυχικής υγείας και της 

επακόλουθης χαμηλής προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα που δίδεται, με την 

αδυναμία ανάπτυξης κοινωνικών δικτύων και της ουσιαστικής εμπλοκής των 

χρηστών των υπηρεσιών και των συγγενών τους στην λήψη των αποφάσεων και την 

όλη διαδικασία. 

 

 

 

 

 
146 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μονάδα Υποστήριξης & Παρακολούθησης 

“Ψυχαργώς – Β΄ φάση” (2005). Με το Ψυχαργώς για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα. Μ.Υ.Π.: Αθήνα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 

Συμπεράσματα 

 

      Στις αρχές του 19ου αιώνα η οργανωμένη υγειονομική περίθαλψη ήτανε 

υποτυπώδης και η θεραπευτική σε εμβρυϊκό στάδιο. Η βασιζόμενη στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα πρόοδος που σημειώθηκε ως τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν αλματώδης. 

Μόλις λίγα χρόνια πριν και συγκεκριμένα το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα είχαν 

σημειωθεί οι πρώτες προσπάθειες να ριχθεί λίγο φως και να ανοιχθεί ένας δρόμος 

προς την εξερεύνηση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου ενάντια στην αμάθεια, την 

προκατάληψη και τον στιγματισμό.  

      Η Αμερική, και ακολούθως η Ευρώπη, σημείωναν αξιόλογη πρόοδο την περίοδο 

εκείνη στον τομέα της Ψυχιατρικής και στα χνάρια αυτά βάδισε και η Ελλάδα. Στον  

ελληνικό χώρο οι πληροφορίες για τις επικρατούσες συνθήκες πριν το 1821 είναι 

περιορισμένες. Τα ευρήματα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

υπογραμμίζουν ότι εκείνη την περίοδο δεν ετίθετο θέμα επιστημονικής φροντίδας 

της ψυχικής ασθένειας. Οι σωφρονιστικές μέθοδοι όπως το δέσιμο, η ψυχρολουσία, οι 

ξυλοδαρμοί και οι στερήσεις τροφής και νερού με την πάροδο του χρόνου  

ακολουθώντας το παράδειγμα της Ευρώπης αντικαταστάθηκαν από πιο 

προοδευτικές μεθόδους. Ορόσημο για την ελληνική Ψυχιατρική αποτέλεσε ο Νόμος 

ΨΜΒ του 1862, ως αντίγραφο του γαλλικού νόμου του 1838, περί προστασίας του 

ψυχικά πάσχοντος. 

       Οι επικρατούσες ιδεολογίες, ανάλογα με την ιστορική περίοδο που διανύεται 

κάθε φορά, μπορεί να καθορίζουν, μεταξύ πολλών άλλων, αυτό που θεωρείται ότι 

είναι ψυχική διαταραχή, την διάκριση μεταξύ φυσιολογικού και παθολογικού, τι 

τύποι αιτιολογίας πρέπει να αναδειχθούν ώστε να αντιμετωπιστούν, ποιος πρέπει να 

θεραπεύεται από ποιον, πού, σε ποιο θεραπευτικό ή πλαίσιο, με ποια χρήση 

θεραπευτικών μέσων, τι μετράει ως τεκμηρίωση της αποδοτικότητας και 

χρησιμότητας μιας θεραπείας, ποια είναι η αναμενόμενη έκβαση από τα διάφορα 

θεραπευτικά μέτρα.  

    Η ψυχιατρική περίθαλψη στον ελλαδικό χώρο ακολούθησε παρόμοια πορεία με 

την υπόλοιπη Ευρώπη με μια μικρή καθυστέρηση στη δημιουργία των ασύλων. Το 
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άσυλο ως θεσμός στην Δύση εδραιώθηκε με την Αναγέννηση, για να αμφισβητηθεί η 

χρησιμότητά του με την Γαλλική Επανάσταση χωρίς όμως την κατάργησή του. Στον 

ελλαδικό χώρο η καθυστέρηση ίσως οφείλεται στον έντονο αγροτικό χαρακτήρα της 

κοινωνίας που κρατούσε τον ψυχιατρικό  ασθενή στο σπίτι, αλλά και στη στάση της 

βυζαντινής περιόδου στην ψυχική ασθένεια κι τη γειτνίαση με την Ανατολή κι 

αποδοχή της διαφορετικότητας.  

       Ο όρος «μεταρρύθμιση» συνεπάγεται μετασχηματισμό, τροποποίηση, αλλαγή, 

μετατροπή τόσο θεσμικών όσο και δομικών στοιχείων που ρυθμίζουν και καθορίζουν 

τις διαστάσεις του συστήματος ψυχιατρικών υπηρεσιών σε μια χώρα. Από την πορεία 

της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, θα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ιδιαίτερα κατά 

την περίοδο του 19ου  η εξέλιξη των ψυχιατρικών δομών και ο κανονισμός  

λειτουργίας τους είναι βασισμένοι στα στοιχεία της ευρωπαϊκής ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης και ακολουθούν πιστά στο βαθμό που οι κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες το επιτρέπουν τις καινοτομίες που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες, 

όπως είναι η Αγγλία και η Γαλλία.  

     Στις μέρες μας γίνεται λόγος  πια για ψυχιατρική μεταρρύθμιση ή για πλήρη 

μετασχηματισμό των μεγάλων ιδρυμάτων σε δίκτυο κοινοτικών δομών ψυχιατρικής 

φροντίδας. Αν παραδειγματιζόμαστε από την ιστορία, σε ό,τι αφορά την υγεία, την 

ψυχική υγεία, ίσως να μην αναφερόμαστε πια για ανάγκη μεταρρύθμισης, αλλά για 

βηματισμό επικαιροποιήσης της τεχνογνωσίας και σχεδιασμού νέων πρότυπων 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, υπό το ίδιο όμως αξιακό, ιδεολογικό, ηθικό και 

δεοντολογικό καθεστώς και πλαίσιο προς όφελος του πάσχοντος υποκειμένου.  
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