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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τίτλος: 
Η «ομάδα της Λέρου»: η ιστορία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη 
Λέρο. 

 
Λέξεις-κλειδιά: άσυλο, Λέρος, ομάδα της Λέρου, ψυχιατρείο, ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση 

 

Η εργασία που ακολουθεί αφορά τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησαν οι 

προσπάθειες για μεταρρύθμιση στο Ψυχιατρείο της Λέρου, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Η «ομάδα της Λέρου» ήταν αυτή που ξεκίνησε τη 

διαδικασία. Πρόκειται για μια ομάδα που αποτελούνταν από γιατρούς και έναν 

ψυχολόγο, οι οποίοι, λόγω της ιδιότητάς τους βρέθηκαν, όχι ταυτόχρονα, στη 

Λέρο και προσπάθησαν να ξεκινήσουν μία διαδικασία αλλαγών, μέσα από τη 

δημοσιοποίηση της κατάστασης που επικρατούσε.  

Η παρούσα έρευνα δεν αφορά μόνο τη διαδικασία των αλλαγών, αλλά 

την οπτική των ανθρώπων που τις ξεκίνησαν, τον τρόπο με τον οποίο έδρασαν, 

τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα αποτελέσματα των δράσεών τους μετά από 

όλα αυτά τα χρόνια. Πρόκειται λοιπόν για μια ιστορία της ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης στη Λέρο, όχι τόσο επικεντρωμένη στα γεγονότα, αλλά 

περισσότερο στην αποτίμησή τους από την ομάδα αυτών των ανθρώπων.  

H Λέρος δεν αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, η 

κατάσταση που επικρατούσε τότε στη Λέρο ήταν αντιπροσωπευτική της 

επίσημης ελληνικής ψυχιατρικής και αποτελούσε δημιούργημά της. Συνεπώς, 

και οι προσπάθειες για μεταρρύθμιση δεν αφορούσαν αποκλειστικά το άσυλο 

της Λέρου, αλλά την ελληνική ψυχιατρική στο σύνολό της.  

Πρόκειται για μία ποιοτική έρευνα, ευέλικτου σχεδίου. Ως ερευνητικό 

εργαλείο επέλεξα τις μη δομημένες συνεντεύξεις και το δείγμα μου αποτελείται 

από την πλειοψηφία των εν ζωή μελών της ομάδας.  

Η επιλογή του θέματος είναι συνυφασμένη με την ενασχόλησή μου με το 

ψυχιατρικό νοσοκομείο της Λέρου, στο οποίο εργάζομαι από το 1994. Όλα αυτά 
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τα χρόνια έγιναν μεγάλες αλλαγές, αλλαγές που απορρέουν από την 

κινητοποίηση της ομάδας της Λέρου, από την επέμβαση και τη χρηματοδότηση 

της μεταρρύθμισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την κρατική 

πολιτική και το κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα. 

Τίθεται όμως και ένα ζήτημα αποτίμησης των μεταρρυθμίσεων που 

έλαβαν χώρα, σε σχέση με τις προσδοκώμενες και τους επίσημους 

σχεδιασμούς.  Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση περιορίστηκε στη βελτίωση των 

συνθηκών διαβίωσης και όχι στη στήριξη των ανθρώπων αυτών στην κοινότητα 

(τουλάχιστον όχι στον βαθμό που απαιτείται) και στην ισότιμη αντιμετώπισή 

τους. Τα άτομα με ψυχιατρική εμπειρία παραμένουν περιθωριοποιημένα, ο 

λόγος τους αποκλεισμένος και η συζήτηση για ψυχιατρική μεταρρύθμιση δεν 

εμπεριέχει τόσο όρους ελευθερίας, αλλά περισσότερο όρους κοινωνικού 

ελέγχου.  

Για τον λόγο αυτό με ενδιέφερε να εξετάσω την οπτική των ανθρώπων 

που ξεκίνησαν αυτήν την προσπάθεια, που ονειρεύτηκαν μια άλλη ψυχιατρική. 

Θέλησα να εστιάσω στον τρόπο που έβλεπαν τότε τις προσπάθειές τους και 

στον τρόπο που τις αντιλαμβάνονται τώρα, την αποτίμηση των ενεργειών τους 

αλλά και όλης της προσπάθειας για μεταρρύθμιση. Νομίζω πως αυτό 

επιτεύχθηκε μέσα από τις συνεντεύξεις και παρουσιάστηκε μια διαφορετική 

οπτική του όλου ζητήματος. Ίσως να μην πραγματοποιήθηκε η ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, όπως την εννοούσαμε, αλλά υπάρχει πλέον το 

παράδειγμα ότι μπορεί να συμβεί, υπάρχει το παράδειγμα που μπορεί να 

αντικρούσει τη συνεχώς αυξανόμενη επιρροή του βιολογικά 

προσανατολισμένου παραδείγματος και τον παραγκωνισμό της κοινωνικής 

ψυχιατρικής.  
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ABSTRACT 

Title: 
The “group of Leros”: the history of psychiatric reform in Leros. 

 
Keywords: asylum, Leros, group of Leros, psychiatric hospital, psychiatric 

reform 

 

The following paper concerns the way in which the reform efforts at 

Leros Psychiatric Hospital began, in the early ’80s. The process started by a 

group known as “group of Leros” that consisted of doctors and a psychologist. 

They happened to be located at the island on different occasions due to their 

occupation, and thus started a process of change through the publication of the 

prevailing situation.  

This research is not only about the process of change, as well as the 

perspective of the people who started this process, the way they acted and how 

they see the results of their actions after all these years. This is a history of 

psychiatric reform in Leros, not as focused on the facts as on their evaluation by 

the group of these people. 

Leros is not treated as an isolated incident; the prevailing situation that 

time in Leros was representative of the official Greek psychiatry and was its 

creation. Consequently, the efforts for reform did not concern exclusively the 

asylum of Leros, but the Greek psychiatry as a whole. 

This is a qualitative research, flexibly designed, with unstructured 

interviews as a research tool and the sample consisting of the majority of the 

living members of the group. 

The subject selection is partly a result of my personal involvement with 

the psychiatric hospital of Leros, where I have been working since 1994. Plenty 

reformations have taken place over the years resulting from the mobilization of 
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the “group of Leros”, from the intervention and financing of the reform by the 

European Union, and from the state policy and the dominant scientific example.  

There is also a question of assessing the reforms that have taken place 

in relation of those who were expected and official planning. The psychiatric 

reform was limited to improving the living conditions, rather than supporting 

these people in the community (at least not to the extent it required) and 

treating them equally. People with psychiatric experience remain marginalized, 

their speech remains excluded and the debate on psychiatric reform does not 

that much involve terms of freedom, as terms of social control. 

That is why I was interested in looking at the perspective of the people 

who started this endeavor, who dreamed of another psychiatry. I wanted to 

focus on how they viewed their efforts then and how they perceive them now, 

on the evaluation of their actions but also the overall effort for psychiatric 

reform. I think that this was achieved through the interviews and a different 

perspective was presented. The psychiatric reform in Greece may have not 

occurred as it was once perceived, but now there is an example that suggests 

how it can be achieved; the example case of Leros can refute the ever-

increasing influence of the biologically oriented example and the marginalization 

of social psychiatry.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Λέρος είναι ένας τόπος με βαριά ιστορία, μια ιστορία συνυφασμένη με 

την «φιλοξενία» διάφορων πληθυσμιακών ομάδων, γεγονός που επέδρασε 

στην εξέλιξη του νησιού, από πολιτισμικής και οικονομικής απόψεως. Από τις 

στρατιωτικές δυνάμεις των Ιταλών, τους έγκλειστους στο Λεπροκομείο, τους 

πολιτικούς κρατούμενους της δικτατορίας, τα παιδιά των βασιλικών σχολών της 

Φρειδερίκης, τους έγκλειστους της Αποικίας Ψυχοπαθών (τώρα Κρατικού 

Θεραπευτηρίου Λέρου) καταλήγοντας στον χώρο «φιλοξενίας» προσφύγων και 

μεταναστών (Πανουργιά, 2020). Είναι ένας τόπος η ζωή του οποίου είναι 

συνυφασμένη με την έννοια του Ασύλου, όπως την ορίζει ο Goffman, του 

ολοπαγούς ιδρύματος (Goffman, 1994: 23-31). 

Ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων, εδώ και δεκαετίες, βιοπορίζονται ως 

ανθρωποφύλακες1, (είτε είναι ειδικευμένοι είτε ανειδίκευτοι). Άλλοι μπορεί να 

έχουν οικονομική μόνο σχέση με τα ιδρύματα αυτά, αναλαμβάνοντας να 

καλύψουν τροφοδοσία και άλλων ειδών προμήθειες ή εκμεταλλευόμενοι τις  

πληθυσμιακές ομάδες που φιλοξενούνται ή που εργάζονται σ’ αυτά (στην 

κατανάλωση ειδών και ενοικίαση σπιτιών). Η οικονομία όλου του νησιού έχει 

στηριχθεί σε αυτού του είδους τις ασυλιακές δομές και η ύπαρξή τους στο νησί 

θεωρείται πλέον δεδομένη για τον τόπο. 

Η  αυτής της ιστορίας που έκανε τη Λέρο ευρύτερα γνωστή, είναι το 

ψυχιατρείο της και, συγκεκριμένα, το σκάνδαλο που δημιουργήθηκε γύρω από 

αυτό. Η «αποικία ψυχοπαθών Λέρου», όπως ονομάστηκε αρχικά, άρχισε να 

λειτουργεί το 19572 και δέχτηκε μαζικές εισαγωγές ασθενών, προκειμένου να 

αποσυμφορηθούν τα μεγάλα ψυχιατρεία της χώρας και ιδιαίτερα το Ψυχιατρικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και το Δαφνί. Πραγματοποιήθηκαν μεταγωγές με 

καράβια μεγάλου αριθμού ατόμων από τα ψυχιατρεία αυτά στη Λέρο, με 

 

1 Ο όρος «ανθρωποφύλακες» που χρησιμοποιείται εδώ, σχετίζεται με τον όρο που χρησιμοποιεί 
ο Περικλής Κοροβέσης στο ομώνυμο βιβλίο-μαρτυρία του ως πολιτικού κρατούμενου 
(Κοροβέσης, Π., (2007), Ανθρωποφύλακες, Αθήνα: Ηλέκτρα).  
2 «Βασιλικό Διάταγμα περί ιδρύσεως εις Λακκί Λέρου Αποικίας Ψυχοπαθών υπό μορφήν 
ΝΠΔΔ». Εφημερίς της Κυβερνήσεως 76, τχ. Α΄, 7 Μαΐου 1957. 
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αριθμούς καρφιτσωμένους πάνω στα ρούχα τους, εκ των οποίων κάποιοι 

χάθηκαν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν άτομα που ουδέποτε ταυτοποιήθηκαν. 

Κριτήριο επιλογής των ανθρώπων που μεταφέρθηκαν ήταν ο χαρακτηρισμός 

τους ως «αζήτητοι», όταν δεν είχαν επικοινωνία με το συγγενικό τους 

περιβάλλον τον τελευταίο χρόνο. Μεγάλο ρόλο για την επιλογή τους έπαιξε, 

βέβαια, και η σοβαρότητα της κατάστασής τους, επιλέχθηκαν τα δυσκολότερα 

περιστατικά. Η επιλογή του νησιού για το εγχείρημα αυτό έγινε λόγω της 

ύπαρξης των κτηριακών εγκαταστάσεων από τους ιταλικούς στρατώνες και 

λόγω της απόστασής του από την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Αρχικά στόχος ήταν η ενασχόληση των εγκλείστων με αγροτικές 

εργασίες. Αυτό όμως δεν έγινε. Υπήρξε απλά εγκλεισμός, πολύ μεγαλύτερου 

αριθμού ανθρώπων από αυτούς που θα μπορούσαν λογικά να μείνουν στα 

κτήρια αυτά, με δύο ψυχιάτρους όλο κι όλο και σχεδόν καθόλου ειδικευμένο 

προσωπικό. Οι κάτοικοι που απασχολήθηκαν στο ίδρυμα ήταν αγρότες, 

κτηνοτρόφοι, ψαράδες, με ελάχιστη ή καθόλου μόρφωση στην πλειονότητά 

τους. Η δουλειά τους, να φυλάνε, να ταΐζουν και να πλένουν τους έγκλειστους. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να δημιουργηθούν άθλιες, απάνθρωπες 

συνθήκες. Από τις συνθήκες διαβίωσης (φαγητό, ύπνος, ένδυση κλπ.), την 

απομόνωση και καθήλωση, μέχρι την εκτός ελέγχου άσκηση βίας από τους 

φύλακες. 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και αρχές της δεκαετίας του ’80, μέσα σε 

συνθήκες κοινωνικών αλλαγών και διεκδικήσεων και με επιρροές από το 

εξωτερικό (από τα κοινωνικά κινήματα της εποχής στην Ευρώπη, που 

βρισκόταν στον απόηχο του Μάη του ’68, για τα ανθρώπινα δικαιώματα… από 

το κίνημα της αντιψυχιατρικής με τον Cooper, τον Laing, τον Reich… και κυρίως 

από  την εναλλακτική ψυχιατρική του Basaglia στην Ιταλία)3 , βρέθηκαν στον 

χώρο αυτό άτομα, στην πλειονότητά τους αγροτικοί γιατροί τότε, οι οποίοι, μην 

αντέχοντας την κατάσταση που επικρατούσε εκεί, προχώρησαν σε διάφορες 

παρεμβάσεις. Μία από τις σημαντικότερες ήταν η δημοσιοποίηση της 

κατάστασης που επικρατούσε στη Λέρο, στον ελληνικό και τον ξένο τύπο. Τα 

 

3 Σύμφωνα με αναφορές των ίδιων των συνεντευξιαζόμενων. 
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άτομα αυτά, που αυτοαποκαλέστηκαν Ομάδα της Λέρου, δεν συνέπεσαν όλα 

την ίδια χρονική περίοδο στο νησί, όμως συνδέθηκαν μεταξύ τους με διάφορες 

παρεμβάσεις, ακόμα και μετά την αποχώρησή τους.  

Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε το «σκάνδαλο της Λέρου», μια κίνηση από 

τα μέσα, με στόχο την μεταρρύθμιση, την αλλαγή της κατάστασης στη Λέρο και 

της ίδιας της ελληνικής ψυχιατρικής, και όχι τη δυσφήμιση του νησιού και των 

κατοίκων, παρότι σίγουρα υπήρχαν πολλές περιπτώσεις συγκρούσεων. Αυτό 

όμως που ακολούθησε ήταν μία κατάσταση καθόλα υποκριτική. Το σκάνδαλο 

χρεώθηκε εξ’ ολοκλήρου στο νησί και τους κατοίκους. Το ελληνικό κράτος 

φάνηκε αμέτοχο σε όλο αυτό, λες και δεν ήταν αυτό που οργάνωσε και ενέκρινε 

τη διαδικασία της σύστασης και τον τρόπο λειτουργίας του ιδρύματος. Η 

επίσημη ελληνική ψυχιατρική επίσης φάνηκε αμέτοχη, αν και οι μεταγωγές και ο 

χαρακτηρισμός των ανθρώπων αυτών ως ανίατων και αζήτητων φέρουν τις 

υπογραφές των ψυχιάτρων των μεγάλων ψυχιατρείων. Επίσης, οι συνθήκες και 

η  αντιμετώπιση των εγκλείστων στα υπόλοιπα ψυχιατρεία, δε διέφεραν και 

πολύ, η Λέρος δεν ήταν η εξαίρεση, ήταν η απόλυτη έκφραση του κυρίαρχου 

επιστημονικού παραδείγματος. 

Αυτό βέβαια δε δικαιολογεί την άσκηση βίας από μεγάλη μερίδα του 

προσωπικού, ούτε και την εκμετάλλευση των ανθρώπων αυτών. Σαφώς, αυτοί 

που ασκούν βία, που δεν υπολογίζουν τους άλλους ως ανθρώπους, έχουν την 

ευθύνη αυτών που κάνουν, αλλά εξίσου υπεύθυνη είναι και η πολιτεία και η 

ψυχιατρική στο σύνολό της. Στη δική τους αρμοδιότητα ήταν και είναι η 

αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, καθώς και η τιμωρία τους. Αντ’ αυτού υπήρξε 

ένα καθεστώς ατιμωρησίας, καθώς και ένα καθεστώς διαφθοράς, από το 

καθημερινό ζήτημα της τροφοδοσίας, με ακατάλληλης ποιότητας τρόφιμα και 

πολλά-πολλά άλλα, με ελάχιστες αντιδράσεις και ελάχιστες επιπτώσεις. 

Με τον αγώνα λοιπόν των ανθρώπων αυτών, που βρέθηκαν στη Λέρο, 

και με την παρέμβαση και την οικονομική ενίσχυση της ΕΟΚ, ξεκίνησε το 

εγχείρημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη Λέρο, που άνοιξε το δρόμο για 

τη χρηματοδότηση προγραμμάτων σε όλη την Ελλάδα. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η τρέλα γίνεται αντιληπτή και αντιμετωπίζεται διαφορετικά στις διάφορες 

ιστορικές περιόδους. Αυτό που σήμερα εννοούμε τρέλα, με την έννοια της 

ψυχικής ασθένειας, είναι σχετικά πρόσφατη ερμηνεία, όπως και η ψυχιατρική 

είναι πρόσφατη ως επιστήμη.  

Ο Φουκώ, στο βιβλίο του «Ιστορία της τρέλας» εξετάζει το διαφορετικό 

τρόπο που ερμηνεύεται και αντιμετωπίζεται η τρέλα σε σχέση με την εποχή, όχι 

ως κάτι αμετάβλητο, το οποίο υπάρχει εκεί και ανακαλύπτεται, αλλά εξελικτικά. 

Εξετάζοντας την τρέλα μέσα από τον τρόπο που αποτυπώνεται στην τέχνη, 

θεωρεί ότι στην εποχή της Αναγέννησης υπάρχει μία σχέση του ανθρώπου με 

την τρέλα. Την περίοδο αυτή η τρέλα κυκλοφορεί ελεύθερα, ο τρελός είναι 

περιπλανώμενος. Η κοινωνία ανέχεται να συμβιώνει με την τρέλα, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι της είναι πάντα ευχάριστη. Επίσης, κατά περιόδους κάποιοι από 

τους τρελούς διώχνονται, η πόλη κρατάει τους δικούς της και διώχνει τους 

ξένους. Ο πίνακας «το πλοίο των τρελών» του Ιερόνυμου Μπος, αποτελεί 

χαρακτηριστική αποτύπωση στην τέχνη του διωγμού των τρελών έξω από τα 

τείχη της πόλης. Σύμφωνα με τον Φουκώ, τέτοια πλοία υπήρξαν και στην 

πραγματικότητα (Foucault, 2007: 20-27). 

Κατά την κλασική εποχή, στον δυτικό πολιτισμό, παρατηρείται μία 

μετάβαση από τη σχέση στο όριο. Το ζητούμενο δεν είναι η ταυτότητα, αλλά τα 

όρια, όχι το τι είναι αλλά το τι θεωρούν ότι δεν είναι οι δυτικοί άνθρωποι. 

Χαρακτηριστικό του δυτικού πολιτισμού είναι η οριοθέτηση αυτού που θεωρείται 

ξένο.  Ο δυτικός άνθρωπος κατανόησε τον εαυτό του ως το «άλλο» του τρελού. 

Σύμφωνα με τον Φουκώ, σημείο σταθμός που αποτελεί έκφραση αυτής 

της μετατόπισης είναι η ίδρυση του Γενικού Νοσοκομείου, το 1656 στο Παρίσι. 

Ακολουθούν και άλλα σε άλλες πόλεις και πραγματοποιείται αυτό που ο  Φουκώ 

ονομάζει Μεγάλο Εγκλεισμό. Με τον εγκλεισμό επιτυγχάνεται το σταδιακό 

χτίσιμο ενός ορίου, ενός τοίχου. Μέσα από αυτόν εγκαθιδρύεται ένας 

εσωτερικός αποκλεισμός. Εγκλείονται όσοι δεν ασπάζονται τις ηθικές αξίες της 

νέας κοινωνίας. Πρόκειται για μια ηθική της εργασίας, η απομάκρυνση από την 

οποία  θεωρείται πηγή κάθε ανηθικότητας. Ο εγκλεισμός λοιπόν, αποτελεί 
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άμεση συνέπεια του κλασικισμού και της ηθικής του. Την περίοδο που 

ακολούθησε εγκλείστηκαν τρελοί, άνεργοι, άστεγοι, επαίτες, ομοφυλόφιλοι κλπ 

(Foucault, 2007: 72-83). 

Ο εγκλεισμός της τρέλας στο Γενικό Νοσοκομείο και στα υπόλοιπα 

ιδρύματα αυτού του τύπου δεν έχει να κάνει με την πρόσληψή της ως ασθένειας 

και με τη θεραπεία της. Η τρέλα ακολουθεί την ένδεια στον εγκλεισμό. Το 

χαρακτηριστικό της ένδειας είναι αυτό, που οδηγεί τους τρελούς στον εγκλεισμό. 

Όσο για την ένδεια, στην κλασική εποχή έχει χάσει το μεγαλείο της και τον ιερό 

της χαρακτήρα σε σημείο που να αποτελεί πλέον αδίκημα. Έχει χαθεί η 

σύνδεση της ελεημοσύνης με τη σωτηρία και αποτελεί πλέον κρατική μέριμνα η 

φροντίδα και η τιμωρία των φτωχών. Όλοι οι έγκλειστοι, μαζί τους και οι τρελοί, 

περνούν από ηθική αξιολόγηση, διαχωρίζονται σε καλούς και κακούς 

εγκλείστους. Οι καλοί είναι αυτοί που αποδέχονται τον εγκλεισμό και αξίζουν τη 

φροντίδα. Οι κακοί είναι όσοι τον αντιλαμβάνονται ως στέρηση της ελευθερίας 

τους και αντιδρούν, οπότε αξίζουν τιμωρία και σωφρονισμό. Όλοι λοιπόν οι 

έγκλειστοι, ανεξαιρέτως, αποτελούν ηθικά υποκείμενα (Foucault, 2007: 83-93). 

Ο Μεγάλος Εγκλεισμός τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ήταν επίσης 

αποτέλεσμα οικονομικών κρίσεων που έπληξαν τις χώρες της Ευρώπης. Ο 

συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ανέργων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

αριθμού των επαιτών, κυρίως στις πόλεις, αλλά και στην επαρχία. Αρχικά οι 

επαίτες απομακρύνονταν, στη συνέχεια όμως θεωρήθηκε λύση ο εγκλεισμός 

τους, για να μην υπάρχει αναβρασμός στην κοινωνία (Foucault, 2007: 93-103). 

Κατά τον 18ο αιώνα οι γιατροί μπαίνουν στους χώρους εγκλεισμού όχι 

γιατί η τρέλα θεωρείται ασθένεια, αλλά για να προστατεύσουν τις πόλεις από 

ασθένειες και επιδημίες. Αναπτύχθηκε ένας μεγάλος φόβος μεταδοτικότητας 

φανταστικών ασθενειών, ο οποίος σχετίζεται με τον εγκλεισμό και το 

φαντασιακό των ανθρώπων σε σχέση με την τρέλα (Foucault, 2007: 461-495). 

Ακολουθεί ο διαχωρισμός της τρέλας από τις υπόλοιπες ομάδες 

εγκλείστων. Η τρέλα παρέμεινε εντός των τειχών, διαχωρισμένη από τη φτώχεια 

ή την ασθένεια, που θεωρούνται πλέον ζήτημα των οικείων ή δημόσιας αρωγής. 
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Τέλη, λοιπόν του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα έχουμε μια σημαντική 

μετάβαση. Η τρέλα ιατρικοποιείται. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτείται από τη 

γέννηση του Ασύλου. Βασικά πρόσωπα για τις αλλαγές στον τρόπο 

αντιμετώπισης και αντίληψης της τρέλας, θεωρήθηκαν ένας φιλάνθρωπος, ο 

Tuke, που ανήκε σε κοινότητα Κουάκερων, και ο γιατρός Pinel. Το Ησυχαστήριο 

του Tuke και το σπάσιμο των αλυσίδων από τον Pinel απέκτησαν υπόσταση 

Μύθου, διογκώνοντας τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια μέσα από 

συμβολισμούς και στο φαντασιακό των ανθρώπων (Foucault,  2007: 597-620). 

Στο Ησυχαστήριο μένουν όσοι έχουν ίδιες θρησκευτικές αντιλήψεις, η 

θρησκεία θεωρείται βασική για τη θεραπεία. Βασικό μέσο θεραπείας στο Άσυλο 

θεωρείται η εργασία, η οποία είναι εντελώς ανεξάρτητη από την παραγωγική 

διαδικασία, έχει να κάνει μόνο με την παραδοχή της εργασίας ως υπέρτατης 

ηθικής αξίας. Στον χώρο αυτό παρατηρείται μια μετατόπιση από την τιμωρία 

στην ενοχή, μέσα από τον φόβο και την οργάνωση της τρέλας. Ο φόβος, δεν 

είναι ο φόβος για την τρέλα, αλλά ο φόβος της τρέλας, η οποία, αν και 

ελευθερώνεται, γεμίζει με ενοχές (Foucault, 2007: 622-632). 

Ο Pinel, από την άλλη, δεν συνδέει τον εγκλεισμό στο Άσυλο με τις 

θρησκευτικές αντιλήψεις. Το Άσυλο αποτελεί συνέχεια της θρησκείας ως προς 

την ηθική, το επίπεδο της αρετής και της κοινωνικής ζωής, αλλά παραμένει έξω 

από το φανταστικό της κείμενο. Ο Pinel μιλά για μέθοδο με την οποία η ιατρική 

θα μπορούσε να απαντήσει στο ερώτημα για τη θεραπεία των ψυχικά 

αλλοτριωμένων, μιλά για Ηθική θεραπεία. Σύμφωνα μ’ αυτήν, ο αλλοτριωμένος 

δεν είναι ποτέ ολοκληρωτικά κατεστραμμένος και υπάρχουν στοιχεία, στα οποία 

μπορεί ο θεραπευτής να βασιστεί για να τον τραβήξει στον κόσμο της 

λογικότητας, μέσα από την παρατήρηση της καθημερινότητάς του (Foucault,  

2007: 632-656). 

Οι υποθέσεις που γίνονται εδώ είναι οι εξής: πρώτον, ότι η ψυχική 

ασθένεια είναι νόσος σαν όλες τις άλλες και εγγράφεται στο σώμα. Δεύτερον, ότι 

ο ψυχικά ασθενής δεν είναι ποτέ ολοκληρωτικά κατεστραμμένο άτομο.  

Με βάση αυτές τις υποθέσεις, ο γιατρός αποκτά απόλυτη εξουσία. Μέχρι 

τότε ήταν σχεδόν ανύπαρκτη η παρουσία του στους τόπους εγκλεισμού. Τώρα 

έχει τον ρόλο της αυθεντίας. Έχει την εξουσία, παρατηρεί, αποκτά γνώση. Η 
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εξουσία του απορρέει από τον εγκλεισμό, για τον οποίο αυτός είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος να αποφασίσει. Του δίνει επίσης απεριόριστη εξουσία 

στο να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μέσο τιμωρίας (Το πιο συνηθισμένο είναι να 

χρησιμοποιεί τιμωρητικά ό,τι στην κλασική εποχή χρησιμοποιούνταν ως 

θεραπεία. Το αποτέλεσμα μπορεί να μην αλλάζει, αλλά αλλάζει ο λόγος για τον 

οποίο γίνεται). Ο εγκλεισμός οδηγεί σε μια νέα μορφή γνώσης, βασισμένης στην 

παρατήρηση, την καταγραφή, την ταξινόμηση, την ερμηνεία και την κατάταξη. 

Οι έγκλειστοι γίνονται αντικείμενα παρατήρησης. Όσο για τις Ηθικές θεραπείες 

του Pinel και των συγχρόνων του, είναι αυτές που κάνουν τον εγκλεισμό το 

μεγαλύτερο μέσο υποταγής και καταστολής, παρότι προτάσσουν την ελευθερία 

(Foucault, 2007: 657-669). 

Συνοψίζοντας λοιπόν για την περίοδο αυτή, πρέπει να παρατηρήσουμε 

ότι ο γιατρός μπαίνει στο Γενικό Νοσοκομείο προκειμένου να διαφυλάξει τους 

υγιείς από τη διάγνωση της τρέλας. Τα Άσυλα αποτελούν τόπο προφύλαξης 

των εγκλείστων από την κοινωνία, αλλά και τόπο προφύλαξης της κοινωνίας 

από την τρέλα. Πρόκειται για χώρους εγκλεισμού και περιθωριοποίησης, υπό 

την επιτήρηση του γιατρού, με τη βοήθεια φυλάκων-επιτηρητών. 

Για τον Φουκώ, δεν είναι μόνο ο σωματικός καταναγκασμός σημαντικός, 

αλλά περισσότερο ο ηθικός καταναγκασμός, η φίμωση του λόγου της τρέλας, η 

ταύτισή του με το τίποτα. Το Άσυλο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή. 

Επίσης, αποτέλεσε και το χώρο όπου αναπτύχθηκε η ψυχιατρική.  

Όσο αφορά τον τρόπο λειτουργίας του Ασύλου, τις σχέσεις των 

τροφίμων με το προσωπικό, τα στάδια από τα οποία περνάει ο τρόφιμος, 

περιγράφονται αναλυτικά στο έργο του Goffman, “Άσυλα”. Αυτό που έχει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο ίδιος ο ορισμός του Ασύλου ως ολοπαγούς 

ιδρύματος. Η παρουσίαση των χαρακτηριστικών αυτών και των διεργασιών, 

που δε σχετίζονται με την πληθυσμιακή ομάδα των εγκλείστων, αλλά με τα 

χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις του εγκλεισμού. Φαινόμενα όπως ο 

ιδρυματισμός είναι αποτελέσματα του εγκλεισμού, της δομής του ολοπαγούς 

ιδρύματος. Η αλλοτρίωση μέσα από παρόμοιες διαδικασίες, είτε πρόκειται για 

ψυχιατρείο, στρατόπεδο, μοναστήρι, φυλακή κλπ., μέσα από τον εγκλωβισμό, 

την αποκοπή από τους οικείους, την έλλειψη κάθε ιδιωτικότητας και το αυστηρό 

πρόγραμμα, διαδικασίες κοινές, που σχετίζονται με τη δομή των ιδρυμάτων και 
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όχι με τον πληθυσμό που “φιλοξενούν”. Συμπεριφορές που παρατηρούνται και 

έχουν να κάνουν με την επιβίωση μέσα στον συγκεκριμένο χώρο, μπορεί να 

χρεωθούν στους εγκλείστους ως συμπτώματα ασθένειας ή χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς τους (Goffman, 1994).  

Ως αντίδραση στην ασυλιακή πρακτική και στην ίδια την ψυχιατρική ως 

επιστήμη, δημιουργήθηκαν κινήματα αμφισβήτησης, σε μία περίοδο 

γενικότερων διεκδικήσεων υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Τα 

κινήματα της αντιψυχιατρικής και δημοκρατικής ψυχιατρικής με τους David 

Cooper (Cooper, 1975,1977,1978), ο οποίος πρώτος χρησιμοποίησε τον όρο 

αντιψυχιατρική, Wilhelm Reich (Reich, 2013-α, 2013-β, 2013-γ), Thomas Szasz 

(Szasz, 2006-α, 2006-β, 2007-α, 2008-β, Szasz- Laing, 1980), Ronald Laing 

(Laing, 1975, 1984, 1990), Aaron Esterson (Laing- Esterson, 1975), Giovanni 

Jervis (Jervis, 1978) και άλλους, και της εναλλακτικής ψυχιατρικής του Franco 

Basaglia (Basaglia, 2006, 2007-α, 2007-β, 2008-α, 2008-β) τη δεκαετία του 

1970, προσπάθησαν να αμφισβητήσουν το άσυλο και να επισημάνουν το ταξικό 

πρόσημο του εγκλεισμού.  

Ακολούθησε μία διαδικασία μετάβασης από το ασυλιακό στο κοινοτικό 

μοντέλο, με κλείσιμο ή περιορισμό των ψυχιατρικών ασύλων και τη δημιουργία 

ενός δικτύου δομών στην κοινότητα. Ο βαθμός της επιτυχίας της μετάβασης 

αυτής διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή.   
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3. Η  ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Η ΛΕΡΟΣ 

 Στην Ελλάδα τα πρώτα άσυλα δημιουργούνται στα τέλη του 19ου αιώνα, 

πολύ αργότερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αφού η συγκρότηση του 

Νεοελληνικού Κράτους ξεκινά μετά την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα 

(Πλουμπίδης, 1995, Κριτσωτάκη, 2009). Μετά από δύο παγκόσμιους πολέμους, 

έναν εμφύλιο, οικονομικές κρίσεις, στα μέσα του 20ου αιώνα,  επικρατούσε 

συμφόρηση των ψυχιατρικών ασύλων. Έτσι δημιουργήθηκαν οι «αποικίες 

ψυχοπαθών» στη λογική της αποσυμφόρησης των μεγάλων ψυχιατρείων. 

 Η Λέρος, νησί των Δωδεκανήσων, ενσωματώθηκε στην Ελλάδα το 1948. 

Το 1957 αποφασίστηκε η ίδρυση στο νησί της «Αποικίας Ψυχοπαθών Λέρου» η  

οποία κυρώθηκε με βασιλικό διάταγμα το 1958 και μεταφέρθηκαν εκεί οι πρώτοι 

ασθενείς (Μεγαλοοικονόμου, 2016, Καρυδάκη, 2018, Κριτσωτάκη- Πλουμπίδης, 

2020). 

 Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση της Μαρίας 

Μητροσύλη και δημοσιεύθηκε το 1995 με τίτλο «Μελέτη της νομικής και 

κοινωνικής θέσης των ασθενών στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου», 

αναφέρονται τα ευρήματα που αφορούν τον αριθμό των εισαγωγών αλλά και 

των θανάτων από το 1958 έως και το Μάιο του 1995, ως εξής: 

311 εισαγωγές το 1958,  

71 εισαγωγές και 5 θάνατοι το 1959,  

1616 εισαγωγές και 106 θάνατοι τα έτη 1960-1965,  

1291 εισαγωγές και 378 θάνατοι τα έτη 1966-1970, 

537 εισαγωγές και 386 θάνατοι τα έτη 1971-1975, 

248 εισαγωγές και 285 θάνατοι τα έτη 1976-1980, 

72 εισαγωγές και 248 θάνατοι τα έτη 1981-1985, 

60 εισαγωγές και 257 θάνατοι τα έτη 1986-1990, 

57 εισαγωγές και 171 θάνατοι τα έτη 1991-1994 και  

2 εισαγωγές και 17 θάνατοι το 1995 (έως τον Μάιο του 1995...) 

(Μητροσύλη & Μεγαλοοικονόμου, 1995: 45). 
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 Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 εμφανίζονται τα πρώτα 

δημοσιεύματα στον εθνικό τύπο, ενώ τον Δεκέμβρη του 1981 η «Ομάδα των 

γιατρών της Λέρου» κάνει την πρώτη επίσημη καταγγελία στο Ελληνογαλλικό 

Συμπόσιο Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Επιτεύχθηκε η ματαίωση της μεταφοράς 

250 ασθενών που ήταν προγραμματισμένη για το 1982 και σταμάτησαν πλέον 

οριστικά οι μεταφορές ασθενών στο ψυχιατρείο της Λέρου (Μεγαλοοικονόμου, 

2016: 123). 

 Μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το ζήτημα και τις καταγγελίες στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξεκίνησε το 1984 το πρόγραμμα για τη ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση, χρηματοδοτούμενο από την ΕΟΚ με τον καν. 815/84 

(Μεγαλοοικονόμου, 2016: 123). 
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4. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ- 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας είναι να δώσει μία όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη 

εικόνα για την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη Λέρο, τον τόπο που 

αποτέλεσε σταθμό, αφού σηματοδότησε την έναρξη των προσπαθειών για 

αποασυλοποίηση και για τη δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών στην 

κοινότητα. Η δημοσιοποίηση από τα μέσα, από μία ομάδα ανθρώπων που 

εργάζονταν εκεί, των συνθηκών κράτησης στο άσυλο, ανάγκασε την Ελλάδα να 

προχωρήσει στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση, δίνοντας βάρος στον 

συγκεκριμένο χώρο. 

Η συγκεκριμένη θεματική δεν είναι πρωτότυπη. Υπάρχουν πολλές 

σχετικές δημοσιεύσεις και έρευνες, στοιχεία για το πώς ξεκίνησε αλλά και πώς 

κατέληξε όλη η διαδικασία, για το ιστορικό πλαίσιο, καθώς και για τη Λέρο ως 

τόπο εγκλεισμού διαφόρων ομάδων (Μαρκίδης, 1998, Blue, 1999, Κούτση, 

2001, Παξινός, 2001, Τζανάκης, 2008, Μητροσύλη, 2015, Guattari, 2015, 

Καρυδάκη, 2018, 2020, Κριτσωτάκη- Πλουμπίδης, 2020, Αβραμοπούλου, 2020, 

Λέκκα, 2020, Πανουργιά, 2020, κ.α.). Επίσης, υπάρχουν δημοσιεύματα 

κάποιων από αυτούς που πρωτοστάτησαν σε αυτήν την προσπάθεια, που 

αφορούν τις προσωπικές τους απόψεις για τα αποτελέσματα αυτού του 

εγχειρήματος (Μπαϊρακτάρης, 1994 , 2015, Λουκάς, 2007, 2015, 

Μεγαλοοικονόμου, 2007, 2016, 2019, Μεγαλοοικονόμου & Λουκάς, 1999, κ.α.). 

Το καλοκαίρι του 2015, έγινε μία συνάντηση στον χώρο του Κρατικού 

Θεραπευτηρίου Λέρου, με θέμα ακριβώς αυτήν την αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων της προσπάθειας για ψυχιατρική μεταρρύθμιση4. Τέλος, 

παρατηρείται μία αύξηση της ενασχόλησης με τη Λέρο στον ερευνητικό τομέα 

τα τελευταία χρόνια, όχι ως προς μία συγκεκριμένη ομάδα εγκλείστων, αλλά 
 

4 Τριήμερο αποτίμησης με τίτλο «Λέρος, 25 χρόνια μετά: Συνάντηση αποτίμησης της 

ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη Λέρο», που πραγματοποιήθηκε στη Λέρο στις 19-20 και 21 

Ιουνίου 2015. 
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διαχρονικά, ως τόπο εγκλεισμού και εξορίας (Πανουργιά, 2020, Αβραμοπούλου, 

2020), με αφορμή τη «φιλοξενία» στο νησί προσφύγων/μεταναστών και τη 

σύνδεσή της με το παρελθόν του νησιού, όσο αφορά τη «φιλοξενία»  και άλλων 

έγκλειστων πληθυσμών.  

Σκοπός της έρευνας είναι να προχωρήσει λίγο πέρα από αυτά, να 

αναδείξει τις διαφορετικές απόψεις αλλά και να επισημάνει τα σημεία στα οποία 

ταυτίζονται, να συγκεντρώσει τις αναφορές σε λάθη, παραλήψεις ή προτάσεις 

για μια συνέχιση της προσπάθειας ή για εξ’ ολοκλήρου αλλαγή κατεύθυνσης. 
Στόχος δεν είναι να δούμε τι πρόκειται να γίνει με το συγκεκριμένο ψυχιατρικό 

ίδρυμα ή με τους εργαζόμενους και τους κατοίκους της Λέρου, αλλά η 

γενικότερη πορεία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα και ο τρόπος αντιμετώπισης 

και στήριξης των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία. Η Λέρος ήταν το σύμβολο της 

βαρβαρότητας, αλλά και το ξεκίνημα, το όραμα για κάτι εντελώς διαφορετικό. 

Έγινε τόπος συνάντησης και συνεργασίας ομάδων από όλη την Ευρώπη, 

χρηματοδοτήθηκε σημαντικά από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (και 

αργότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και έφτασε στο σημείο που είναι 

σήμερα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο πώς επηρεάζεται η όλη διαδικασία από την 

οικονομική κρίση, αλλά και το κατά πόσο «τελείωσε» ή άλλαξε ήδη, πριν από 

αυτήν. Αν, τελικά, τα  αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα σε σχέση με τους 

στόχους που ετέθησαν, αν κάπου η διαδικασία άλλαξε πορεία, αλλά και αν η 

διαδικασία που επιλέχθηκε ήταν η κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων 

αυτών. Να καταλήξουμε λοιπόν στο αν και κατά πόσο φτάσαμε στην 

αποασυλοποίηση όπως την εννοούσαμε τότε, που ήταν έννοια ταυτόσημη με 

την ελευθερία, αν καταπολεμήσαμε τον ιδρυματισμό ή αν καταλήξαμε σε έναν 

«νεοϊδρυματισμό» (Λουκάς, 2007: 26-36), φτιάχνοντας επίσης ιδρυματικές , 

μικρότερες δομές στην κοινότητα. Αν η προσπάθεια είναι τελικά καταδικασμένη, 

αφού δε συμβαδίζει με αλλαγή του επιστημονικού παραδείγματος και της 

κοινωνίας γενικότερα, όταν η αποϊδρυματοποίηση και η αποκατάσταση 

λαμβάνουν χώρα μέσα σε καθεστώς κοινωνικού ελέγχου (Basaglia, 2007 α: 33-

40). 
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Ερευνητικά ερωτήματα 

Μας ενδιαφέρει επομένως να δούμε ποιοι ήταν οι άνθρωποι που 

αποτέλεσαν την ομάδα της Λέρου, κατά πόσο ήταν επηρεασμένοι από κινήματα 

ή ιδεολογικά ρεύματα της εποχής, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 

νοηματοδοτούσαν τις ενέργειες και τις προσπάθειές τους. Αυτό αποτελεί και το 

πρώτο ερευνητικό μας ερώτημα. 

Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορά τον τρόπο που νοηματοδοτούν 

σήμερα τις τότε ενέργειές τους, κρίνοντας και εκ του αποτελέσματος. 

Τέλος, το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αφορά τον εντοπισμό «λαθών» και 

επισημάνσεων, καθώς και την οπτική που έχουν οι άνθρωποι αυτοί για το 

μέλλον, αν πιστεύουν ότι χρειάζονται άλλου είδους λύσεις και αν υπάρχουν 

προτάσεις για τον τρόπο που πρέπει να κινηθούμε από δω και μπρος. 

 

Μεθοδολογία 

Η έρευνα που ακολουθεί είναι μία ποιοτική έρευνα, η οποία αποτελεί μία 

μελέτη περίπτωσης (Robson, 2007: 210-215), τη μελέτη της δράσης μιας 

ολιγομελούς ομάδας ανθρώπων, μέσα σε συγκεκριμένο χωρικό και χρονικό 

πλαίσιο. Επειδή πρόκειται για γεγονότα που συνέβησαν πριν χρόνια, δεν είναι 

δυνατή η παρατήρηση. Οι διαθέσιμες πηγές μπορεί να είναι δημοσιεύματα, 

αρχειακό υλικό ή αφηγήσεις-μαρτυρίες. Προκειμένου να δοθούν όμως 

απαντήσεις στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα, δεν αρκεί η ανάλυση των 

δημοσιευμάτων ή του αρχειακού υλικού5. Βασικό ζητούμενο είναι η οπτική του 

υποκειμένου και, για τον λόγο αυτό έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η συνέντευξη, 

ως ερευνητικό εργαλείο. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν οι μη δομημένες, 

αφηγηματικές συνεντεύξεις (Robson, 2007: 333-335), επειδή μας ενδιαφέρει η 

νοηματοδότηση του «τότε» και του «τώρα». Η αφηγηματική, μη δομημένη 

 

5 Στη συγκεκριμένη έρευνα το αρχειακό υλικό που παρατίθεται υπό μορφή παραρτημάτων, 
αξιοποιήθηκε για την κατανόηση της περιόδου και τη νοηματική πλαισίωση των λεγομένων, 
αλλά δεν αναλύθηκε διεξοδικά. Για τον σκοπό αυτόν αρκέστηκα στο διαθέσιμο υλικό (κυρίως 
υλικό που μου παραχώρησε ο Κώστας Μωρόγιαννης) και δεν προχώρησα σε επιπλέον 
αναζήτηση, παρά μόνο για δημοσιεύματα στα οποία με παρέπεμψαν οι ίδιοι οι αφηγητές. 
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συνέντευξη είναι ιδανική, αφού εμπεριέχει έντονο το στοιχείο του αναστοχασμού  

(η αφήγηση είναι πάντα αναστοχαστική),  τη σύγκριση του «τότε» και του 

«τώρα» στο επίπεδο του νοήματος (Τσιώλης, 2006, 2014). 

Παρά του ότι η έρευνα εντάσσεται και ξεκινά από ένα γενικότερο 

θεωρητικό πλαίσιο, μέσα από αυτήν, μέσα από τις συνεντεύξεις δίνονται 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όχι προεπιλεγμένες, καθώς και απαντήσεις στα 

ερευνητικά ερωτήματα. Με έναυσμα τις συνεντεύξεις, διευρύνεται και 

προσανατολίζεται εκ νέου το θεωρητικό πλαίσιο, είτε με συγκεκριμένες 

προτάσεις για ανάγνωση από τους αφηγητές, είτε έμμεσα, μέσα από τις 

αναφορές τους για ιδεολογικές επιρροές. Πρόκειται, λοιπόν, για έρευνα 

ευέλικτου σχεδίου, με αλληλεπίδραση της θεωρίας με το ερευνητικό υλικό 

(Robson, 2007: 194-197, Τσιώλης, 2014). 

Για την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε 

βοηθητικά το λογισμικό NVivo-10. Πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση των 

συνεντεύξεων σε δύο στάδια, μία ελεύθερη κωδικοποίηση της κάθε συνέντευξης 

ξεχωριστά και μία δεύτερη, όπου κωδικοποιούνται τα αποτελέσματα της 

πρώτης και προκύπτουν γενικότερες κατηγορίες, που αφορούν το σύνολο των 

συνεντεύξεων. Μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση αυτών των 

κατηγοριών δίνονται και οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. 

Το δείγμα της έρευνας είναι γιατροί και ένας ψυχολόγος που 

πρωταγωνίστησαν στη δημοσιοποίηση της κατάστασης στη Λέρο και στα 

πρώτα βήματα για βελτίωση των συνθηκών με στόχο την πορεία προς την 

αποασυλοποίηση. Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με τα περισσότερα εν ζωή 

εμπλεκόμενα μέλη, τα άτομα που αποτέλεσαν την ομάδα της Λέρου. Επίσης, 

χρησιμοποιήθηκαν δημοσιεύματα της εποχής και μεταγενέστερα. 

Η επιλογή του θέματος έγινε για δύο λόγους κυρίως, οι οποίοι έχουν να 

κάνουν με το γεγονός ότι αφορά τον χώρο στον οποίο εργάζομαι από το 1994 

(το μεγαλύτερο διάστημα ως νοσηλεύτρια σε ψυχιατρικές δομές και από τις 

αρχές του 2019 ως διοικητική υπάλληλος).  Ο πρώτος λόγος, καθαρά 

πρακτικός, είναι ότι το γεγονός αυτό μου επιτρέπει να γνωρίζω την κατάσταση 

που επικρατούσε λίγα χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση των συνθηκών κράτησης 
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στη Λέρο, κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων αποασυλοποίησης, καθώς 

και τις συνθήκες που επικρατούν τώρα. Ο δεύτερος, και ουσιαστικότερος, είναι 

το προσωπικό μου ενδιαφέρον για την πορεία της «ψυχιατρικής 

μεταρρύθμισης» γενικά και στον συγκεκριμένο χώρο που ζω και εργάζομαι, 

καθώς και το ενδιαφέρον μου για τα άτομα που αποκτούν ψυχιατρική διάγνωση 

και τον τρόπο που αντιμετωπίζονται από το σύστημα υγείας και από την 

κοινωνία γενικότερα.  

Επειδή έχουν προηγηθεί δημοσιεύσεις, ομαδικές αλλά και ατομικές,  από 

τα μέλη της ομάδας με στόχο τη δημοσιοποίηση της κατάστασης, των ενεργειών 

και των προβληματισμών τους, και κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν να 

τοποθετούνται δημόσια όσο αφορά την ευρύτερη θεματική, προβληματίστηκα 

όσο αφορά το ζήτημα της εξασφάλισης της ανωνυμίας. Ήταν κάτι που κανένας 

τους δε ζήτησε. Όλοι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για επώνυμες αναφορές, 

άλλοι απλά δήλωσαν ότι δεν είχαν πρόβλημα και άλλοι το θεώρησαν 

αυτονόητο. 
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5. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Επειδή το θέμα αναφέρεται στην οπτική και τον ρόλο μιας μικρής, 

συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων πάνω σε μία σειρά γεγονότων, ο αρχικός 

σχεδιασμός ήταν να βρω τους ανθρώπους αυτούς και να τους πάρω 

συνέντευξη, να μην αρκεστώ σε ένα όσο γίνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα, αλλά 

να πραγματοποιήσω την έρευνα στο σύνολο της ομάδας, ως μελέτη 

περίπτωσης6 . 

Άρχισα με την υπόδειξη του υπεύθυνου καθηγητή μου για τον ένα εξ 

αυτών. Αφού πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνέντευξη, μέσα από το υλικό που 

εκείνος μου έδωσε, δηλαδή την αφήγησή του και κάποια δημοσιεύματα, νόμιζα 

ότι είχα πλέον τη σύσταση της ομάδας. Έτσι, άρχισα να ψάχνω να τους βρω.  

Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο το ποιοι τελικά 

αποτέλεσαν την ομάδα της Λέρου. Πρόκειται για ανθρώπους που βρέθηκαν στη 

Λέρο, όχι όμως απαραίτητα το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτό που τους συνδέει 

είναι ότι συνεργάστηκαν όσο αφορά τις καταγγελίες και οποιουδήποτε τύπου 

παρεμβάσεις της περιόδου εκείνης. Επίσης, υπήρξαν άτομα που άλλοι τα 

θυμούνται και άλλοι όχι, αναγράφονται ονόματα στα δημοσιεύματα, που πολλοί 

δεν τα θυμούνται, ενώ θυμούνται άλλους, των οποίων τα ονόματα δεν 

αναφέρονται σε δημοσιεύματα. 

Το γεγονός ότι ο καθένας θυμάται άλλα άτομα, οφείλεται στο ότι δεν ήταν 

όλοι την ίδια περίοδο στη Λέρο. Επίσης, το ότι αναγράφονται ονόματα σε 

δημοσιεύματα, που σε κάποιους δε θυμίζουν τίποτα, οφείλεται στο γεγονός ότι, 

όταν γινόταν μία καταγγελία, συνήθως υπέγραφαν οι περισσότεροι γιατροί που 

ήταν τότε στον χώρο, ασχέτως αν ασχολήθηκαν ή όχι με το ζήτημα, απλά για να 

ενισχύσουν την παρέμβαση. 

Ξεκίνησα, λοιπόν, με μία λίστα οκτώ ατόμων. Στη συνέχεια, σε άλλο 

δημοσίευμα, βρήκα μία λίστα εννέα ατόμων, εκ των οποίων τα έξι ήταν και στην 

πρώτη λίστα. Αθροιστικά έντεκα άτομα. Στην πορεία, μέσα από τις 

 

6 Για τον σχεδιασμό της έρευνας και την ερευνητική διαδικασία στην ποιοτική κοινωνική έρευνα 
βλ.: Τσιώλης, (2014).  
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συνεντεύξεις, προέκυψαν μια-δυο αναφορές ακόμα, αλλά από μεμονωμένα 

άτομα.  

Τελικά, βρήκα και μίλησα με επτά άτομα. Άλλα δύο άτομα, από τα βασικά 

στελέχη, ενημερώθηκα ότι πέθαναν. Επίσης, το ίδιο διαπίστωσα για μία ακόμα, 

της οποίας το όνομα ήταν στη μία λίστα και μου την ανέφερε ένας μόνο από 

τους συνεντευξιαζόμενους. 

Επικοινώνησα με οκτώ από αυτούς, αλλά ένα άτομο θεώρησε ότι δεν 

έχουμε κάτι να πούμε, επειδή απλώς έτυχε να βρεθεί τότε εκεί και να στηρίξει το 

εγχείρημα απλά με κάποιες υπογραφές, χωρίς να εμπλέκεται άμεσα και χωρίς 

να ακολουθήσει την ψυχιατρική ειδικότητα στη συνέχεια. Για τους ίδιους λόγους, 

και βάσει άλλων συνεντεύξεων, δεν επικοινώνησα και με άλλα δύο άτομα, 

γιατρούς που έκαναν το αγροτικό τους τότε στη Λέρο. Επρόκειτο για μία παρέα 

τεσσάρων γιατρών, εκ των οποίων μίλησα μόνο με τη μία.  

Τέλος, μίλησα και με άλλον ένα ψυχίατρο, ο οποίος δεν ανήκε στην 

ομάδα (πήγε στη Λέρο αργότερα), αλλά ήταν ένας εκ των δύο που ανέλαβαν 

αρχικά την υλοποίηση του προγράμματος αποασυλοποίησης και 

χρησιμοποίησα τη συνέντευξή του και άλλο υλικό που μου έδωσε, ως 

βοηθητικό υλικό.  

Αν εξαιρέσουμε αυτή τη μία άρνηση, από τα υπόλοιπα άτομα με τα οποία 

επικοινώνησα υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Εκτός από δύο, τον τότε διευθυντή 

μου και έναν ακόμη, του οποίου το τηλέφωνο πήρα από τον διευθυντή μου, 

τους υπόλοιπους τους βρήκα μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο και 

επικοινώνησα μαζί τους τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Με 

κάποιους από αυτούς συναντήθηκα στον χώρο εργασίας τους (Πανεπιστήμιο, 

δημόσιο νοσοκομείο, ιδιωτικό ιατρείο), ενώ με άλλους στο σπίτι τους. Νομίζω 

ότι η ανταπόκριση αυτή δεν οφείλεται μόνο στην ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, της 

μεταπτυχιακής φοιτήτριας, αλλά και στο γεγονός ότι δούλευα στο ψυχιατρείο της 

Λέρου, ως νοσηλεύτρια, το διάστημα της διενέργειας των συνεντεύξεων. 

Φάνηκε ότι ένιωθαν πιο άνετα μιλώντας σε κάποιον που γνώριζε την 

κατάσταση, ίσως όχι όπως ήταν στην αρχή, αλλά από τα πρώτα μεταβατικά της 

στάδια. Επίσης, εκτός ηχογράφησης, οι περισσότεροι ρωτούσαν να μάθουν για 
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τη δική μου εμπειρία και για την κατάσταση που επικρατεί τώρα στη Λέρο. Και 

πέρα από τη συνέντευξη, προσπάθησαν όλοι να μου δώσουν κατευθύνσεις, για 

το τι να ψάξω να διαβάσω, ενώ, κάποιοι από αυτούς, μου δάνεισαν και μου 

εμπιστεύτηκαν βιβλία και αρχειακό υλικό.  

Εξαιτίας της ανταπόκρισης αυτής και της δικής μου σχέσης με τον χώρο, 

αλλά και του ίδιου του θέματος που διαπραγματευόμαστε, οι συναντήσεις αυτές 

ήταν, ως επί το πλείστο, συναισθηματικά φορτισμένες και από τις δύο πλευρές. 

Το γεγονός αυτό με ικανοποίησε πάρα πολύ, κάθε συνάντηση ήταν, πέρα από 

την έρευνα, μία εξαιρετική εμπειρία.  

Τα μέλη, λοιπόν, της ομάδας της Λέρου από τα οποία πήρα συνέντευξη 

είναι7: 

1.Μπαϊρακτάρης Κώστας, ψυχολόγος, συνταξιούχος Καθηγητής του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (στη Λέρο πήγε το 

1978, στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής και συνέχισε με παρεμβάσεις, 

καθώς και με συνεργασία κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων 

αποασυλοποίησης).  

2.Μωρόγιαννης Κώστας, ψυχίατρος- ομαδικός αναλυτής (στη Λέρο πήγε το 

1980, ως αγροτικός ιατρός). 

3.Ιωαννίδης Χρήστος, ψυχίατρος-ψυχαναλυτής (στη Λέρο πήγε το 1980, ως 

αγροτικός ιατρός). 

4.Γεωργιάδης Δημήτρης, παιδοψυχίατρος (στη Λέρο πήγε το 1981, ως 

αγροτικός ιατρός). 

5.Παπανικολάου Παρσένια, παιδοψυχίατρος (στη Λέρο πήγε το 1976, ως 

αγροτικός ιατρός). 

6.Ρούτση Χριστίνα, πνευμονολόγος (στη Λέρο πήγε το 1981, ως αγροτικός 

ιατρός). 

7.Λουκάς Γιάννης, ψυχίατρος (στη Λέρο πήγε αρχικά το 1981, ως αγροτικός 

ιατρός, και συνέχισε αργότερα ως ψυχίατρος, έως σήμερα). 
 

7 Η σειρά που αναφέρονται είναι η σειρά διεξαγωγής των συνεντεύξεων. 
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Επίσης, από όλους αναφέρονται ως βασικά μέλη άλλα δύο άτομα, τα 

οποία έχουν πεθάνει. Πρόκειται για τους: 

-Σκλήρη Έφη8, ψυχίατρο (πήγε στη Λέρο το 1979, ως αγροτικός γιατρός). 

-Τόλια Σωκράτη9, ακτινολόγο (πήγε στη Λέρο ως ακτινολόγος, το 1981). 

Αναφορές για συμμετοχή στην ομάδα έγιναν και στους εξής: Φρίντα 

Δηλάρη (η οποία έχει πεθάνει), Ντίνα Δερδελάκου, Έφη Δημάκη, Βαρβάρα 

Αλιμπέρτη, Μιχάλη Παπέλη, Σόνια Βοσκίδου.  

Τέλος, συμπληρωματικά πήρα συνέντευξη από τον Θόδωρο 

Μεγαλοοικονόμου, συνταξιούχο ψυχίατρο, ο οποίος δεν ανήκε στην ομάδα της 

Λέρου, αλλά ήταν αυτός που συνεργάστηκε με τον Γιάννη Λουκά για την 

εφαρμογή των προγραμμάτων αποασυλοποίησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8  Οι πληροφορίες για την Έφη Σκλήρη και για το ρόλο της στην ομάδα, προέρχονται από τις 

αφηγήσεις των υπόλοιπων μελών της ομάδας και από δημοσιεύματα. Υπάρχει, επίσης, και 

προσωπική μαρτυρία, ένα σύντομο ημερολόγιο από το διάστημα που ήταν στη Λέρο, το οποίο 

δημοσιεύτηκε το 2015, στα «Τετράδια Ψυχιατρικής» (το οποίο παραθέτω στο Παράρτημα 4, 

σελ. 159) 
9 Οι πληροφορίες για το Σωκράτη Τόλια και το ρόλο του στην ομάδα προέρχονται από τις 

αφηγήσεις των υπόλοιπων μελών της ομάδας. 
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6. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ   

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται και αναπτύσσονται τα βασικότερα 

σημεία που αναδείχτηκαν από τις συνεντεύξεις. Πρόκειται για πληροφορίες, 

ζητήματα και απόψεις, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από τις αφηγήσεις 

των συνεντευξιαζόμενων.    

 

Η Αποικία Ψυχοπαθών ως πολιτική απόφαση και έκφραση του 
κυρίαρχου ψυχιατρικού παραδείγματος 

Αρχικά επισημαίνεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει κανείς να δει 

τη δημιουργία της αποικίας ψυχοπαθών της Λέρου. Δεν είναι κάτι που 

δημιουργήθηκε από μόνο του, ένα τοπικό σκάνδαλο, με ευθύνες αποκλειστικά 

και μόνο της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων. Η αποικία ψυχοπαθών 

της Λέρου, είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής διεργασίας. Συμμετείχε η 

πολιτεία. Συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, που δέχτηκαν τις εισηγήσεις του 

ψυχιατρικού κόσμου, για την αποσυμφόρηση των μεγάλων ψυχιατρείων. Η 

πολιτική απόφαση είναι αποτέλεσμα διεργασίας προερχόμενης από το 

κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα και από τους εκπροσώπους του μέσα στα 

προς αποσυμφόρηση ψυχιατρεία. 

Ο τρόπος επιλογής των προς μεταφορά ανθρώπων, κυρίως από το 

Δαφνί και από το ψυχιατρείο της Θεσσαλονίκης, βασίστηκε σε δύο κυρίως 

έννοιες, του αθεράπευτου και του αζήτητου. Έτσι, με αυτά ως μόνα 

επιχειρήματα, υπέγραφαν οι ψυχίατροι τη διακομιδή στη Λέρο. Υπήρχαν 

υπογεγραμμένες μαζικές διακομιδές από τους ψυχιάτρους, εις γνώσιν της 

πολιτείας, επομένως, δεν μπορούν να μιλούν για αποκάλυψη. Ήταν δικό τους 

δημιούργημα, γνωρίζοντας το ποιες μπορούν να είναι οι συνθήκες. Τα περί 

αποκάλυψης αποτελούν μια απενοχοποιητική προσπάθεια.  

Επίσης, η Λέρος δεν ήταν το μοναδικό ψυχιατρείο που δημιουργήθηκε με 

αυτόν τον τρόπο και γι’ αυτόν το λόγο. Ακολούθησαν το ψυχιατρείο της 

Τρίπολης και η Αποικία Ψυχοπαθών της Πέτρας Ολύμπου, πράγμα που 
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αποδεικνύει ότι η κυρίαρχη ιδρυματική ψυχιατρική εκείνης της περιόδου, 

προσανατολίζονταν σε μία γενικότερη προσπάθεια αποσυμφόρησης των 

μεγάλων ψυχιατρείων. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετάσουμε και τη 

δημιουργία της αποικίας ψυχοπαθών της Λέρου. 

Η Λέρος, επιπλέον, ήταν ένα νησί το οποίο είχε ήδη τις εγκαταστάσεις για 

τη στέγαση του ασύλου. Και, πέρα από τις εγκαταστάσεις, ήταν ένα νησί του 

οποίου η οικονομία ήδη βασίζονταν στην εκμετάλλευση ασυλιακών δομών ή 

μαζικών δομών, όπως ο ιταλικός στρατός, το λεπροκομείο, οι Βασιλικές Σχολές. 

Τα κτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα κτήρια του ιταλικού ναυτικού, που 

κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες του ιταλικού στρατού και μετά φιλοξένησαν 

και άλλους πληθυσμούς. 

Υπήρχε λοιπόν η πολιτική απόφαση, το κυρίαρχο επιστημονικό 

παράδειγμα, έτοιμες εγκαταστάσεις και ένας τόπος συνηθισμένος στις 

ασυλιακές πρακτικές, για τον οποίο η τότε πολιτική ηγεσία έψαχνε μία καλή 

επένδυση. Έτσι, γεμίσανε τα οχηματαγωγά με ανθρώπους τους οποίους 

μετέφεραν χωρίς τη θέλησή τους, μόνο με έναν αριθμό καρφιτσωμένο στο 

στήθος, και τους πήγανε στη Λέρο. Κάποιοι αριθμοί χάθηκαν, 20 άτομα έμειναν 

εκεί χωρίς να ταυτοποιηθούν ποτέ... 

 

Ο Διευθυντής Ψυχίατρος 

Σε κάποιες συνεντεύξεις υπάρχει σύντομη ή εκτενής αναφορά στον τότε 

διευθυντή ψυχίατρο, Ευθύμιο Μπακλέζο. Κανένας δε δηλώνει σύμφωνος με τις 

πρακτικές του. Ο ένας μου μίλησε για μια εξ ολοκλήρου διαφορετική οπτική, 

χωρίς παραπέρα σχόλια. Άλλος μίλησε για τον άνθρωπο που αποτέλεσε το 

στήριγμά του, χωρίς πάλι να συμφωνεί με την οπτική και τις πρακτικές του. Κι 

άλλοι μιλούν εκτενέστατα, για έναν άνθρωπο, που, αν και διαφωνούν μαζί του, 

δεν μπορούν να μην εκφράσουν και τον σεβασμό τους.  

Πρόκειται, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, για έναν ψυχίατρο που 

ασπάζονταν τις κυρίαρχες τάσεις της ψυχιατρικής των αρχών του 20ου αιώνα. 

Ήταν σαφώς βιολογικά προσανατολισμένος. Η άποψη ότι η ψυχική ασθένεια 
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είναι γενετικά καθορισμένη, σήμαινε γι’ αυτόν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια 

ίασης. Συνεπώς και ο εγκλεισμός και η ασυλιακή πρακτική ήταν καθόλα 

δικαιολογημένοι. 

Από την άλλη, πολιτικά, ήταν ένα άτομο το οποίο πιθανό να ένιωθε 

εκδιωγμένο. Είχε πολεμήσει με τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδος, επομένως, 

ήταν από την πλευρά των ηττημένων του εμφυλίου. Το γεγονός αυτό τον έκανε 

να ταυτίζεται με τους έγκλειστους και να υποστηρίζει ότι ήταν ο καλύτερος για τη 

θέση αυτή. Ήταν ένας άνθρωπος κυνηγημένος, ο οποίος ήρθε στην ουσία να 

κρυφτεί στη Λέρο, αναγκάστηκε να έρθει. Αρχικά ήταν δερματολόγος, αλλά μετά 

έκανε ψυχιατρική στη Ρωσία και ήρθε στη Λέρο. 

Αναφέρθηκε επίσης ότι ήταν υποστηρικτικός απέναντι στους πολιτικούς 

κρατούμενους, τους οποίους προσπαθούσε να βοηθήσει, χρησιμοποιώντας 

πολλές φορές ως πρόσχημα την ιδιότητα του δερματολόγου. Ήξερε ρωσικά και 

είχε μεταφράσει το κλασσικό εγχειρίδιο ψυχιατρικής, που διδάσκονταν στο 

πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ο ίδιος το παρουσίαζε ως επίτευγμα, το οποίο όμως 

οι υπόλοιποι γιατροί θεωρούσαν χάσιμο χρόνου. 

Οι αναφορές συμπίπτουν στο ότι προσπαθούσε να παρέχει όσο το 

δυνατόν καλύτερη παθολογική περίθαλψη. Όσο για τις συνθήκες διαβίωσης, 

υποστήριζε ότι έκανε το καλύτερο δυνατό βάσει αυτών που είχε στη διάθεσή 

του. Το ότι, για παράδειγμα, οι άνθρωποι ήταν στοιβαγμένοι, δεν ήταν κάτι για 

το οποίο έφταιγε εκείνος ή μπορούσε να το αλλάξει. Θεωρούσε τον εαυτό του 

γιατρό των κατατρεγμένων, των αποβλήτων της κοινωνίας, και δε δεχόταν 

κριτική πάνω σ’ αυτό. Ήταν αυτός που αφιέρωσε τη ζωή του στους ανθρώπους 

αυτούς, που διαφορετικά μπορεί να είχαν πεθάνει. Ήταν αυτός που ανέλαβε να 

φέρει εις πέρας το έργο που του ανατέθηκε από την Αθήνα, και το έκανε με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήταν όμως, όπως ανέφεραν, άνθρωπος ηθικά 

άμεμπτος, δεν μπορούσε κανείς να τον κατηγορήσει για οικονομικές ή άλλες 

ατασθαλίες. 

Όλα αυτά φαίνεται ότι είχαν ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταλάβει 

την οπτική και τις αντιδράσεις των νεότερων γιατρών, που ήταν επηρεασμένοι 

από ένα άλλο επιστημονικό παράδειγμα. Αυτό έφερε συγκρούσεις. Οι γιατροί 
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της ομάδας τον έβλεπαν, ως επί το πλείστον, ως εμπόδιο σ’ αυτό που 

προσπαθούσαν να κάνουν. Παρόλες τις διαφωνίες όμως, παρουσιάζεται και ως 

συναδελφικός, συζητούσε μαζί τους. Θεωρούσε όμως απαραίτητο το δέσιμο 

και, γενικά, πίστευε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση θα ήταν άσκοπη, ότι δε γίνεται 

τίποτα με αυτούς τους ανθρώπους. Ένας από την ομάδα ανέφερε ότι τώρα πια 

μπορεί να τον δικαιολογήσει, πιστεύει ότι απλά δε θα μπορούσε να λειτουργήσει 

διαφορετικά, ότι ήταν και αυτός θύμα στην όλη υπόθεση. 

 

Τα μέλη της ομάδας, η ιδιότητά τους και οι λόγοι για τους 
οποίους βρέθηκαν στη Λέρο, μέσα από τις προσωπικές τους 
αφηγήσεις 

Όπως ανέφερα νωρίτερα, η ομάδα δεν υπήρξε ταυτόχρονα ως τέτοια στη 

Λέρο. Κάποιοι συναντήθηκαν εκεί, μετά περισσότεροι στην Αθήνα. Έτσι, και τα 

κείμενα που δημοσιεύονται δεν υπογράφονται από τους ίδιους ανθρώπους. Στο 

κεφάλαιο αυτό θα περιοριστούμε στα στοιχεία που δίνονται από τους ίδιους 

τους συνεντευξιαζόμενους, για τον εαυτό τους και για τα άλλα μέλη της ομάδας. 

Τα άτομα της ομάδας, με τα οποία μίλησα, ήταν (με τη σειρά που έγιναν 

οι συνεντεύξεις) οι Κώστας Μπαϊρακτάρης, Κώστας Μωρόγιαννης, Χρήστος 

Ιωαννίδης, Δημήτρης Γεωργιάδης, Παρσένια Παπανικολάου, Χριστίνα Ρούτση 

και Γιάννης Λουκάς. Ένας ψυχολόγος και έξι αγροτικοί γιατροί, από τους 

οποίους οι πέντε σκόπευαν να ασχοληθούν με την ψυχιατρική, που, στην 

πλειοψηφία τους, σχετίζουν την επιλογή της Λέρου με συγκεκριμένες ιδεολογίες 

και επιστημονικά παραδείγματα. 

Ο Κώστας Μπαϊρακτάρης είναι ψυχολόγος, που ήρθε πρώτη φορά στη 

Λέρο μάλλον το 1978, όπως αναφέρει, στα πλαίσια του διδακτορικού του σε 

γερμανικό πανεπιστήμιο, που αφορούσε την ψυχιατρική στην Ελλάδα. 

Αναφέρεται στην επιρροή από τα κινήματα της εποχής, σε ένα κίνημα 

γενικότερης αμφισβήτησης του συστήματος, στο οποίο εντάσσονται και τα 

κινήματα στον χώρο της ψυχιατρικής. Επίσης, στο προσωπικό του ενδιαφέρον 

να μελετήσει τι γίνεται στον τόπο του, την Ελλάδα, στον τομέα αυτόν. 
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«Εγώ προσωπικά ήμουνα στη Γερμανία. Εκεί σπούδασα, έκανα το πτυχίο 
μου… και εκεί εμπλέχτηκα με ένα σωρό κινήματα της εποχής, τα οποία 
κινήματα, τέλος πάντων είχανε ως περιεχόμενο, πέρα από τη συστημική 
αμφισβήτηση, και την έμπρακτη πια αμφισβήτηση, τόσο του συστήματος 
του καπιταλιστικού, σε μια σειρά πληθυσμιακές ομάδες και την ώθησή τους 
στο περιθώριο. (…) και τέλος πάντων, κάποια στιγμή, προέκυψε και σε 
μένα το ερώτημα, που σχετιζόταν και με την εθνική μου προέλευση και 
καταγωγή, τι γίνεται στην Ελλάδα με αυτά τα πράγματα. (…) Κι έτσι λοιπόν 
αποφάσισα, στη δεκαετία του ’70, στα μέσα της δεκαετίας του ’70 περίπου, 
να ασχοληθώ με την ψυχιατρική κατάσταση στην Ελλάδα. Κι έτσι βρέθηκα 
και στη Λέρο κάποια στιγμή αυτής της διαδρομής, δε θυμάμαι πότε ήταν, 
πρέπει να ήταν το 1978» (Μπαϊρακτάρης). 

Ο Κώστας Μωρόγιαννης είναι ομαδικός αναλυτής, ο οποίος ήρθε στη 

Λέρο το 1980, για το αγροτικό του, έχοντας αποφασίσει ότι θα κάνει ψυχιατρική. 

Αναφέρεται στην αριστερή του ιδεολογία και την επιρροή από τα κινήματα της 

αντιψυχιατρικής, κυρίως από αναγνώσεις. Θεωρεί ότι το άσυλο της Λέρου 

αποτέλεσε case study, αλλά βρέθηκαν εκεί αρχικά για ιδεολογικούς λόγους και 

λόγω της ευαισθητοποίησής τους, εξαιτίας του γεγονότος ότι είχαν επιλέξει να 

ακολουθήσουν την ψυχιατρική. 

«Ήταν επιλογή μου να πάω εκεί, γιατί είχα σκοπό να γίνω ψυχίατρος… και 
εμφορούμενος από, γενικώς ειπείν, αριστερή ιδεολογία αφενός… και 
αφετέρου… έχοντας έρθει σε επαφή με το κίνημα της αντιψυχιατρικής 
στον ψυχιατρικό χώρο, και έχοντας γνώση της κατάστασης στην ελληνική 
ψυχιατρική του τότε, (…) γνωρίζοντας τον Franco Basaglia, όχι 
προσωπικά φυσικά, το έργο του… και το έργο του Τζιοβάνι Τζέρβις  και 
άλλων μεταρρυθμιστών, ριζοσπαστών του ψυχιατρικού χώρου… και 
έχοντας διαβάσει Λαινγκ και Κούπερ και Τόμας Σας… είχαμε λοιπόν μια… 
κάποιες απόψεις… ως προς το τι είναι η τρέλα, τι είναι η υγεία και τι 
σημαίνει ψυχιατρική, τι σημαίνει άσυλο, τι σημαίνει ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση, που τότε είχε αρχίσει να συζητιέται, κ.ο.κ. (…) Επειδή, 
λοιπόν, η Λέρος ήταν case study και επειδή το ψυχιατρικό νοσοκομείο 
Λέρου, το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, το άσυλο της Λέρου ήταν case 
study επίσης, αυτός ήταν ο λόγος που επιλέξαμε να… (…) Αλλά και οι 
άλλοι ήταν γιατροί και ενδιαφέρονταν, ας πούμε, για την ανθρωπιστική 
πλευρά του θέματος και, ορισμένοι, και για την πολιτική πλευρά του 
θέματος… τι σημαίνει ψυχιατρική νοσηλεία, ποια είναι τα δικαιώματα, τι 
διακυβεύεται, τι… πού παραπέμπει αυτό, από ιδεολογική, φιλοσοφική και 
ιατρική άποψη» (Μωρόγιαννης). 

Ο Χρήστος Ιωαννίδης είναι επίσης ψυχαναλυτής, που βρέθηκε την ίδια 

περίοδο στη Λέρο, το 1980, ως αγροτικός γιατρός, που είχε σκοπό να συνεχίσει 

στην ψυχιατρική. Δεν αναφέρει ιδεολογικούς λόγους, παρά μόνο την διάθεση να 
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αποκτήσει επαφή με τον ψυχικά πάσχοντα, εφόσον είχε επιλέξει την 

ψυχιατρική.  

«Μόλις είχα τελειώσει τη σχολή, με ενδιέφερε η ψυχιατρική από τότε και 
μου φάνηκε ότι θα ήταν μία καλή εμπειρία για μένα, να πάω σε ένα… να 
ξεκινήσω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, την επαφή μου με τον ψυχικά 
πάσχοντα. Δεν είχα ξαναπάει στη Λέρο ποτέ. Η ιδέα που είχα ήταν ότι 
είναι μία προέκταση του Δαφνιού, τότε, έτσι την αντιλαμβανόμουν. Και 
βρέθηκα εκεί» (Ιωαννίδης).  

Ο Δημήτρης Γεωργιάδης είναι παιδοψυχίατρος, που ήρθε στη Λέρο το 

1981, επίσης ως αγροτικός γιατρός, που θα συνέχιζε στην ψυχιατρική. 

Αναφέρεται κι αυτός στις ιδεολογικές επιρροές. Επισημαίνει τη χρονική περίοδο 

που συμβαίνουν όλα αυτά, την περίοδο της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. 

Πρόκειται για άτομα που έζησαν τη Χούντα, για τη γενιά του Πολυτεχνείου. 

Επηρεασμένοι από την πολιτική κατάσταση, αγωνίζονται για τα δικαιώματα του 

ανθρώπου, τα δικαιώματα του πολίτη και, φυσικά, αφού τους ενδιαφέρει η 

ψυχιατρική, με τα δικαιώματα του ψυχικά πάσχοντα. Αναφέρει ότι επέλεξε την 

ψυχιατρική εξ’ αιτίας αυτής της κοινωνικής της πτυχής. Οι προοδευτικές 

καταβολές και η γνώση των συνθηκών που επικρατούσαν στον χώρο, μέσα 

ακόμα από το διάστημα των σπουδών, προκάλεσαν την ευαισθητοποίησή του 

και τη διάθεση να προσπαθήσει να αλλάξει τα πράγματα. 

«Τώρα, εδώ πάνω, τι μας τράβηξε στη Λέρο, έτσι… Για τον εαυτό μου θα 
πω… ότι είναι μια εποχή, που είμαστε παιδιά, ας πούμε, του ’80,  άρα της 
χούντας, δηλαδή γενιά του πολυτεχνείου, έτσι; Όλοι σπουδάσαμε στα 
χρόνια της χούντας, άρα ζήσαμε την καταπίεση και τη φάση αυτή της 
ιστορίας, που τα δικαιώματα τ’ ανθρώπινα καταπατήθηκαν, έτσι; Άρα μια 
ευαισθησία σε σχέση με τα δικαιώματα του πολίτη, τα δικαιώματα του 
ανθρώπου, κι αφού διαλέγαμε στο βάθος της καρδιάς μας να κάνουμε και 
ψυχιατρική, τα δικαιώματα του ψυχικά άρρωστου… Νομίζω αυτή ήταν η 
κινητήρια δύναμη να ζήσουμε την εμπειρία της Λέρου, να πάμε να δούμε 
και να προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε. (…) Το ψυχιατρικό σύστημα, 
όπως το έχουμε ζήσει στα χρόνια των σπουδών, και όπως το 
αφουγκραζόμαστε από το τι γίνεται… (…) είναι ένα σύστημα, σαν φοιτητής 
θυμάμαι ότι ήτανε οι τεράστιοι θάλαμοι, οι αλυσοδεμένοι, και αλυσοδεμένοι 
σοβαρά διεγερτικοί, η έλλειψη κοινοτικών δομών, έτσι; Και ακούσαμε εκεί, 
ότι η τελευταία κατάληξη είναι η Λέρος. (…) Εγώ είμαι παιδί, τριών γενεών 
γιατρός, ας πούμε, οι παππούδες μου ήταν παθολόγοι, οι γονείς μου είχαν 
άλλες ειδικότητες… με τράβηξε το κοινωνικό κομμάτι στην ψυχιατρική… 
είχα… νομίζω ότι είχα κάποια ευαισθησία (…) άνθρωποι με καταβολές 
έτσι… προοδευτικές για την εποχή, ήταν… το αριστερό- δεξιό ίσως πια 
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δεν έχει σημασία τόσο… που μας συγκίνησε αυτό, η ανθρώπινη διάσταση 
και το εξόφθαλμο της μη- παροχής στοιχειωδών υπηρεσιών, ας πούμε… 
που το ζήσαμε και στην εκπαίδευσή μας και το αφουγκραστήκαμε σ’ ένα 
κλίμα καταπίεσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων» (Γεωργιάδης). 

Η Παρσένια Παπανικολάου είναι παιδοψυχίατρος, που ήρθε στη Λέρο 

για αγροτικό μετά το 1975 (από το 1975 το προσπαθούσε), επειδή είχε σκοπό 

να γίνει ψυχαναλύτρια. Αυτοπροσδιορίζεται ως αριστερή, ενταγμένη στο Κ.Κ.Ε.  

Η αριστερή της ιδεολογία ήταν ο λόγος που θεώρησε ότι έπρεπε να έρθει στη 

Λέρο, εφόσον ήθελε να γίνει ψυχαναλύτρια, έπρεπε να γνωρίζει τι γίνεται στο 

μεγαλύτερο ψυχιατρείο. Επίσης, ενώ υπήρχαν θέσεις, οι πολιτικές της 

πεποιθήσεις εμπόδιζαν το διορισμό της, ο οποίος έγινε με πολύ ιδιαίτερο 

τρόπο. 

«…επέλεξα τη Λέρο, ενώ είμαι από Θεσσαλονίκη, γιατί θα γινόμουν 
ψυχαναλύτρια. Και δεν μπορεί ένας ψυχαναλυτής της αριστεράς να είναι 
αφ’ υψηλού και να μην ξέρει τι γίνεται στο μεγαλύτερο ψυχιατρείο. Έλα ντε 
όμως, που ήμουνα παιδί… αριστερής οικογένειας. Και δε με διόριζαν. Από 
το ’75 έκανα τα χαρτιά μου για αγροτικό και δε με διόριζαν. Και κατεβαίνω 
με τον σύντροφό μου Αθήνα, κι επειδή μου λεν «όλες οι θέσεις είναι 
καλυμμένες», αλλά εμείς ξέρουμε ότι είναι ακάλυπτα τα μισά αγροτικά… Ο 
φίλος μου, ένας ευφυής άνθρωπος, παίρνει στη Λέρο, μαθαίνει ποιος είναι 
ο διοικητικός διευθυντής και μου λέει αυτός είναι ο διευθυντής… και εγώ 
πηγαίνω ξανά στο υπουργείο και λέω, είμαι η ανιψιά του… και παίρνω το 
διορισμό σε τρεις ώρες! Έτσι ξεκίνησα…» (Παπανικολάου). 

Η Χριστίνα Ρούτση είναι πνευμονολόγος, ήρθε στη Λέρο το 1981, μαζί με 

άλλες τρεις φίλες (από τις οποίες δεν έχω πάρει συνεντεύξεις), για να κάνουν 

αγροτικό, λόγω κενών θέσεων. Η επιλογή δε σχετίζονταν με ιδεολογικές 

επιρροές. 

«Λοιπόν, οι φίλες μου κι εγώ τελειώσαμε την ιατρική του πανεπιστημίου 
Αθηνών το 1981. Τότε, ήτανε Φεβρουάριος, τρίτη περίοδος του ’80 ήταν 
όταν τελειώσαμε, και το πιο φυσικό ήτανε να ψάχνουμε για αγροτικό. 
Όμως, τότε ήτανε ακόμα… ήτανε οι παραμονές της… το ΠΑΣΟΚ βγήκε το 
’81 στο τέλος. Τέλος πάντων, αυτή η πολιτική κατάσταση που ήταν τότε, 
για να πάρεις ένα καλό αγροτικό, καλό σε εισαγωγικά, έπρεπε να έχεις ένα 
χαρτί από έναν τοπικό παράγοντα. Εγώ και οι φίλες μου δεν μπορούσαμε 
να το κάνουμε αυτό το πράγμα, και, η μία από μας, βρήκε αυτή τη λύση. 
Άδειες θέσεις για αγροτικό, σ’ ένα νησί που το λένε Λέρος. Επειδή τη Λέρο 
την ξέραμε τότε μόνο σαν τόπο εξορίας και όχι… ήμασταν μικρές… ούτε 
καν ότι έχει ψυχιατρείο… Κάναμε τα χαρτιά μας, τέσσερις μαζί, και πήγαμε 
στη Λέρο» (Ρούτση). 
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Τέλος, ο Γιάννης Λουκάς είναι ψυχίατρος, ο οποίος ήρθε επίσης το ’81 

για αγροτικό, ξέροντας ότι θα κάνει ψυχιατρική. Είναι ο μόνος ο οποίος 

παραμένει μέχρι και σήμερα στη Λέρο. Αναφέρεται και αυτός σε ιδεολογικές 

επιρροές και στο κίνημα της αντιψυχιατρικής, ιδιαίτερα στον Μπαζάλια στην 

Ιταλία. Εκτός από τον ιδεολογικό του προσανατολισμό, η καταγωγή του έπαιξε 

κι αυτή ρόλο, εφόσον είναι Δωδεκανήσιος και αυτό ήταν το μοναδικό ψυχιατρείο 

στα Δωδεκάνησα. 

Κάποιοι από την ομάδα γνωρίζονταν ήδη μεταξύ τους και οι φιλίες τους 

έπαιξαν κι εκείνες ρόλο στην απόφασή τους να έρθουν στη Λέρο. Ήταν η 

Ρούτση με τις τρεις φίλες της, που αποφάσισαν να κάνουν αγροτικό παρέα και η 

Λέρος είχε διαθέσιμες θέσεις, για τις οποίες δε χρειαζόταν κομματική 

διαμεσολάβηση. Ήταν και ο Μωρόγιαννης και ο Γεωργιάδης, που γνωρίζονταν 

από τον στρατό και ο ένας πήγε ξέροντας πως ο άλλος είναι ήδη εκεί. 

 

Οι αναφορές των αφηγητών για τα άλλα μέλη της ομάδας 

Όπως είπα πριν, πήρα συνεντεύξεις μόνο από επτά από τα μέλη της 

ομάδας της Λέρου. Μέσα από τις συνεντεύξεις γίνονται αναφορές και στα 

υπόλοιπα.  

Αναφέρονται στην Έφη Σκλήρη, η οποία πέθανε νωρίς, το 1988, ως έναν 

από τους βασικούς συντελεστές της ομάδας, δυναμική και με γνώσεις όσο 

αφορά το άσυλο και διαφορετικά παραδείγματα από το εξωτερικό. 

«Η Έφη η Σκλήρη ήτανε η ψυχή αυτού… αυτής της παρέας- ομάδας, η 
οποία ήταν ειδικευόμενη ψυχίατρος στο Δαφνί τότε και είχε υπηρετήσει 
πριν από δύο, νομίζω, χρόνια, δηλαδή το ’79-’80 κάπου εκεί, ως 
αγροτικός γιατρός στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου» (Μωρόγιαννης). 

«Ο γιατρός ο οποίος ήταν περισσότερο επαναστατικός, περισσότερο 
μαχητικός, ότι κάτι πρέπει να γίνει, ήταν η Έφη η Σκλήρη. Η ίδια είχε 
σπουδάσει στη Γερμανία, στη Χαϊδελβέργη, κι είχε έρθει… και λόγω και 
των πολιτικών της θέσεων, ήταν πάρα πολύ υπέρμαχη ότι οπωσδήποτε 
πρέπει να δημιουργηθεί μία κινητοποίηση… και σε τοπικό επίπεδο και 
παγκόσμια. Κι αυτό, σιγά-σιγά δημιούργησε έναν πυρήνα, ο οποίος άρχισε 
να σκέφτεται τι μπορεί να γίνει» (Ιωαννίδης). 
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«Η Έφη η Σκλήρη, που είχε προηγηθεί από μας και που είχε 
πρωταγωνιστικό ρόλο και έχει στο τετράδιο ψυχιατρικής, που έχει όλο το 
αφιέρωμα στη Λέρο… αυτό τα’ χει όλα ας πούμε… τώρα δεν είχα καιρό να 
στο ψάξω… ένα τεύχος που πρέπει να είναι κάποια χρόνια μετά, έτσι, 
αφιέρωμα στην Έφη Σκλήρη, γιατί έφυγε γρήγορα… τη χάσαμε την Έφη… 
και εκεί, μετά τον θάνατό της, υπήρξε ένα τεύχος αφιέρωμα, που έχει και… 
νομίζω… και αυτό το κείμενο. Άρα, αυτό είναι ένα πολύτιμο ντοκουμέντο… 
(…) η Έφη ήταν πολύ δυναμική. Εγώ δε συνέπεσα με τη Σκλήρη, αλλά 
συμπέσαμε μετά, τον Δεκέμβρη, ας πούμε, στην καταγγελία, και μετά, την 
Πρωτοχρονιά εγώ έφυγα και έχασα κάπως την επαφή. Ήτανε τρομερή, ας 
πούμε, σε γνώσεις. Γιατί εμείς ήμασταν λίγο παραπάνω το συναίσθημα και 
οι ρομαντικοί και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Έφη είχε και στην ιστορία 
της ψυχιατρικής, έφερνε όλα τα δεδομένα, τι γίνεται στη Γερμανία, στη 
Γαλλία…» (Γεωργιάδης). 

«Η Έφη η Σκλήρη ήτανε πιο συνειδητοποιημένη, έτσι, στο ολοκληρωτικό 
άσυλο… πώς λειτουργούσε και πώς μπορούσε… γιατί είχε κάνει στη 
Γερμανία… ήτανε πιο υποψιασμένη για όλα αυτά» (Λουκάς). 

Αναφορές έχουμε και για τον Σωκράτη Τόλια, ο οποίος ήταν ακτινολόγος, 

αποσπασμένος  στη Λέρο, μεγαλύτερος σε ηλικία και πιο συνειδητοποιημένος, 

όπως αναφέρεται. Έχει πεθάνει και αυτός, πράγμα που γνώριζε μόνο η 

Ρούτση.  

«Ο Σωκράτης ο Τόλιας… τον έχω χάσει εντελώς… ακτινολόγος, ο οποίος 
ήρθε προς το τέλος…(…) το παράδειγμα ήταν του Τόλια… αυτός ήταν 
ακτινολόγος στρατιωτικός, παραιτημένος ή συνταξιοδοτημένος, και  έκανε 
ακτινογραφία σε όλους τους αρρώστους και έβρισκε πόσοι πολλοί είχαν 
κατάγματα, έτσι; Είτε από ηλεκτροσόκ, είτε από κακομεταχείριση, να το πω 
έτσι…» (Γεωργιάδης). 

«Δε θυμάμαι αν ήταν  Αύγουστος ή Σεπτέμβρης, Αύγουστος μάλλον, 
εμφανίζεται ένας σοβαρός κύριος, εξαιρετικός, κι αυτός ήτανε ο Σωκράτης 
ο Τόλιας. Μας πλησίασε, μας μίλησε, χωρίς όμως κι εμείς να τολμάμε να 
ρωτήσουμε γιατί ήρθε εκεί και… μας είπε ότι ήρθε εκεί για να κάνει 
ακτινογραφίες θώρακος στους 3000 έγκλειστους, 3000 ήταν τότε ο 
πληθυσμός. Ε… ενώ είχαμε από μέσα μας πολλές ερωτήσεις, γιατί 
ξαφνικά ένας ακτινολόγος απ’ το ΙΚΑ πήρε άδεια και ήρθε να κάνει… 
μάλλον επειδή ήμασταν μικροί, 24 ετών ήμασταν τότε, μόλις είχαμε 
τελειώσει την ιατρική, δε ρωτούσαμε περισσότερα. Νομίζαμε ότι η 
πραγματικότητα είναι ότι ζούμε σε μια ταινία. Ότι όλο αυτό το πράγμα, ότι 
ζούσαμε κάτι που ουδέποτε το είχαμε φανταστεί. Αλλά, ακόμα, δεν είχαμε 
καταλάβει όλη αυτή τη βαρύτητα των ημερών που ζούσαμε. Μιλούσαμε, 
επειδή είχαμε φοβερά χημική… πείτε το όπως θέλετε, συγγένεια, με τον 
κύριο Τόλια, με τον γιο του, που είχε έρθει μετά να δει τον μπαμπά του… 
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πήγαινα μαζί του, μερικές φορές, εκεί που έκανε τις ακτινογραφίες...»  
(Ρούτση). 

«Οπότε, για καλή μας τύχη, τον Σεπτέμβρη του ογδόντα… δε θυμάμαι, 
έρχεται ένας, έτσι, στρατιωτικός γιατρός εδώ, ο Σωκράτης ο Τόλιας…(…) 
κι ήτανε μιας ηλικίας, ήτανε στρατιωτικός, ήτανε ένας προοδευτικός 
άνθρωπος, ήρθε με απόσπαση, έτσι, για να δει την κατάσταση, έκανε 
ακτινογραφίες σ’ όλους τους ασθενείς… Κι εκείνος έτσι ήτανε, οπότε 
οργανωθήκαμε σαν ομάδα, τότε, με την παρουσία του Σωκράτη.(…) ο 
Σωκράτης ήτανε ακτινολόγος, αλλά ήρθε συνειδητοποιημένος εδώ κάτω, 
για να κάνει… Και ήταν και ο ώριμος της ομάδας, ο μεγάλος που τον 
λέγαμε… Που μπορούσε και να καταλαγιάζει και τη δικιά μας 
εκρηκτικότητα, γιατί και τότε, εντάξει… την οργή δηλαδή, και να τη 
διοχετεύει έτσι σε θετική… αποτελεσματικότητα, παρά σε οργή και μόνο»  
(Λουκάς). 

Αναφέρονται επίσης άλλες τρεις αγροτικοί γιατροί τότε, οι οποίες ήρθαν 

στη Λέρο μαζί με τη Ρούτση και την ίδια περίοδο με τον Λουκά. Πρόκειται για τη 

Βαρβάρα Αλιμπέρτη, η οποία είναι νευρολόγος, την Ντίνα Δερδελάκου, επίσης 

νευρολόγο και την Έφη Δημάκη, η οποία είναι παθολόγος και σύζυγος του 

Λουκά. 

Αναφορές μεμονωμένα γίνονται για τον Μιχάλη Παπέλη και τη Φρίντα 

Δηλάρη10, η οποία έχει πεθάνει, καθώς και για τη Σόνια Βοσκίδου, η οποία ήταν 

στη Λέρο πριν τη σύσταση της ομάδας. 

 

Συνθήκες που οδήγησαν στη σύσταση της ομάδας και στις 
παρεμβάσεις 

Η πρώτη εντύπωση από το νησί ήταν καλή. Δεν ήταν το ξερονήσι που θα 

περίμενε κανείς να δει ως τόπο εξορίας, ήταν ένα  νησί με φυσική ομορφιά και 

ηρεμία, που δεν προδιέθετε για την κατάσταση που επικρατούσε εντός του 

ασύλου. 

Μέσα στο άσυλο όμως, η πρώτη εντύπωση ήταν για όλους σοκαριστική. 

Αν και οι περισσότεροι ήταν προετοιμασμένοι για το τι θα αντικρύσουν, η 

πραγματικότητα ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν ο ορισμός της βαρβαρότητας, 

 

10  Ο Ιωαννίδης αναφέρεται στο ζεύγος Παπέλη το Μιχάλη και τη Φρίντα, η οποία έχει πεθάνει. 
Στην ομάδα υπογράφει ως Φρίντα Δηλάρη. 
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οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες και η αντιμετώπιση των εγκλείστων 

απάνθρωπη.  

α) Οι συνθήκες διαβίωσης των ασθενών 

Οι περιγραφές των συνθηκών διαβίωσης δεν είναι εκτεταμένες, άλλωστε 

θεωρούνται γνωστές μέσα από τα δημοσιεύματα. Γίνονται αναφορές όσο αφορά 

τον πολύ μεγάλο αριθμό των εγκλείστων, που μόνο αυτό αρκεί για να 

δημιουργηθούν άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Γίνονται αναφορές και στο 

προσωπικό, οι οποίοι δεν ήταν νοσηλευτές, ήταν φύλακες, που πριν από αυτό 

ήταν βοσκοί ή ψαράδες και το μόνο που ήξεραν το μόνο που τους είπαν για 

τους τρόφιμους ήταν ότι ήταν επικίνδυνοι. Επίσης, αναφορές στη βία, μέχρι το 

σημείο της φυσικής εξόντωσης. Περισσότερο από την ίδια την περιγραφή των 

συνθηκών, αναδεικνύονται τα συναισθήματα που αυτές τους προκαλούσαν.  

«Εκεί λοιπόν συνάντησα την απόλυτη βαρβαρότητα...(…) εκεί δεν είχαμε 
να κάνουμε μόνο με αυτό που συνήθως  χαρακτηρίζεται ως κοινωνικός 
θάνατος, έτσι… του υποκειμένου, με την υπαρξιακή έννοια του όρου, αλλά 
είχαμε να κάνουμε με την… με ένα παραπέρα βήμα από τον κοινωνικό 
θάνατο, έτσι; τη φυσική εξόντωση. Έτσι; Η εξόντωση η οποία ήτανε 
ακόλουθο, η συνέπεια της μεταχείρισης και των συνθηκών μεταχείρισης 
των  ανθρώπων εκεί πέρα. Έτσι; Σας έχουν περιγράψει και ο Λουκάς 
υποθέτω και άλλοι παλιοί, έτσι…, για να μην τις επαναλαμβάνουμε, τις 
εικόνες»(Μπαϊρακτάρης).  

«Δεν μπορούμε να τους πούμε νοσηλευτές τους ανθρώπους που 
δούλευαν μέσα… το επίθετο που χαρακτήριζε τη δουλειά που κάνανε, 
ήταν φύλακες. Αυτή ήταν η λέξη όλου του προσωπικού εκεί. Ήταν οι 
νοσηλευό… ούτε καν νοσηλευόμενοι οι άνθρωποι… ήταν οι έγκλειστοι και 
οι φύλακες. (…) 
Οι άνθρωποι, τη νύχτα, σ’ αυτά τα κτήρια, ενώ πρωί έβλεπες κρεβάτια 
τακτοποιημένα, δεν κοιμόντουσαν στα κρεβάτια τους… κοιμόταν σε 
σωρούς, σε γωνίες ή στα σκαλιά. Στα σκαλιά δεν μπορούσες να ανέβεις, 
γιατί ήταν σώματα. Επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια, δε θυμάμαι, αυτά 
τα σώματα, αν τα έχω δει μονάχα εκεί ή και σε κάποια ταινία. Όταν, 
λοιπόν, και θυμάμαι ότι πρόσεχες πού θα πατήσεις στη σκάλα, ήταν τα 
σώματα… και τα κρεβάτια ήταν άδεια… 
Επίσης, επειδή ήμουνα στο παθολογικό, θυμάμαι το πολύ ράψιμο που 
έκανα… κάποιος έσχιζε πάντα κάποιον, σε οποιοδήποτε μέρος του 
σώματος. Και, τη βία αυτή, εκ των υστέρων, τη μάθαινα επειδή έπρεπε να 
ράβω. (…)  
Τα υπόλοιπα βέβαια ήταν, ήταν… μου είναι αδύνατο τώρα να τα 
περιγράψω… γιατί, περιγράφοντάς τα δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι 
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δυνατόν τότε, να τα βλέπεις σαν… μόνο σαν παρατηρητής. Αυτό έτσι είμαι 
εγώ, σαν παρατηρητής τα έβλεπα»  (Ρούτση). 

«Οπότε υπήρχε ήδη ένα, έτσι, κλίμα αμφισβήτησης, γιατί δεν μπορούσε 
κανείς, έτσι, βλέποντας αυτήν την κατάσταση, την εποχή εκείνη, μιλώντας 
για δύο, δυόμισι χιλιάδες ασθενείς, σε συνθήκες που δεν μπορούν να 
περιγραφούν… έτσι; Τμήματα των 200 και 300 ατόμων, σε κουκέτες να 
μένουνε οι ασθενείς, στις πιο βάρβαρες, ας το πούμε, συνθήκες… Και, 
πέραν αυτού, υπήρχε και το 11ο, όπου ήτανε… πάνω από 1100 άτομα 
φιλοξενούσε, 1300 άτομα είχε φτάσει κάπου, εκείνον τον καιρό… 
Φαντάσου τι μπορούσε να συμβαίνει σ’ αυτόν τον χώρο, εκεί μέσα, με 
1300 άτομα, και τι θα μπορούσαν και οι φύλακες, έτσι, να… Αυτοί οι 
άνθρωποι που κληθήκανε, από τα βουνά, από τη θάλασσα, από τα 
χωράφια, για να φροντίσουν αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή, χωρίς 
καμιά εκπαίδευση, και χωρίς κανένας να τους εξηγήσει ποτέ τι συνέβαινε. 
Υπήρχε βία. Βία, δηλαδή, από άγνοια και από προκατάληψη. Αλλά και 
γιατί, γι’ αυτούς, όταν σε καλούνε, όντας κτηνοτρόφος, ψαράς, γεωργός, 
και σου λένε φύλαξε αυτούς τους ανθρώπους, με την προκατάληψη που 
υπήρχε, με το στίγμα, με το… ο σχιζοφρενής ο δολοφόνος… ο 
σχιζοφρενής που είναι επιθετικός, ότι δεν πρέπει να του ’χεις 
εμπιστοσύνη, σου δημιουργείται και η άμυνα αυτοσυντήρησης και 
γινόντουσαν… έτσι, βίαιες καταστάσεις, που ήταν ο φόβος και η άγνοια 
που τις δημιουργούσε, φυσικά.  
Κι απ’ την άλλη πλευρά υπήρχαν και οι ασθενείς, κι αυτοί που ήτανε 
εξαγριωμένοι, με την έννοια ότι αυτή η βάναυση μεταφορά τους εδώ, με τα 
οχηματαγωγά, με τα αυτά, χωρίς κι αυτωνών να τους εξηγήσει κανένας… 
κάτι, τους φέρανε… Ήτανε ένας δεύτερος ξεριζωμός γι' αυτούς τους 
ανθρώπους… Ο πρώτος ήταν από την πατρίδα τους, ο δεύτερος ήταν 
από… από το ψυχιατρείο που ήτανε… προέλευσης, που… που, χωρίς 
λόγο, χωρίς διαγνωστικά κριτήρια, χωρίς να ρωτήσουνε κανένα, 
χαρακτηριζόντουσαν αζήτητα… ή επειδή τα τελευταία δύο χρόνια δεν 
είχανε δεχτεί μια επίσκεψη… κι ήταν ο λόγος για να μεταφερθούνε στη 
Λέρο… γνωστά αυτά τα πράγματα πιστεύω… με τα οχηματαγωγά, με τους 
αριθμούς που ήτανε καρφιτσωμένοι στο… στο στήθος τους, που 
χανόντουσαν, που… προσπαθούσαν να τους ταυτοποιήσουν, δεν τους 
ταυτοποιήσανε… ένα ποσοστό, ένα… είκοσι άτομα περίπου μείνανε χωρίς 
ταυτότητα… Ήταν οι «Αγνώστου»… ο «Αγνώστου 1»… έτσι τους 
χαρακτηρίζανε… χωρίς επίθετο και χωρίς αυτό…»  (Λουκάς). 

 
β) Η επαφή με διαφορετικό παράδειγμα από το εξωτερικό 

Κάποιοι από την ομάδα, είχαν έρθει σε επαφή με διαφορετικό 

παράδειγμα στο εξωτερικό. Ήξεραν δηλαδή, ότι μπορεί να υπάρξει  ψυχιατρική 

έξω από το άσυλο και ήξεραν επίσης τι σημαίνει ασυλιακή πρακτική. 

Μπορούσαν να καταλάβουν ότι η κατάσταση που αντιμετώπιζαν ήταν 
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αποτέλεσμα αυτής της ασυλιακής πρακτικής και αυτού του συγκεκριμένου 

ψυχιατρικού παραδείγματος και όχι μια μεμονωμένη περίπτωση κρατικής 

αδιαφορίας. Το κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα έπρεπε να αλλάξει, αυτός 

ήταν ο στόχος.  

γ) Ο ιδεολογικός προσανατολισμός σε διαφορετικό παράδειγμα και 
αμφισβήτηση του ασύλου, της χρονιότητας και της έννοιας του ανίατου 

Εντάσσοντας λοιπόν τη Λέρο στο κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα, 

επικέντρωσαν την προσοχή τους στην αμφισβήτησή του, προσανατολιζόμενοι 

ιδεολογικά σε διαφορετικό παράδειγμα, με βάση τις επιρροές τους. Αυτό που 

κυριαρχούσε στις προσπάθειές τους και εκφράζονταν στην πλειοψηφία, αν όχι 

στο σύνολο, των παρεμβάσεών τους ήταν η αμφισβήτηση του ασύλου. Πέρα 

από την καταγγελία των ασυλιακών πρακτικών, επικεντρώθηκαν στις δύο 

βασικότερες έννοιες που δικαιολογούσαν τη σύσταση και τη λειτουργία του, 

αυτή της χρονιότητας και του ανίατου.  

Επίσης, μέσα από αυτό το πρίσμα αντιμετώπισαν και τους εργαζόμενους 

και τους κατοίκους του νησιού, όχι εχθρικά. Δρούσαν κι εκείνοι μέσα στο 

πλαίσιο του κυρίαρχου επιστημονικού παραδείγματος και των κυβερνητικών 

πολιτικών (οι οποίες κυβερνητικές πολιτικές ήταν επηρεασμένες και από το 

κυρίαρχο επιστημονικό παράδειγμα, αλλά και από τους τοπικούς παράγοντες 

του νησιού). Επομένως, στόχος τους ήταν να πείσουν τους εργαζόμενους και, 

γενικότερα, τους κατοίκους του νησιού ότι υπάρχει και άλλος τρόπος 

αντιμετώπισης, να τους πείσουν να δουν τους εγκλείστους ως ανθρώπους με 

προσωπικότητα, με την προσωπική τους ιστορία. Αντί να τους κατηγορήσουν 

απλά, θέλησαν να τους κάνουν σύμμαχους στην προσπάθειά τους, όποτε αυτό 

ήταν δυνατό. Ακόμα, θέλησαν να βοηθήσουν, προσπαθώντας να πείσουν τους 

κατοίκους να αναπτύξουν και άλλους τομείς της οικονομίας του νησιού, όπως ο 

τουρισμός, η γεωργία και η αλιεία, αντί να βασίζονται σε τόσο μεγάλο ποσοστό 

στο άσυλο, κατανοώντας ως πραγματικό πρόβλημα την οικονομική εξάρτηση 

του νησιού από αυτό. Οι προσπάθειες αυτές όμως, δεν απέδωσαν ιδιαίτερα, η 

εξάρτηση της οικονομίας του νησιού από τις κοινωνικές ομάδες που κατά 

καιρούς φιλοξενούσε, είχε εδραιωθεί πλέον και δεν υπήρχε η διάθεση για 

μεγάλες αλλαγές.  
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δ) Η απροκάλυπτη κερδοσκοπία 

Σημαντική είναι η αναφορά των συνεντευξιαζόμενων στην κερδοσκοπία 

που συνάντησαν στο νησί. Οι αντιδράσεις της τοπικής κοινότητας στις όποιες 

αλλαγές των ασυλιακών δομών, δεν είχαν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με 

την έλλειψη άλλων πόρων, αλλά και με το μέγεθος του κέρδους από 

προμήθειες και τη διάθεση πολύ χαμηλής ποιότητας προϊόντων, σε σχέση με τα 

χρήματα που παραλάμβαναν. Γίνεται αναφορά στην άγνοια της πολιτείας και 

των εκάστοτε υπουργών υγείας για τις συνθήκες που επικρατούσαν, για την 

κερδοσκοπία των προμηθευτών και για τη διάθεση ακατάλληλων προϊόντων, 

ιδιαίτερα τροφίμων (όπου δημιουργήθηκαν και οι μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις 

των γιατρών με τους προμηθευτές). Επίσης, επισημαίνεται ότι, η μερίδα αυτή 

των προμηθευτών, στη Λέρο και σε κάθε τόπο, αποτελεί μια μειοψηφία˙ μια 

μειοψηφία όμως, που έχει θέση εξουσίας στην τοπική κοινωνία και επηρεάζει 

πολιτικές.  

ε) Οι πολιτικές συγκυρίες  

Γενική αναφορά στις πολιτικές συγκυρίες γίνεται από τους 

περισσότερους συνεντευξιαζόμενους, όσο αφορά το ότι ήταν μόλις λίγα χρόνια 

μετά τη χούντα κυρίως, αλλά και ό,τι αυτό σήμαινε σε συνδυασμό με την 

επιρροή από τα μεγάλα κινήματα της εποχής, όχι μόνο σε ελληνικό αλλά και σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Αυτό είχε βέβαια να κάνει περισσότερο με τη δική τους στάση, με την 

επιθυμία τους να αλλάξουν τα πράγματα. Σύμφωνα όμως με τον Γεωργιάδη, 

σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια 

πολιτικών εξελίξεων και στην Ευρώπη, οι οποίες ευνόησαν την πορεία των 

καταγγελιών και έδειξαν ότι υπάρχει διάθεση από κυβερνητικής απόψεως για 

την πραγματοποίηση αλλαγών.  

«Το ’81 είναι και μια σημαδιακή χρονιά, δηλαδή, τον μεν Μάιο- Ιούνιο 
βγαίνουνε… ο Μιτεράν πρόεδρος στη Γαλλία, έτσι; στο είπε αυτό ο 
Κώστας; Και, νομίζω, έτσι, τον Σεπτέμβρη έγινε η άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Όχι 
νομίζω, έτσι έγινε, δηλαδή, αλλάζουνε οι κυβερνήσεις από συντηρητικές, 
ας πούμε, κάποτε λέγαμε δεξιές κυβερνήσεις, τώρα δε θυμάμαι ποιος 
ήτανε πριν τον Μιτεράν, ο Πομπιντού πιθανόν; Στη Γαλλία… θυμάμαι το 
γιορτάσαμε, όταν έφτασα τον Μάιο, ήταν η πρωτομαγιά (γέλιο) και 
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γιορτάζαμε και ότι θα υπάρξει κι ένα νέο φύσημα ανέμου, έτσι, πιο 
προοδευτικού, στη Γαλλία.  Και μετά ήρθε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που 
βάλανε κι έναν πολύ αξιόλογο υπουργό τότε, τον Παρασκευά τον 
Αυγερινό, έτσι, με τον οποίο μετά και σε… συνεργαστήκαμε και είπε 
μπράβο στα παιδιά στη Λέρο και… πραγματικά, η δήλωση του Αυγερινού, 
αμέσως την επόμενη της καταγγελίας, αυτής της pétition που κάναμε, της 
καταγγελίας, ήτανε ότι πραγματικά η Λέρος είναι ένα βάρβαρο άσυλο, 
κάπως έτσι είχε πει, και πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα για να 
καταργηθεί. Ο οποίος πάντα, έτσι έχω μία πολύ καλή ανάμνηση από την 
υπουργία του Αυγερινού» (Γεωργιάδης). 

Τις πολιτικές εξελίξεις επισημαίνει και ο Λουκάς, την άνοδο του ΠΑΣΟΚ 

στην εξουσία την περίοδο που δημοσιοποιήθηκε η κατάσταση που επικρατούσε 

στη Λέρο, οι οποίες έπαιξαν κατά τη γνώμη του ρόλο στην εξέλιξη των 

γεγονότων. 

«Υπήρχε και η αλλαγή της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα, ήτανε η 
πρώτη φορά που ανέβηκε, μετά τη Δεξιά, το ΠΑΣΟΚ, που… οπότε… είχε, 
έτσι, υπήρξε έτσι μία… ένα διαφορετικό κλίμα. Κι αυτό το ψήφισμα, 
φυσικά, έγινε γνωστό σε… μέσω των μέσων ενημέρωσης, σε όλο… και 
πανελλαδικά και ευρωπαϊκοί θεσμοί είχανε ασχοληθεί» (Λουκάς). 

 

Δυσκολίες πρόσβασης των μελών της ομάδας στο νησί και στο 
ψυχιατρείο, πριν και μετά τις δράσεις τους 

Μόνο δύο από τους συνεντευξιαζόμενους αναφέρθηκαν σε δυσκολίες 

πρόσβασης στην προσπάθειά τους να έρθουν στη Λέρο. Οι υπόλοιποι δε 

συνάντησαν δυσκολία στην αρχή, ήρθαν για το αγροτικό τους. 

Ο Μπαϊρακτάρης, ο οποίος το διάστημα εκείνο έκανε το διδακτορικό του, 

αναφέρεται στο γεγονός ότι τότε τα ψυχιατρεία ήταν κλειστά, δεν μπορούσε 

κανείς να έχει εύκολα πρόσβαση. Στη δική του περίπτωση, η πρόσβασή του 

εξασφαλίστηκε μέσα από τη διαμεσολάβηση και την πίεση του γερμανικού 

υπουργείου παιδείας στο ελληνικό υπουργείο υγείας. 

«…βέβαια είχα τη στήριξη του τότε υπουργείου υγείας, διότι η έρευνα 
χρηματοδοτούνταν από τη Γερμανία, άρα, η πίεση των Γερμανών απέναντι 
στο υπουργείο, ν’ ανοίξει τις πόρτες των ψυχιατρείων, γιατί ήτανε τότε τα 
ψυχιατρεία κλειστά, δεν μπορούσε να μπει κανείς και να κάνει τίποτα. Άρα 
η πίεση του γερμανικού υπουργείου παιδείας στο ελληνικό υπουργείο 
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υγείας ήταν αυτό που άνοιξε τις πόρτες για να υλοποιηθεί μία τέτοια 
έρευνα...» (Μπαϊρακτάρης). 

Δυσκολία πρόσβασης στην αρχή είχε, όπως προανέφερα, και η 

Παρσένια Παπανικολάου, της οποίας της έλεγαν ψέματα ότι δεν υπήρχε θέση 

για αγροτικό, αποκλείοντάς την λόγω πολιτικών φρονημάτων, με αποτέλεσμα 

να χρειαστεί να «επινοήσει» μία συγγένεια με τον διοικητικό διευθυντή του 

ιδρύματος, προκειμένου να τη δεχτούν. 

Οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι αναφέρονται σε δυσκολίες 

πρόσβασης στο ψυχιατρείο αλλά και στο νησί της Λέρου μετά τη δράση τους, 

ακόμα και με επίσημη απαγόρευση. 

Ο Ιωαννίδης δεν αναφέρεται απλά σε δυσκολίες πρόσβασης στη Λέρο 

μετά τις δράσεις, αλλά στην εκδίωξή του από το ψυχιατρείο με δυσμενή 

μετάθεση. 

«Βγάζοντας φωτογραφίες, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο θέμα. Η διοίκηση 
του νοσοκομείου αισθάνθηκε απειλημένη… με κάλεσαν και μου ζήτησαν 
να παραδώσω το φιλμ… αρνήθηκα… και στη συνέχεια ξεκίνησε μία 
διαδικασία καταγγελίας μου στο υπουργείο υγείας, με αποτέλεσμα, ένα 
μήνα πριν λήξει η θητεία μου, να έρθει δυσμενής μετάθεση. Ενώ για όλους 
τους άλλους, δυσμενής μετάθεση είναι η Λέρος, για μένα, δυσμενής 
μετάθεση ήταν να με στείλουν σε ένα χωριό… ένα ορεινό χωριό της 
Ευρυτανίας… να συμπληρώσω τον ένα μήνα του αγροτικού μου σ’ αυτό το 
χωριό, το οποίο, όταν έφθασα στο κοντινότερο μεγαλοχώρι, 
πληροφορήθηκα ότι το χιόνι είχε κλείσει τον δρόμο, κι έτσι ποτέ δεν 
έφτασα εκεί πάνω… (…) Τώρα… εκτός απ’ αυτήν την αρχική και κάπως 
ματαιωτική για μένα, αλλά και έλλειψη περεταίρω ζήλου εκ μέρους μου… 
εμπειρία, εγώ τραβήχτηκα. Δεν πολυασχολήθηκα στη συνέχεια με τη 
Λέρο» (Ιωαννίδης). 

Ο Μωρόγιαννης αναφέρεται  σε δικαστικές διαμάχες, δικές του και του 

Ιωαννίδη και στο γεγονός ότι ήταν, όπως και αρκετοί άλλοι, ανεπιθύμητοι στο 

νησί. 

«Το ’84 είχαμε, λοιπόν, εμπλακεί και με δικαστικές διαμάχες, λόγω 
επίθεσης που δεχτήκαμε… επακολούθησε πάνω-κάτω στην Κω, για δίκες 
και τέτοια… Κάποια στιγμή τα παρατήσαμε, στραφήκαμε σε άλλες… σε 
άλλα ενδιαφέροντα… δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε… Εμείς, ως ομάδα 
Λέρου, παρακολουθούσαμε το θέμα μάλλον από μακριά, παρεμβαίναμε 
όταν μας ρωτούσαν ή όταν κάτι χρειαζότανε, σε επίπεδο όμως 
παρέμβασης σε δημόσιο διάλογο και όχι… (…) Προσωπικά, δεν 
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ξαναπήγα στη Λέρο από το 1984 μέχρι το 2000, γιατί ήμασταν persona 
non grata για το νησί, εγώ σίγουρα και ο Ιωαννίδης… και αρκετοί άλλοι 
νομίζω… Ο Γιάννης ο Λουκάς συνέχισε εκεί και σήκωσε το βάρος από 
άλλη πλευρά, συνεχίζοντας την προσπάθεια από τα μέσα. Και όντας έτσι ο 
κρίκος της συνέχειας από την ομάδα γιατρών Λέρου, μέχρι την ομάδα της 
παρέμβασης και μέχρι τη σημερινή διοίκηση του νοσοκομείου, από 
επιστημονική άποψη. Εγώ πήγα στη Λέρο ξανά το 2000, λόγω του Περ 
Χολμ, ο οποίος… λόγω της υποδοχής του οποίου, το 1984, δεχτήκαμε την 
επίθεση από τους κατοίκους και τα συνδικάτα… αυτός είχε έρθει εκεί με 
μία επιστημονική ομάδα, φοιτητών του ουσιαστικά, μιας… δίδασκε σε μια 
σχολή κοινωνικών λειτουργών στην Κοπεγχάγη και είχαν έρθει 
εκπαιδευτικό ταξίδι, έχοντας ακούσει για τη Λέρο. Είχαμε γνωριστεί το ’81 
και ξαναήρθαν το ’84. Με αιχμή αυτούς και επειδή οι τοπικοί παράγοντες 
φοβούντο ότι διεθνοποιείται επικίνδυνα το ζήτημα, μας επετέθησαν» 
(Μωρόγιαννης). 

Η Ρούτση αναφέρεται στη δυσκολία πρόσβασης στο νησί μετά τις 

δράσεις της ομάδας, λόγω των ευθυνών που τους επιρρίπτονταν από τους 

κατοίκους. 

«Αυτό που μου στοίχισε ήταν… ότι ήμουνα στην ομάδα της Λέρου, είναι 
ότι δεν μπόρεσα μετά να ξαναεπισκεφτώ το νησί. Ήταν σχεδόν 
απαγορευτικό, γιατί πήραμε πάνω μας την «καταστροφή», σε εισαγωγικά, 
που κάναμε στον τοπικό πληθυσμό» (Ρούτση). 

Η Παπανικολάου αναφέρει ότι της απαγορεύθηκε επισήμως από το 

υπουργείο η είσοδός της στη Λέρο. 

«Το θέμα είναι, όταν φεύγω από τη Λέρο, παίρνω από το υπουργείο ένα 
χαρτί, όπου δε μου επιτρέπεται ποτέ ξανά η είσοδός μου στη Λέρο! Ως… 
ναι μεν πολύ καλή γιατρός, αλλά ως επικίνδυνη, γιατί ανήκω στον χώρο 
της αριστεράς. Αυτό το χαρτί υπάρχει στο υπουργείο κι όταν 
κοινοποιήθηκε σε μένα, το κατέθεσα…  τότε κι εγώ δεν καταλάβαινα… 
πήγα στην κεντρική… στην κεντρική ομάδα του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη και 
τους το παραχώρησα, μήπως μπορούν να κάνουν κάτι για τα ψυχιατρικά» 
(Παπανικολάου). 

Ο Λουκάς, λόγω του ότι επέστρεψε στο νησί μετά το αγροτικό και 

συνέχισε τη δράση του, δέχτηκε απειλές και επιθέσεις. 

«Εκεί, φυσικά, ήτανε μια βασανιστική, έτσι, πορεία… Ερχόμενος, από το… 
στο καράβι, ο ταξιτζής μου ‘παιρνε… μου λέει… μην τολμήσεις να 
κυκλοφορήσεις στη Λέρο ή να πας στο ψυχιατρείο, γιατί σε θεωρούν 
υπεύθυνο που θα κλείσει το ψυχιατρείο, σε θεωρούν υπεύθυνο για τις 
καταγγελίες, γιατί εσύ είσαι… εσύ θα συνεχίσεις… Α, ξέρανε ότι θα γύριζα. 
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Τέλος πάντων, την άλλη μέρα, όταν ήρθα να μπω εδώ μέσα, υπήρχανε 
περίπου 200 άτομα που με περιμένανε για να με λιντσάρουν… αλλά, 
ευτυχώς και βρέθηκε ο… δύο άτομα, που, δυστυχώς έχουν πεθάνει, και 
τους… θυμάμαι, ήταν ο Ευτύχης ο Σολονάκης, ένας φωτισμένος 
εργαζόμενος, που ‘τανε… Κρητικός ήτανε, ήτανε στους κρατούμενους 
φύλακας και τα παράτησε, και δεσμοφύλακας, γιατί δεν άντεξε… Ένας 
προοδευτικός άνθρωπος, που μπορούσε να κατανοήσει… και ο Χρήστος 
ο Δεσποτίδης. Που, μαζέψαμε κόσμο, τους εξηγήσαμε, τους είπαμε όλα 
αυτά… Αλλά, εντάξει, πού να πειστεί ο κόσμος… εγώ τα μηχανάκια μου τα 
‘βρισκα στη θάλασσα…» (Λουκάς). 

 

Τρόποι δράσης της ομάδας, οι καταγγελίες και οι παρεμβάσεις 

α) Δημοσιοποίηση της κατάστασης 

Οι πρώτες δράσεις της ομάδας ως τέτοια, είχαν να κάνουν με τη 

δημοσιοποίηση της κατάστασης, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Βέβαια, 

όπως είπα νωρίτερα, αφορούσαν πάντα διαφορετική σύσταση της ομάδας, 

εφόσον δε συνέπεσαν όλοι μαζί. Επρόκειτο για συλλογικά κείμενα- καταγγελίες, 

αλλά και από μεμονωμένα μέλη της ομάδας, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και 

περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επίσης, υπήρξαν καταγγελίες σε 

επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς καθώς και συμμετοχή σε 

επιστημονικά συνέδρια. 

Ο Μπαϊρακτάρης λοιπόν αναφέρεται στη δημοσιοποίηση της 

κατάστασης, ως μιας διπλής πίεσης, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, καθώς και 

στην «αποκάλυψη» της κατάστασης και το γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

τέτοια. 

«Έτσι λοιπόν έχουμε μία διπλή πίεση, μία στο εσωτερικό και μία στο 
εξωτερικό, των, όλων αυτών, … της αποκάλυψης όλων αυτών… 
αποκάλυψης σε εισαγωγικά, γιατί υπάρχει μία αντίληψη, η οποία 
διαδίδεται σκοπίμως βέβαια σαν τέτοια, ε…, γιατί ο όρος αποκάλυψη, που 
περισσότερο όχημα της διάχυσής του στο κοινωνικό σώμα ήταν τα ΜΜΕ 
και ο κυρίαρχος ψυχιατρικός κόσμος, δηλαδή το ότι δήθεν κανείς δεν 
ήξερε, ούτε καν αυτοί που στέλνανε… γιατί κάθε διακομιδή, έτσι; είχε την 
υπογραφή κάποιου ψυχιάτρου» (Μπαϊρακτάρης). 

Ο Μωρόγιαννης αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση αυτή και στους 

τρόπους με τους οποίους έγινε, επισημαίνει ότι η διεθνοποίηση του 
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προβλήματος ήταν αναγκαία, ότι δε θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί το άσυλο 

μόνο από τα μέσα. 

«Αυτό ήταν ένα άλλο πράγμα που καταλάβαμε πολύ σύντομα, ότι το 
άσυλο δε θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί από τα μέσα. Ξέραμε, και από 
τις δουλειές του Goffman και άλλων και του Basaglia και του Τζιοβάνι 
Τζέρβις, και από άλλους, είτε θεωρητικούς, είτε θεωρητικούς και κλινικούς 
και ακτιβιστές, ότι τέτοιες δομές δεν μπορούν να μεταρρυθμιστούν από 
ανθρώπους που εργάζονται μέσα σ’ αυτό και είναι εξαρτημένοι από αυτό. 
Ή τουλάχιστον, δεν μπορεί να μεταρρυθμιστούν και ν’ αλλάξουν μόνο από 
αυτούς. Διότι το άσυλο έχει τη δύναμη να καταπιεί κάθε μεταρρύθμιση και 
κάθε αμφισβήτηση. Λέγαμε από τότε ότι, για να αλλάξει, για να 
μεταρρυθμιστεί το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, θα πρέπει να υπάρξει 
ισχυρή παρέμβαση εκ των έξω. Και, γι' αυτό και προσπαθούσαμε να 
διεθνοποιήσουμε το πρόβλημα, να το κάνουμε γνωστό, όσο… στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό και, αυτό κάναμε. Με 
σειρά παρεμβάσεων που έγινε… είτε σε φορείς, συνδικάτα, ενώσεις 
γιατρών, υπουργείο υγείας, κοινωνικούς φορείς, στην Αθήνα κυρίως… 
αλλά και στην… στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες… 
γινόταν όσο… όσο ήταν δυνατόν… Ας πούμε, ο Περ Χολμ, που 
εμπλέκεται στην ιστορία μου, από τη Δανία, δημοσίευσε σε μία τοπική 
εφημερίδα μια εκτενή αναφορά… η… το μέλος μας, Ντίνα Δερδελάκου, 
συμμετείχε σε μια παράσταση… μάλλον, σε μια παρουσίαση στο Ζωρζ… 
στο κέντρο Ζωρζ Πομπιντού στο Παρίσι, εκείνη την εποχή… Εμείς, λάβαμε 
μέρος σε όσα συνέδρια και συμπόσια γίνονταν εκείνη την εποχή και είχανε 
σχέση με την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αποασυλοποίηση κλπ.… 
Γράψαμε σε τοπικά έντυπα, όπως στο περιοδικό Δρόμος της 
Δωδεκανήσου, και σε εφημερίδες και έντυπα επιστημονικά και ευρείας 
άλλης… άλλα έντυπα, όπως εφημερίδες, όπως το περιοδικό 
δεκαπενθήμερος πολίτης, και άλλες εφημερίδες των Αθηνών κλπ. Ή και 
το… γερμανικές εφημερίδες είχαν ενδιαφερθεί… αργότερα το channel-4 
γύρισε μία ταινία… το channel-4 απ’ το Λονδίνο… μια συνέντευξη στο 
BBC δώσαμε κάποτε για το ίδιο θέμα… η Τζέιν Γκάμπριελ ήταν ο ιθύνων 
νους πίσω απ’ αυτό…» (Μωρόγιαννης). 

Ο Ιωαννίδης αναφέρεται επίσης στη δημοσιοποίηση, επισημαίνοντας τη 

συλλογικότητα στη συγγραφή πολλών από αυτά τα κείμενα, αλλά και τον ρόλο 

της Έφης Σκλήρη, η οποία λειτούργησε ως εκπρόσωπος της ομάδας. 

Επισημαίνει επίσης, ότι μετά τις καταγγελίες, τη δημοσιοποίηση και τα συνέδρια 

άρχισε και ο παραγκωνισμός της ομάδας. 

«Αρχίσαμε να γράφουμε κάποια κείμενα. Η Έφη να έρχεται σε επαφή με 
γερμανικά… δημοσιεύματα… να γράφουμε κάποια κείμενα ελληνικά και, 
επίσης, κάναμε μία προσπάθεια να συνδεθούμε με κάποιες βρετανικές 



   

 

  51 

 

 

 

εφημερίδες.(…) δημιουργήθηκε η ομάδα της Λέρου και, όλοι μαζί 
αποφασίζαμε, όλοι μαζί συμφωνούσαμε και γράφαμε κάποια κείμενα… και 
μετά, ο καθένας μπορεί να έγραφε και μόνος του… αλλά υπήρχε μία 
συλλογικότητα εκεί… ήρθαν γερμανικές εφημερίδες, ήρθε… ήρθαν 
αγγλικές εφημερίδες, δόθηκαν συνεντεύξεις, η Έφη έγραφε διάφορα, πολύ 
περισσότερα, σαν εκπρόσωπός μας και δημιουργήθηκαν και κάποιες… 
κάποια συνέδρια… εκεί ξεκίνησε κι ο παραγκωνισμός κατ’ εμέ… της 
ομάδας της Λέρου… ίσως θα ‘πρεπε…  να έχουμε… να είμαστε πιο 
μαχητικοί, να δείξουμε μεγαλύτερο ζήλο, δεν ξέρω… πάντως ξεκίνησε ο 
παραγκωνισμός, διότι… ήρθαν τα βαριά… πυροβόλα…» (Ιωαννίδης). 

Ο Ιωαννίδης τράβηξε και κάποιες φωτογραφίες11 για να συνοδέψουν τα 

κείμενα, οι οποίες όμως δε δημοσιεύτηκαν, έπειτα από καταγγελία της 

διοίκησης του θεραπευτηρίου στο υπουργείο υγείας. 

«Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που θεωρήσαμε, σαν ομάδα, στις 
διάφορες συζητήσεις που γινόταν, ήταν ότι, ίσως θα βοηθούσε αν αυτή η 
εικόνα που βλέπαμε, γινότανε γνωστή παραέξω. Και, επειδή μερικές 
φορές οι εικόνες είναι πιο ισχυρές από τα λόγια, είχα εγώ… πήρα εγώ την 
πρωτοβουλία να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες. Εκεί, ήμουν και τότε 
ενήμερος, όπως είμαι και τώρα ενήμερος, ότι υπάρχει κίνδυνος να 
παραβιάσω την ατομικότητα αυτού του οποίου τραβώ τη φωτογραφία… 
δηλαδή, ουσιαστικά έπαιρνα φωτογραφίες χωρίς την άδεια των 
ασθενών… και έκανα ένα άλμα συνειδήσεως και είπα ότι εγώ, σαν 
υπεύθυνος γιατρός αυτών των ανθρώπων, θεωρώ ότι, εφόσον η 
φωτογράφισή τους δε θα γίνει προς εκμετάλλευση ενάντια στα 
συμφέροντά τους, θα αυτό-δικαιολογηθώ και θα βγάλω κάποιες 
φωτογραφίες.(…) Λοιπόν… οι φωτογραφίες που έβγαλα εγώ, τελικά ποτέ 
δε χρησιμοποιήθηκαν. Ήρθαν άλλοι, έβγαλαν φωτογραφίες και 
χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες άλλων. Εξάλλου, δεν είχε καμιά σημασία, 
διότι ήταν μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσουν και να κάνουν κάποιον να 
διαβάσει το κείμενο, το αποκάτω...» (Ιωαννίδης). 

Ο Λουκάς αναφέρεται στη δημοσιοποίηση ως τον τρόπο για να τεθεί υπό 

αμφισβήτηση η όλη κατάσταση, αφού οι μέχρι τότε παρεμβάσεις δεν 

μπορούσαν να ξεπεράσουν το τοπικό επίπεδο. 

«Οπότε, πια δεν είχε λόγο μόνο η παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο, στην 
έννοια… που ήταν και  μια σωστή καλή μάχη, το… να αναλωνόμαστε με 
τους προμηθευτές, με τους νοσοκόμους… Έπρεπε να τεθεί υπό 
αμφισβήτηση όλο αυτό το πράμα… Δηλαδή, αυτό το ακατανόητο, ότι 
άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδος έπρεπε να μεταφέρονται εδώ, σ’ 
ένα μικρό νησί… απομακρυσμένο από την κοινωνία, από τις οικογένειες 

 

11  Παράρτημα 1, σελ. 95 
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και, αυτή η διόγκωση, η διόγκωση αυτού του ασύλου… δηλαδή πια, όπως 
εξελισσότανε, δεν είχε όρια. (…) Και η πρώτη σοβαρή, έτσι, παρέμβαση, 
ήτανε μερικά δημοσιεύματα που… που βγαίνανε στις εφημερίδες, με την 
επίσκεψη δημοσιογράφων, από τον «Ταχυδρόμο», τότε, θυμάμαι… από 
«Έθνος», «Νέα»… αυτά… «Ελευθεροτυπία», τότε, ο Σωκράτης, που 
άρχιζε και δημοσιοποιούσε διάφορα άρθρα που… και πρόβαλε το θέμα… 
Αλλά έπρεπε πια να μπει και στα πλαίσια και να αμφισβητηθεί η επίσημη 
ψυχιατρική, η παραδοσιακή ψυχιατρική στην Ελλάδα» (Λουκάς). 

β) Παρεμβάσεις σχετικές με την καθημερινότητα 

Υπήρχαν συνεχώς παρεμβάσεις που σχετίζονταν με την καθημερινότητα 

της λειτουργίας του ιδρύματος και της ζωής μέσα σ’ αυτό. Τέτοιες παρεμβάσεις 

υπήρξαν και πριν τη σύσταση της ομάδας, τα προηγούμενα χρόνια, από 

αγροτικούς γιατρούς, κυρίως όσο αφορά την παραλαβή τροφίμων. Λόγω του ότι 

οι γιατροί έπρεπε να εγκρίνουν την ποιότητα των τροφίμων που 

προμηθεύονταν το ίδρυμα, είχαν την ευθύνη αλλά και την εξουσία να 

παρέμβουν. Το ίδιο και στις γενικότερες συνθήκες διαβίωσης. Η παρεμβάσεις 

αυτού του είδους δεν σταμάτησαν, απλά δεν ήταν από μόνες τους αρκετές για 

να αλλάξει ουσιαστικά η κατάσταση. Ήταν όμως βασικές για τη βελτίωση ή για 

τη μη- χειροτέρευση της καθημερινής ζωής στο ίδρυμα. 

Ο Λουκάς αναφέρεται σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις και στο 

διάστημα πριν το ‘81, πριν από τη σύσταση της ομάδας, καθώς και σε άτομα 

της ομάδας που ήταν νωρίτερα στη Λέρο και έδρασαν αρχικά με αυτόν τον 

τρόπο, ατομικά (αναφέρεται στην Παρσένια Παπανικολάου, στη Σόνια Βοσκίδου 

και την Έφη Σκλήρη). 

«Οι πρώτες αντιδράσεις, πέρα έτσι από… αρχίσανε από αγροτικούς 
γιατρούς, όπως είπαμε πριν, το ’81, που βάζανε σε επερώτηση τον θεσμό 
του ασύλου, αλλά,  το μόνο που μπορούσανε να κάνουνε, ήτανε να 
παρέμβουνε και στις συνθήκες διαβίωσης, στις ελάχιστες… και το… εκεί 
που τους πέρναγε… κάπως έτσι… η δύναμή τους ήτανε στις 
προμήθειες… Δηλαδή, κάποια… κάθε πρωί έπρεπε ένας αγροτικός να 
υπογράψει αν είναι τα τρόφιμα… Ε, κι εκεί, αυτές οι κοπέλες που σου είπα 
πριν, η Παρσένια και η Σόνια, είχαν δώσει μάχη… Και η Έφη η Σκλήρη, 
που η Έφη η Σκλήρη ήτανε πιο συνειδητοποιημένη, έτσι, στο 
ολοκληρωτικό άσυλο… πώς λειτουργούσε και πώς μπορούσε… γιατί είχε 
κάνει στη Γερμανία… ήτανε πιο υποψιασμένη για όλα αυτά. Παρόλα αυτά, 
υπήρξε μια φοβερή κόντρα τότε με… με τους προμηθευτές… και 
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απειληθήκαν αυτές οι κοπέλες αρκετά… παρασύρανε κι άλλους γιατρούς 
να συμμετάσχουν σ’ αυτήν τη μάχη… Τελικά, κάτι καταφέρανε» (Λουκάς). 

Η Παπανικολάου, επίσης, αναφέρεται σ’ αυτή τη δράση της, και την 

καταγγελία της. 

«Ε… τον έβδομο- όγδοο μήνα… είπα ή πεθαίνω ή κάτι κάνω. Επειδή είχα 
την εμπιστοσύνη του κόσμου και το μίλησα σε αρκετούς απ’ αυτούς… δε 
θα πω τα ονόματά τους… τους νοσηλευτές… Ήταν φίλοι μου και βοηθοί 
μου. Ήταν αυτοί και ο αποθηκάριος, μια φιγούρα που θα τη θυμάται όλη η 
Λέρος… εκείνων των χρόνων… Ερχόταν δύο φορτηγά γεμάτα με κρέας. 
Φορτηγά με κρέας… και με βοηθούσε να ανέβω επάνω, γιατί εννοείται ότι 
εφημέρευα 30 μέρες τον μήνα… να δω αν το κρέας κάνει, για να γίνει 
παραλαβή. Και καθόμουν μέχρι το μεσημέρι και με βοηθούσε με μαχαίρι 
να δω τη σπονδυλική στήλη, τον μυελό. Είδα τα σκουλήκια… φώναξα την 
αστυνομία… και μου είπαν είστε πολύ καλή γιατρός, αλλά έχετε μυωπία. 
Όντως, με τα μυωπικά μου γυαλιά… Μετά από αυτό, πήγα σε… υπάρχουν 
και οι ξένοι που δούλευαν εκεί… άνθρωποι… συμβολαιογράφοι, 
πλωτάρχες, ξέρω γω…,  άνθρωποι με ελεύθερη σκέψη… και τους είπα, τι 
μπορώ να κάνω… να πάω στην εισαγγελία της Κω… μήπως ήταν λίγο 
ακραίο… και το παρουσίαζαν πρώτη ποιότητα… πώς το λένε… χοιρινό 
και το μοσχαρίσιο, πρώτης ποιότητας. Και με βοηθούν και κάνω ανώνυμη 
καταγγελία στην εισαγγελία της Κω. Δε θα σας πω τι ακολούθησε μετά… 
πώς… δε θα πω τ’ άλλα, δεν έχουνε νόημα. Κάποια στιγμή έρχεται… 
γίνεται η δίκη. (…) και καταθέτω τα πάντα. Μετά από ένα χρόνο μαθαίνω 
ότι φάγαν ένα χρόνο φυλακή, όλο το διοικητικό συμβούλιο… και μετά 
πρέπει να είχε γίνει… έγινε εφετείο και αθωώθηκαν» (Παπανικολάου). 

Ο Ιωαννίδης, αναφερόμενος σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις, 

συγκεκριμένα τον έλεγχο των τροφίμων, τον αναφέρει ως τρόπο πίεσης, που 

άλλοτε είχε βάση, άλλοτε όμως όχι. 

«Εκείνη την εποχή θεωρήσαμε… τρόπους πίεσης, ήταν να κάνουμε 
χρήση της εξουσίας που μας εδίδετο, να ελέγχουμε τις τροφές που 
ερχόταν στο ίδρυμα. Δηλαδή, κάθε πρωί, όταν ερχόταν οι τροφές, είτε 
αυτά ήταν λαχανικά, είτε ήταν κρέατα… έπρεπε να περάσει… να υπάρχει 
παρών και ένας γιατρός, του οποίου η υπογραφή επέτρεπε την παράδοση 
αυτών των τροφών. Και μερικές φορές δικαιολογημένα, μερικές φορές 
εντελώς αδικαιολόγητα, κάναμε χρήση αυτής της εξουσίας και στέλναμε 
πίσω τις τροφές… δημιουργούσαμε πρόβλημα. Δικαιολογημένα, γιατί, 
όντως, ερχόταν κακής ποιότητας φαγητό. Αλλά, μερικές φορές και 
αδικαιολόγητα… δηλαδή, το αν το κατεψυγμένο κρέας από την Αργεντινή, 
που ερχόταν, ήταν το κατάλληλο ή δεν ήταν το κατάλληλο, εγώ δεν 
μπορούσα να το ξέρω… το μόνο που μπορούσα να ξέρω είναι τι έγραφε η 
ετικέτα επάνω… και αν, για ένα καθαρά τεχνικό τρόπο, δεν έλεγε, ξέρω 
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γω… μοσχαρίσιο, που έλεγε η παραγγελία, και έλεγε, ξέρω γω… βόειο,  
έλεγα… α! δε λέει μοσχαρίσιο, λέει βόειο, άρα πάρτε το πίσω… παιδικά 
πράματα…» (Ιωαννίδης). 

Και ο Μωρόγιαννης αναφέρεται επίσης σε παρεμβάσεις σχετικές με την 

καθημερινότητα, ξεκινώντας με την παραλαβή των τροφίμων και συνεχίζοντας 

με τη φαρμακοθεραπεία, αλλά και τις σχέσεις που αναπτύσσονταν μέσα στο 

ίδρυμα. 

«Ξεκινήσαμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, μέσα στο νοσοκομείο, που 
είχαν να κάνουν με την καθημερινότητα των ασθενών… με την παραλαβή 
τροφίμων, οι γιατροί έλεγχαν, μαζί με άλλα μέλη του προσωπικού, υπήρχε 
πάντα μια επιτροπή παραλαβής τροφίμων για τους ασθενείς, οι οποίοι 
ήτανε βεβαίως ένας πολύ μεγάλος αριθμός… Εκεί συνειδητοποιήσαμε 
σιγά-σιγά όλη την εικόνα… εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω με την 
παραλαβή τροφίμων, που ήτανε μία παρέμβαση… ένα μείζον θέμα τότε 
ήτανε αν τα τρόφιμα που παραλαμβάνονταν ήταν καλής ποιότητος, αν 
ήτανε σε επαρκείς ποσότητες, κ.ο.κ. Αυτά ήτανε μία συχνή αιτία τριβών και 
μια πρώτη παρέμβαση, ούτως ώστε, τα χρήματα που δαπανόνταν απ’ το 
δημόσιο να είναι… να πηγαίνουν εκεί που θα ‘πρεπε να πηγαίνουν, 
δηλαδή να εξασφαλίζονται τρόφιμα.  
Επίσης, άλλες παρεμβάσεις ήτανε στη φαρμακοθεραπεία των ασθενών. 
Πολλοί έπαιρναν φάρμακα για πάρα πολλά χρόνια, φάρμακα που ίσως να 
μη χρειάζονταν… 
Παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των… της ζωής των ασθενών, μέσα 
στα λεγόμενα περίπτερα… Παρεμβάσεις στις σχέσεις νοσηλευτών-
ασθενών, ασθενών μεταξύ τους, ασθενών-γιατρών, νοσηλευτών-γιατρών 
κ.ο.κ., προσπαθώντας να εμπεδώσουμε ένα κλίμα καλύτερης συνεργασίας 
και καλύτερης λειτουργίας, ούτως ώστε να μη συσσωρεύονται πιέσεις από 
τα πάνω προς τα κάτω, με τελικό αποδέκτη τους ασθενείς…(…) 
Ε… λοιπόν. Έτσι ξεκινήσαμε. Η πρώτη τριβή ήταν όταν ο… οι πρώτες 
τριβές ήταν, όπως είπαμε, στις παραλαβές τροφίμων και στην παρέμβαση 
στην καθημερινότητα. Εκεί είχαμε διάφορες μικροσυγκρούσεις, οι οποίες 
όμως, γενικά, μπορούσαν να λυθούν. Όμως, σταδιακά αντιληφθήκαμε ότι 
ήμασταν στόχοι, ότι αντιμετωπιζόμασταν ως… ως ξένοι που έρχονται να 
αναταράξουν την «ομαλή», εντός εισαγωγικών, «πορεία των πραγμάτων» 
(Μωρόγιαννης). 
 

γ) Επαφές με τους κατοίκους και με φορείς του νησιού 

Ο Μωρόγιαννης μιλάει και για επαφές με κατοίκους και φορείς του 

νησιού, όποτε αυτό ήταν δυνατό, προκειμένου να γίνει κατανοητή η ανάγκη των 

αλλαγών και να αλλάξει ο τρόπος σκέψης τους, να βρεθούν λύσεις. 
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«Άλλες παρεμβάσεις αφορούσαν επαφές με τους ανθρώπους του νησιού, 
όπου… και φορείς, όπου αυτό ήταν δυνατόν και, ζώντας εκεί, είχαμε την 
ευκαιρία να μιλάμε με ανθρώπους, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε 
την ασυλική ιδεολογία, η οποία είχε κατακλύσει το νησί, και βασιζόταν 
βεβαίως στο γεγονός ότι, για το νησί, το άσυλο αυτό ήταν ο βασικός 
εργοδότης και ο βασικός πλουτοπαραγωγικός πόρος» (Μωρόγιαννης). 

Αλλά και ο Ιωαννίδης αναφέρεται στο γεγονός ότι ψάχνανε λύσεις που να 

συμπεριλαμβάνουν τους κατοίκους. Να διατηρηθεί το οικονομικό επίπεδο του 

νησιού, αλλά να ανέβει παράλληλα και το πολιτισμικό επίπεδο. 

«Κι έτσι, η ιδέα ότι… μία από τις ιδέες που παιζόταν, να καταργηθεί το 
άσυλο, ήταν καταστροφική. Θα έπρεπε δηλαδή να βρεθεί μια λύση, η 
οποία θα ισορροπούσε τις ανάγκες και των τροφίμων και την αντίληψη της 
ψυχικής υγείας, αλλά και των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα θα βοηθούσε 
στους κατοίκους, να ανεβάσει το δικό τους  το πολιτισμικό επίπεδο… όχι 
μόνο να μη διαταράξει το οικονομικό επίπεδο του νησιού, αλλά να 
ανεβάσει και το πολιτισμικό, διότι αυτό που παρατηρούσαμε, ορθά ή 
λανθασμένα, είναι ότι δεν είχαν κανένα κίνητρο να μπούνε σε περεταίρω 
εκπαίδευση» (Ιωαννίδης). 

δ) Παρεμβάσεις σε επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο 

Ο Μωρόγιαννης μιλά και για παρεμβάσεις στο επιστημονικό επίπεδο, 

που αφορούσαν επαφές και διάλογο με τον διευθυντή ψυχίατρο, 

συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς, που μπορεί να αφορούσαν την 

καθημερινότητα αλλά και την οργάνωση της ζωής στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, 

αλλά παράλληλα προβάλλανε την επικρατούσα κατάσταση, για να μπορέσουν 

να επιτύχουν την εξωτερική παρέμβαση και τη μεταρρύθμιση. 

«Παρεμβάσεις στο επιστημονικό επίπεδο, όπου… που γίνονταν κυρίως 
μέσω συζητήσεων με τον διευθυντή ψυχίατρο, που ήταν μία ιδιαίτερη 
περίπτωση ψυχιάτρου, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια, μια 
εμβληματική μορφή κι αυτός… 
Παρεμβάσεις και διάλογος με τα συνδικάτα, επί θεμάτων καθημερινής 
διαχείρισης, αλλά και επί επιστημονικών θεμάτων, με την έννοια του πώς 
οργανώνεται η ζωή σε ένα νοσοκομείο κ.ο.κ., πώς είναι καλύτερα να 
λειτουργεί ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, τι θα ήταν καλύτερο να κάνουμε 
κάθε μέρα μέσα στα περίπτερα, κ.ο.κ… (…) 
Εν πάση περιπτώσει, όσες… όσες φορές μας δόθηκε η ευκαιρία, 
απευθυνθήκαμε είτε σε επιστημονικούς, είτε σε συνδικαλιστικούς φορείς, 
είτε σε συνέδρια επιστημονικά, είτε σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, για να 
θέσουμε το θέμα, γιατί ξέραμε ότι θα έπρεπε να προκληθεί μια εξωτερική 



   

 

  56 

 

 

 

παρέμβαση… όπως και έγινε στη συνέχεια… για να μεταρρυθμιστεί αυτό 
το άσυλο» (Μωρόγιαννης). 

Επίσης αναφέρεται και σε μία επιδημιολογική έρευνα που είχαν 

ξεκινήσει, η οποία έμεινε ανολοκλήρωτη, λόγω επίθεσης που δέχτηκε η 

ερευνητική ομάδα12. Βάσει αυτής της έρευνας, προτείνονταν η άμεση 

αποασυλοποίηση για τουλάχιστον εκατό άτομα και η σταδιακή κοινωνικοποίηση 

για πολλούς άλλους. 

«Οι υπολογισμοί μας ήταν ότι, αν γινόταν μία σοβαρή προσπάθεια 
αποασυλοποίησης, τουλάχιστον 100 άνθρωποι από το ψυχιατρείο των 
αντρών, θα μπορούσαν άμεσα να βγουν απ’ το άσυλο, κατόπιν κάποιας 
προετοιμασίας και εφόσον υπήρχανε κάποιες δομές να τους δεχτούν. 
Δηλαδή, προστατευόμενη κατοικία ή οικογένεια να τους δεχτεί ή κάποια 
ενδιάμεση δομή. Αυτό προκύπτει από επιτόπια έρευνα, δική μου και του… 
και των άλλων… και καταγραφή που αρχίσαμε να κάνουμε, όταν θελήσαμε 
να κάνουμε μια επιδημιολογική έρευνα, να δούμε ποιοι ήταν… ποια ήταν 
τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κατάληγαν στη Λέρο και τι 
συνέβαινε μ’ αυτούς, ποια ήταν η πορεία τους μέσα στο άσυλο. Μια 
έρευνα που δεν ολοκληρώθηκε, διότι διεκόπη βιαίως το 1984. Λόγω της 
επίθεσης του λαού εναντίον μας, καθοδηγούμενος, βέβαια, ο λαός από τα 
συνδικάτα της εποχής, που ήτανε όλα προοδευτικά φυσικά, σοσιαλιστικών 
τοποθετήσεων πολιτικών κατά τ’ άλλα, κ.ο.κ… και, βεβαίως, λόγω και 
διοικητικών παρεμβάσεων, που ακολούθησαν την έκφραση της οργής του 
λαού. 
Λοιπόν, λέγαμε ότι τουλάχιστον 100 άτομα θα μπορούσαν να βγουν 
άμεσα… αυτό φυσικά δε συνέβη ποτέ. Και πολλοί άλλοι θα μπορούσαν να 
κοινωνικοποιηθούν σταδιακά, εφόσον θα γινόταν μια πολύ σοβαρή 
παρέμβαση στο άσυλο. Αυτό έγινε αργότερα και πιστεύω ότι ήμασταν οι 
πρώτοι που θέσαμε αυτές τις προτάσεις. Δηλαδή, ό,τι επακολούθησε ως 
ψυχιατρική μεταρρύθμιση, με τη βοήθεια και ξένων ομάδων, δηλαδή 
ομάδων από χώρες… επαγγελματικών ομάδων, διεπιστημονικών ομάδων 
παρέμβασης, από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, και με κονδύλια της 
ευρωπαϊκής ένωσης, νομίζω ότι όλα αυτά τα είχαμε προτείνει ήδη από 
τότε, αντιμετωπίζοντας φυσικά την εχθρότητα και την αδιαφορία σε 
διάφορα επίπεδα… και την επιστημονική αμφισβήτηση σε ανώτερα 
επίπεδα, όπως η τότε έδρα ψυχιατρικής των Αθηνών κτλ.» 
(Μωρόγιαννης).  

 

 

 

12  Για την απαγόρευση της επιδημιολογικής έρευνας και για τις αντιδράσεις σε αυτήν 

παρατίθενται έγγραφα και δημοσιεύματα στο Παράρτημα 3, σελ. 124. 
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ε) Άλλες δράσεις 

Πέρα από αυτές τις δράσεις, ο Γεωργιάδης αναφέρεται και στην δουλειά 

που έγινε με ορισμένους από τους τρόφιμους, τους οποίους μπόρεσαν να 

στείλουν στο σπίτι τους ή να τους βγάλουν έξω. 

«Λοιπόν, οπότε τώρα εγώ 5-6 μήνες και τους μήνες του Κώστα του 
Μωρόγιαννη μαζί, επικεντρώσαμε την προσοχή και σε κάνα δυο 
αρρώστους, (…) που κακώς θεωρούσαμε ότι ήταν εκεί, γιατί, εκτός 
δηλαδή των χρονίων, που μπορεί να ήταν πάρα πολύ βαριά περιστατικά… 
όλοι κακώς ήτανε, αλλά κάποιοι βγάζανε, ας πούμε, το θέμα, γιατί με 
κρατάνε και γιατί δεν πάω… Λοιπόν, νομίζω είναι η περίπτωση του Ν. και 
του Σ. Δεν ξέρω, τα μιλήσατε με τον Κώστα; Ο ένας ήταν αυτός που 
πουλούσε τα τσιγάρα κτλ., που τον στείλαμε, νομίζω Αιτωλοακαρνανία, 
ήτανε… κι ενώ επί χρόνια δεν είχε καμία ψυχική, μείζονα διαταραχή, ο 
άνθρωπος είχε ένα ιστορικό επιληψίας, έκανε επιληπτική κρίση την 
ημέρα…(…) έκανε επιληπτική κρίση απ’ την αγωνία του, τη στιγμή που θα 
‘μπαινε στο πλοίο, ας πούμε. Και ήταν και ο Σ., που ήταν ένα παιδί που 
έκλεβε τις μπουγάδες, από τη Θεσσαλία ήταν αυτός, από μια οικογένεια, 
έτσι, παρατημένος κτλ., και τον πήγανε στο Δαφνί κι εκεί, επειδή δεν είχε 
επισκεπτήριο και ήτανε και παραπτωματικούλης, την κοπανούσε κι αυτά, 
τον στείλανε πιτσιρικά στη Λέρο. Και τον έβλεπες, ένα παιδί, που έλεγες 
εντάξει, ας πούμε, δεν έχει την κουλτούρα και τις γνώσεις εύκολα να τα 
βγάλει, αλλά όχι να ‘ναι και δω μέσα, και τον στείλανε, δεν είναι μείζον 
ψυχιατρικό περιστατικό, ούτε χρονίζουσα περίπτωση. Δηλαδή, αυτές 
βγάζαν μάτι οι περιπτώσεις. Τον Σ. τον κινητοποιήσαμε και μετά 
προσλήφθηκε και σαν υπάλληλος (…), δεν ξέρω τώρα τα τελευταία 
χρόνια…(…) πήγε στρατό και τα κατάφερε… Δηλαδή, υπάρχουν κάτι 
τέτοιες περιπτώσεις, που έλεγες αδικία, αδικία… δηλαδή, πέραν της 
εξορίας, γιατί είναι ένας τόπος εξορίας…» (Γεωργιάδης).  

Επίσης, και πάλι ο Γεωργιάδης, αναφέρεται στον ακτινολόγο, τον 

Σωκράτη Τόλια, ο οποίος έκανε ακτινογραφίες στους ασθενείς και έβρισκε 

πόσοι πολλοί είχαν κατάγματα από ηλεκτροσόκ ή από κακομεταχείριση, 

αποδεικνύοντας με στοιχεία την κατάσταση που επικρατούσε. 

στ) Η παρέμβαση στο 16 

Το 16 (δηλ. το περίπτερο 16), άνοιξε αφού έγιναν οι πρώτες καταγγελίες, 

προκειμένου να απομακρυνθούν οι γυμνοί και δύσκολοι ασθενείς και να μη 

βρίσκονται σε κοινή θέα. Αυτό που δημιουργήθηκε ήταν ένα τμήμα χειρότερο 

από τα υπόλοιπα, με περισσότερους ασθενείς, όχι μόνο τους γυμνούς που ήταν 
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στο 9ο περίπτερο, αλλά και τους πιο δύσκολους ασθενείς από τα άλλα τμήματα, 

οι οποίοι ήταν κυριολεκτικά μαντρωμένοι.  

Όπως αναφέρουν ο Λουκάς και ο Μπαϊρακτάρης, επέλεξαν να 

ξεκινήσουν από το 16, που θεωρούνταν το χειρότερο περίπτερο, με τους πιο 

δύσκολους ασθενείς, στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η παρέμβαση στο 16 έγινε 

με τη συνεργασία της ομάδας επανένταξης στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε ήδη 

αρχίσει το εγχείρημα για μεταρρύθμιση και με την εθελοντική συμμετοχή 

εργαζομένων του Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου. Κι επειδή το 16 ήταν 

αποτέλεσμα του κυρίαρχου ψυχιατρικού παραδείγματος, αποτελούσε 

πρόκληση, η παρέμβαση σ’ αυτό είχε ως στόχο το ίδιο το κυρίαρχο ψυχιατρικό 

παράδειγμα. 

«Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τα μέσα ή για λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας 
του ’80… αποφασίσαμε λοιπόν με τον Λουκά να παρέμβουμε στο 16. 
Διότι, επαναλαμβάνω, δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, η επιλογή ήτανε για να 
μπορέσουμε… γιατί για μας ήτανε ολοφάνερο τότε ότι οι εικόνες, η 
βαρβαρότητα και η εξαθλίωση και οι συνθήκες στο 16, ήτανε αποτέλεσμα 
ενός ψυχιατρικού παραδείγματος… Δεν ήτανε αποτέλεσμα μίας κρατικής 
αδιαφορίας. Έτσι, όπως λέγανε μετά τα μέσα ενημέρωσης, ότι αδιαφορεί 
το Κράτος, το υπουργείο κτλ.… Αυτά ήτανε… το πλαίσιο μες στο οποίο 
κινήθηκε ένα ψυχιατρικό, ένα επιστημονικό παράδειγμα. Άρα, η πιο ακραία 
μορφή άσκησης βαρβαρότητας με τη λογική του κυρίαρχου ψυχιατρικού 
παραδείγματος, ήτανε το 16. Άρα, εμείς έπρεπε να αποδείξουμε, ήταν η 
πρόκλησή μας, από τη στιγμή που αντίπαλός μας ήταν το παράδειγμα, 
άρα και, αναζήτησή μας ήταν ένα άλλο παράδειγμα, διαφορετικό, 
επηρεασμένοι και από εμπειρίες του εξωτερικού, και κύρια από την Ιταλία 
και τον Basaglia,  λοιπόν… αποφασίσαμε να παρέμβουμε στο 16. Γιατί για 
μας ήτανε ολοφάνερο ότι οι συνθήκες, οι εικόνες τις οποίες συναντήσαμε 
από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, αλλά μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας 
του ’80, ήταν αποτέλεσμα του κυρίαρχου επιστημονικού παραδείγματος. 
Έτσι; Άρα, αν θέλαμε να δώσουμε έναν αντίλογο σοβαρό απέναντι στο 
κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα, ήτανε να ξεκινήσουμε από κει… Και μ’ 
αυτήν την έννοια λοιπόν, ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία της μετάβασης από 
δω ομάδων, από τη μονάδα επανένταξης της οποίας ήμουνα υπεύθυνος 
εδώ, στο ψυχιατρείο, εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων δηλαδή, οι 
οποίοι εντάχθηκαν σ’ έναν… μάλλον δημιούργησαν την κοινή ομάδα, σε 
συνεργασία δηλαδή από μία ομάδα από Λεριούς… κύρια φύλακες και 
νοσοκόμους. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ήτανε… λοιπόν… κι έτσι 
ξεκίνησε η δουλειά με το 16»  (Μπαϊρακτάρης). 
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«Τότε δηλαδή, άρχιζαν έτσι οι ανάλογες, ελάχιστες, μοναδικές θα έλεγα, 
παρεμβάσεις να γίνονται με τον Κώστα Μπαϊρακτάρη,  μοναδικός, δηλαδή, 
εκείνη την εποχή, το ’87 στη Θεσσαλονίκη. Στην ομάδα ήταν και ο 
Μπαϊρακτάρης, γιατί ήτανε, ξέχασα να τον αναφέρω, ήτανε τότε, εκείνη την 
εποχή, το ’80-’81, που ερχότανε για να, γιατί έκανε τη διατριβή του στα… 
για τα άσυλα της Ελλάδας, στη Γερμανία, και έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Κι 
όταν γύρισε κι ήτανε στο Πανεπιστήμιο, ανέλαβε αυτό το καινούριο που 
ζητούσαμε, να το υλοποιήσει στην πράξη και να δοθεί και σαν 
παράδειγμα. Και, ήδη από το ’87, ’86, άρχισε να φτιάχνει την ομάδα 
επανένταξης, πάνω, στη Θεσσαλονίκη, που… έδειχνε άλλο ένα 
παράδειγμα παρέμβασης και κινητοποίησης των ανθρώπων και με 
προοπτική εξόδου, εγκατάστασης και κοινωνικοποίησης και 
επαγγελματικής αποκατάστασης, με τη δημιουργία των συνεταιριστικών 
θεραπευτικών μονάδων.  
Ε, κι εκεί ήτανε που αποφασίστηκε πια ότι… γύρισα εγώ κάτω, 
αποφασίσαμε να κάνουμε παρέμβαση στο 16… τότε ένας πρόεδρος εδώ 
που μας στήριξε, αλλά κι ο πρόεδρος του νοσοκομείου της 
Θεσσαλονίκης… εδώ ήταν ο Ζωγράφος Παρασκευάς και ο 
Μπουσουλέγκας ο Άρης στη Θεσσαλονίκη, που είχε στηρίξει και τον 
Κώστα στη μονάδα επανένταξης που είχε φτιάξει… 
Εκεί συμμετείχα… αυτό που αποφασίστηκε πια ήταν να γίνει… να υπάρξει 
μια εθελοντική συμμετοχή… γιατί το 16, για πολλούς το θεωρούσανε ότι 
ήτανε ένας τόπος τιμωρίας για το προσωπικό. Εγώ τότε έβγαλα μια 
ανακοίνωση, όποιος θέλει να συμμετάσχει εθελοντικά σε μια ομάδα, που 
θα κάνει παρέμβαση, απαλλαγμένη από τη δημοσιοϋπαλληλική, έτσι, ας το 
πούμε,  νοοτροπία και ωράρια και όλα αυτά, που θα μπορεί να γίνεται και 
ανταλλαγή με… στη Θεσσαλονίκη, σε αντίστοιχες μονάδες. Κι όντως, 
κινητοποιηθήκανε αρκετά νέα παιδιά από τη Λέρο, πήγαμε στο 16, με τη 
βοήθεια και προσωπικού της μονάδας επανένταξης, που ήρθε από 
Θεσσαλονίκη, το ’89, και με πλήθος εθελοντών που ερχόντουσαν απ’ το 
πανεπιστήμιο, αρχίσαμε να… και κόσμο από δω που πήγαινε στη μονάδα 
επανένταξης στη Θεσσαλονίκη, για να δει το πιο… έναν διαφορετικό 
τρόπο παρέμβασης εκεί… Ε… γινόντουσαν ανταλλαγές, δηλαδή 
πηγαίναμε και κάναμε τις βάρδιες στο δεκαπενθήμερο που ήτανε εδώ στο 
πρόγραμμα, τις κάνανε στη μονάδα επανένταξης της Θεσσαλονίκης. Και 
το ίδιο το πρόγραμμα, αντίστοιχων ατόμων, που ερχόντουσαν από 
Θεσσαλονίκη, τις κάνανε εδώ»  (Λουκάς). 
 

Σκοπός των καταγγελιών και της δημοσιοποίησης της 
κατάστασης που επικρατούσε στο ψυχιατρείο της Λέρου 

Όπως φαίνεται λοιπόν από τις συνεντεύξεις, ένα μεγάλο μέρος των 

δράσεων της ομάδας αφορά καταγγελίες. Αναφέρουν ως βασικό τρόπο δράσης 

τις καταγγελίες στον τύπο, ελληνικό και ξένο. Οι μεμονωμένες αντιδράσεις και 
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αναφορές στη διοίκηση, το υπουργείο και άλλους φορείς δεν είχαν συνήθως τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Η γνωστοποίηση όμως της κατάστασης μέσα από 

δημοσιεύματα του τύπου, η δημιουργία του σκανδάλου, έφερε τις πιέσεις που 

χρειαζόταν για να ξεκινήσουν οι αλλαγές. 

Σκοπός των καταγγελιών ήταν αρχικά να σταματήσουν οι εισαγωγές στη 

Λέρο. Επίσης, μέσα από την προβολή και την καταγγελία των άθλιων 

συνθηκών διαβίωσης των τροφίμων, να επιτύχουν τη βελτίωσή τους. Πέρα 

όμως από τους άμεσους αυτούς στόχους, οι αφηγητές επισημαίνουν στις 

συνεντεύξεις τους το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται οι καταγγελίες 

τους, το πλαίσιο της αμφισβήτησης του ασύλου και του επίσημου ψυχιατρικού 

παραδείγματος. 

«Και η πρώτη σοβαρή, έτσι, παρέμβαση, ήτανε μερικά δημοσιεύματα 
που… που βγαίνανε στις εφημερίδες, με την επίσκεψη δημοσιογράφων, 
από τον «Ταχυδρόμο», τότε, θυμάμαι… από «Έθνος», «Νέα»… αυτά… 
«Ελευθεροτυπία», τότε, ο Σωκράτης, που άρχιζε και δημοσιοποιούσε 
διάφορα άρθρα που… και πρόβαλε το θέμα… Αλλά έπρεπε πια να μπει 
και στα πλαίσια και να αμφισβητηθεί η επίσημη ψυχιατρική, η 
παραδοσιακή ψυχιατρική στην Ελλάδα. (…) Αυτό που αποφασίστηκε πια, 
με τις φωτογραφίες που δείχνανε τις συνθήκες διαβίωσης όλων αυτών των 
ανθρώπων και έχουν ένα ιστορικό… ήταν η συμμετοχή της ομάδας αυτής, 
στο ελληνογαλλικό συμπόσιο ψυχιατρικής, που είχε γίνει στην Αθήνα το… 
το ’81 ήτανε ή το ’82… το ’81… Εκεί, όντως, πια, έγινε μια παρέμβαση μ’ 
ένα κείμενο, που κατέγραφε όλα, επειδή η ιστορία της Λέρου και οι 
συνθήκες διαβίωσης, η κατάσταση που επικρατούσε… κι έθετε προ των 
ευθυνών τους όλους τους ψυχιατρικούς παράγοντες. Γιατί τότε, δεν ήθελε 
κανένας ν’ ακούσει γι αυτήν την ιστορία» (Λουκάς). 

«Η ιδεολογία μας ήταν αντι-ασυλική, και ο σκοπός μας ήταν να 
υπηρετήσουμε αυτήν την ιδεολογία, με συγκεκριμένες ενέργειες που θα 
κάναμε, ως εργαζόμενοι γιατροί μέσα στο νοσοκομείο και ως πολίτες, 
απευθυνόμενοι σε διάφορες ενώσεις, συνδικαλιστικές γιατρών, άλλων 
ενδιαφερομένων, επιστημόνων υγείας, νοσηλευτών, κ.ο.κ., καθώς και στον 
Τύπο. Και σε όποια άλλα… μπορούσαμε να απευθυνθούμε. Και τελική… 
και, τελικά, αυτό κάναμε» (Μωρόγιαννης). 

Αποτελέσματα των δράσεων της ομάδας 

Πρώτο αποτέλεσμα των καταγγελιών της ομάδας, της δημοσιοποίησης 

της κατάστασης στη Λέρο, ήταν ότι σταμάτησαν οι διακομιδές. 
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«Η πρώτη σημαντική, έτσι, νίκη, ήτανε η απόφαση που πάρθηκε μετά από 
αυτήν την καταγγελία, να σταματήσουν οι διακομιδές στη Λέρο… οι 
μαζικές διακομιδές στη Λέρο… Ε… το… κι αυτό ήτανε μια σημαντική… 
αλλά οι συνθήκες παρέμεναν να’ ναι όπως είναι… γιατί δεν, εντάξει, 
μπορεί να μην έρχονταν νέοι, αλλά υπήρχαν ήδη 2700 άτομα. Οπότε, δεν 
έπρεπε να εγκαταλειφθεί αυτή η ιστορία» (Λουκάς). 

Ένα δεύτερο, αρνητικό αποτέλεσμα αυτών των καταγγελιών και της 

δημοσιότητας που πήρε το ζήτημα ήταν η δημιουργία του 16ου περιπτέρου, για 

να απομονώσουνε τα πιο δύσκολα περιστατικά και να “φτιάξουν” την εικόνα 

προς τα έξω. 

«Συν τω χρόνω, μ’ όλες τις καταγγελίες προσπαθούσανε να εξωραΐσουνε 
την κατάσταση, αλλά, αυτό που κάνανε ήτανε να δημιουργήσουνε 
χειρότερες καταστάσεις. Ένα κλασικό παράδειγμα ήταν αυτό το 9ο, που 
υπήρχε στη μέση του αυτού… που από… τέτοιο… που από γυμνιστών το 
περίπτερο και χεντζάδικο που το αποκαλούσανε, επειδή ήτανε στη μέση 
του… στο κέντρο του ψυχιατρείου, πήγαν να το κρύψουνε και το πήγανε 
στο 16. Κι όλη αυτή η ιστορία δημιούργησε μια δυσβάσταχτη κατάσταση, 
μια ανείπωτη κατάσταση, θα ’λεγε όποιος δεν το έχει ζήσει το 16. Τα 90 
άτομα που υπήρχανε στο 9ο, γινήκανε 160 στο 16… γυμνοί, σε μάντρα κι 
όλα αυτά» (Λουκάς). 

Η παρέμβαση στο 16 είχε θεαματικά αποτελέσματα. Αρχικά ήταν η 

επανάκτηση των χαμένων δεξιοτήτων και μετά η κάλυψη αναγκών, οι οποίες 

γίνονταν όλο και περισσότερες, γιατί όταν καλύπτονται οι βασικές ανάγκες, μετά 

προκύπτουν κι άλλες.  

«Ε, και όντως εκεί υπήρξε μια κινητοποίηση, μια μεγάλη αλλαγή, άτομα 
ξεχασμένα, δηλαδή, μέσα στη μάντρα, γυμνά, που είχαν να φορέσουν 
ρούχα 30 χρόνια, που δεν ήξεραν τι είναι το καζανάκι, που δεν ήξεραν τι 
είναι η επαφή η σωματική, πραγματικά άρχισαν μετά την παρέμβαση, που, 
νέα παιδιά, έτσι, να μπαίνουνε στη μάντρα, κι όποιος τους άπλωνε το χέρι, 
έτσι, τους κοίταζε, να τον βγάζουνε απ’ τη μάντρα, να τον παίρνουνε σ’ 
αυτόν τον χώρο που είχαμε δημιουργήσει και να τον εκπαιδεύουνε στην 
επαναπόκτηση των χαμένων δεξιοτήτων που είχε… όπως ήτανε η χρήση 
του νερού, της τουαλέτας, του πιρουνιού, του ρούχου… ήτανε άνθρωποι 
που δε βλέπανε… που δε βάλανε ρούχο για 30 χρόνια… 
Και σιγά-σιγά, όσο καλυπτόντουσαν οι ανάγκες, βγαίνανε καινούριες. Μετά 
απ’ αυτά ήταν η έξοδός τους… ότι έπρεπε να έχεις την ετοιμότητα να 
απαντήσεις στις νέες ανάγκες που εμφανιζόντουσαν. Η έξοδός τους… 
αργότερα οι επισκέψεις τους στα καφενεία… οι άνθρωποι αυτοί είχαν 
αφήσει τον καφέ μισή δραχμή στο χωριό τους, κι όταν εκπαιδευόντουσαν 
στη χρήση των  χρημάτων, έπρεπε να πληρώσουν εκατό δραχμές και δεν 
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μπορούσαν να το διανοηθούνε…  μπύρα δεν είχανε δοκιμάσει ποτέ και 
ήτανε η πρώτη τους εμπειρία… ή… σοκολάτα… είχανε μείνει σε μια παλιά 
σοκολάτα υγείας του Παυλίδη… δεν είχανε δει όλο το… το πόσο δηλαδή… 
ένα κενό που υπήρξε στη ζωή τους» (Λουκάς). 

Επίσης, η διεθνοποίηση του προβλήματος είχε ως αποτέλεσμα από τη 

μια τη χρηματοδότηση της Ελλάδας προκειμένου να προχωρήσει σε 

μεταρρύθμιση, αλλά και τις πιέσεις προς το υπουργείο υγείας για ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση στη Λέρο. Έτσι, η ελληνική ψυχιατρική δεν μπορούσε πλέον να 

μείνει αμέτοχη και επιπλέον υπήρχε και το κίνητρο της χρηματοδότησης και της 

προβολής. Ήρθαν ομάδες από Ολλανδία και Ιταλία και ο Θόδωρος 

Μεγαλοοικονόμου και, μαζί με τον Λουκά που ήταν ήδη στη Λέρο, 

προχωρήσανε τα προγράμματα αποασυλοποίησης.  

«Παράλληλα πια, το θέμα είχε ανοιχτεί αρκετά, για το πρόβλημα της 
Λέρου, διεθνής τύπος, τηλεοράσεις, συμμετείχαν, δηλαδή, το 
αναδεικνύανε… Οπότε, πια, και η ελληνική ψυχιατρική δεν μπορούσε να 
σταθεί πουθενά, δηλαδή… γιατί δεν είχε κάνει τίποτα για τη Λέρο… Οπότε, 
και το υπουργείο πιεζότανε, είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση κι όλη η 
χρηματοδότηση της χώρας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, τότε που… 
όπως την εννοούσανε… αν δε λυθεί το πρόβλημα της Λέρου. Ε, και μετά, 
το ’90, αρχίσανε αυτές οι… το διακρατικό πρόγραμμα, που κατέβηκε  και ο 
Θόδωρος ο Μεγαλοοικονόμου, η συνεργασία με τους Ιταλούς και τους 
Ολλανδούς, με εθελοντές, μεγάλη μερίδα εθελοντών, και αρκετοί 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, που δουλεύανε σ’ αυτήν… σ’ αυτό το 
πρόγραμμα. Υπήρξαν εδώ μέσα… περίπου 300 άτομα υπήρχαν 
καθημερινά, από επαγγελματίες, εθελοντές, επαγγελματίες ψυχικής υγείας. 
Και υπήρχε ένα πανηγύρι, θα μπορούσαμε να πούμε, και στον χώρο αυτό 
και έξω στο νησί. Πανηγύρι που οι συμμετέχοντες δεν ήτανε μόνο τα… οι 
εργαζόμενοι ή οι επαγγελματίες, αλλά ήτανε και οι ασθενείς και το ίδιο το 
προσωπικό. Δηλαδή, το προσωπικό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή 
της κατάστασης. Ήτανε κι αυτοί μέρος των πρωταγωνιστών… θα 
μπορούσα να πω ότι ήταν οι πρωταγωνιστές της εποχής εκείνης, όσοι, 
δηλαδή, ενστερνιστήκαν αυτό το τέτοιο… Και γι’ αυτό γινήκανε όλες αυτές 
οι αλλαγές, που τις ξέρεις…» (Λουκάς). 

Και μετά από όλα αυτά αναγκάστηκε και η κυρίαρχη ψυχιατρική να 

αφήσει να ακουστεί επίσημα ο λόγος της ομάδας της Λέρου, δεν μπορούσαν να 

τους αποκλείσουν, παρά το ότι δεν πρέσβευαν το ίδιο ψυχιατρικό παράδειγμα. 

Ο λόγος για τη Λέρο ήταν παρών και μαζί και οι απόψεις της ομάδας της Λέρου.  
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«Έπρεπε να απενοχοποιηθεί η κυρίαρχη ψυχιατρική απ’ όλη αυτή την 
κατάσταση, η οποία πήρε πια διεθνή διάσταση, άρα έπρεπε και η ίδια να 
ασχοληθεί. Και βλέπετε τότε, ξέρω γω, θυμάμαι τότε, κάποια εποχή; Το 
’91; Δε θυμάμαι ακριβώς… έγινε το παγκόσμιο ψυχιατρικό… ήτανε τότε ο 
Στεφανής, ο γνωστός, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε;… καθηγητής 
ψυχιατρικής, ήτανε πρόεδρος της παγκόσμιας ψυχιατρικής εταιρείας και το 
παγκόσμιο συνέδριο της ψυχιατρικής, της κλασικής ψυχιατρικής, γίνεται 
στην Αθήνα. Οπότε βλέπετε την κλασική ψυχιατρική πια, να αρχίζει να 
υποκύπτει στις πιέσεις των νέων συνθηκών και να παίρνει θέση. Η θέση η 
οποία έπαιρνε βέβαια, δεν ήταν μία θέση αυτοκριτικής ή ακύρωσης του 
παραδείγματός της, ήταν μία θέση η οποία στηριζόταν περισσότερο στη 
λογική του δεν ξέραμε, δε γνωρίζαμε. Έτσι; μ’ αυτήν την έννοια λέω της 
απενοχοποίησης. Και από την άλλη άποψη ήταν και μία υποκριτική. Εμάς 
δε μας ενδιέφερε αυτό, εμείς απλά το ξέραμε και το γνωρίζαμε και, τέλος 
πάντων, χρησιμοποιήσαμε αυτές τις αντιθέσεις. Γι αυτό και δεν 
αρνηθήκαμε, όταν μας καλέσανε στο παγκόσμιο ψυχιατρικό συνέδριο, 
τέλος πάντων, να μιλήσουμε για τη Λέρο, το ’91 ήτανε, δεν αρνηθήκαμε να 
πάμε, βέβαια… αυτοί προσπαθήσαν να μας βάλουνε κάπου στο 
περιθώριο, σαν περιθωριακούς στα πλαίσια του συνεδρίου και στη λογική 
της απενοχοποίησής τους… εμείς δεν το δεχτήκαμε αυτό, γιατί είχαμε την 
εξουσία πια των συνθηκών, ότι εμείς ήμασταν που γνωρίζαμε και που 
καλύπταμε και δουλεύαμε, οπότε τους είπαμε ότι, αν δε μας δώσετε μία 
μεγάλη αίθουσα σ’ ένα χρόνο, αυτά κτλ., φεύγουμε. Από τη στιγμή που 
τους είπαμε φεύγουμε, κι αυτοί είχανε στο πρόγραμμά τους, γιατί δεχόταν 
πιέσεις από παντού, τι γίνεται με τη Λέρο… το ερώτημα τι γίνεται με τη 
Λέρο, αυτοί δεν μπορούσαν να το απαντήσουν, έπρεπε στην απάντηση να 
«χρησιμοποιήσουν», σε εισαγωγικά, εμάς. Άρα, είχανε μία, είχανε την 
ανάγκη μας. Με την έννοια αυτή κι εμείς βάλαμε τους όρους μας. Κι έτσι 
έγινε μία τεράστια συζήτηση, με πάνω από 500 συμμετέχοντες σ’ αυτό το 
συνέδριο, που ήταν μία καλή ευκαιρία να διατυπώσουμε τις απόψεις μας 
και την κριτική μας βέβαια, στο κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα. Να 
εκθέσουμε τις απόψεις μας εννοώ, με το τι είναι η Λέρος και ποιοι 
συνέβαλαν σ’ αυτό» (Μπαϊρακτάρης). 

Το ελληνικό ψυχιατρικό σύστημα και τα πανεπιστήμια επενέβησαν όμως 

μόνο μετά από τη χρηματοδότηση, νωρίτερα δεν υπήρξε καμία κίνηση στήριξης 

των παρεμβάσεων της ομάδας της Λέρου, παρόλο που ήταν γνωστή η 

κατάσταση και η προσπάθειες της ομάδας.  

«Όταν ήρθαν τα λεφτά, με τον 815. Ο 815 ήτανε του… πότε… τώρα χάνω 
και τα χρόνια… το ’84… το ’84. Εκεί ήρθαν τα λεφτά και έγινε η 
παρέμβαση. Κι εκεί το σύστημα το ψυχιατρικό, ενώ δεν είχε, ας πούμε, ως 
τότε αντανακλαστικά, να το πούμε έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει μία 
κριτική και υπάρχει μια καταγγελία, μπαίνει σ’ αυτό το παιχνίδι, διότι 
έρχονται και χρήματα. Και εμφανίζονται πανεπιστήμια... αυτοί ίσως, 
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κάποιοι από τα ασυλιακά, ας πούμε, ψυχιατρεία, στέλνανε τους 
αρρώστους, να λένε τώρα να τους γυρίσουμε πίσω. Και αρχίζει η 
προσπάθεια αυτή με τους ξενώνες κι αυτά… και με λεφτά ΕΟΚικά ήταν 
τότε… έτσι…και μετά συνεχίστηκε αυτό σαν «ψυχαργώς»...» 
(Γεωργιάδης). 

 

Σχολιασμός της αντιμετώπισης του εγχειρήματος  

Ως προς την αντιμετώπιση του εγχειρήματος από τους κατοίκους, 

επισημαίνεται μία γενικότερη στάση υπέρ της διατήρησης της κατάστασης, 

πράγμα που δυσκόλευε τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση, όπως επισημαίνει ο 

Μωρόγιαννης. 

«Όλοι οι άλλοι, για διάφορους λόγους, διοίκηση, εργαζόμενοι, συνδικάτα, 
κάτοικοι, κοινωνικοί φορείς, ήταν επίσης υπέρ του status quo, για λόγους 
δικούς τους… κι έτσι, ήταν μια τρομερά ανθεκτική και ακίνητη δομή, η 
οποία, προφανώς, δε θα μπορούσε να αμφισβητηθεί εύκολα και, πολύ 
περισσότερο, να μεταρρυθμιστεί» (Μωρόγιαννης). 

Η κοινωνία της Λέρου είχε ένα παρελθόν με ιδρυματικές δομές, οι 

κάτοικοι είχαν από γενιές αποδεχτεί τον συγκεκριμένο τρόπο εργασίας, 

μεγάλωναν με αυτό το δεδομένο, ως δικαίωμα, και δεν ήταν εύκολο να 

καταλάβουν ότι πρέπει να αλλάξει. Η Παπανικολάου αναφέρεται σ’ αυτό ως 

“εγγραφή” και επισημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς την κατάλληλη 

προετοιμασία. 

«Εγώ έζησα τον πρώτο καιρό. Εγώ είχα δίπλα μου αυτούς τους 
ανθρώπους κι έγινε το πρώτο άνοιγμα. Σε μια κοινωνία σιωπηλή… 
σιωπηλή… απίθανα σιωπηλή! Όπου κανείς λέει, ή φεύγω ή… πέφτω στο 
χώμα και κλαίω. Αν δε διαλέξεις ένα από τα δύο και πας στο τρίτο, εκεί 
αγριεύεις, λες θα το κάνω. Όμως, δεν είμαι εκείνο το επαναστατικό των 
επόμενων που ήρθαν… πια, την αποασυλοποίηση να κάνουν, οι ομάδες 
που συγκρουστήκαν, ή… το ότι οι νοσηλευτές δεν μπορούσαν να 
δεχτούν… καμία προετοιμασία. Αν είχαν κατά νου ότι τους είναι χρεωμένο 
όλο αυτό, είναι σαν κατευθείαν να… ήταν αρνητικό και θετικό. Η 
σύγκρουση έτοιμη. Ποιος τους προετοίμασε; Ποιος κάθισε να διαβάσει ότι 
αυτή είναι γραφή χρόνων… Πίσω από το ψυχιατρείο υπήρχε η εξορία. 
Αυτά δεν είναι ασύνδετα… Επομένως, όταν ο άλλος, τρίτη γενιά, 
μεγαλώνει έτσι, είναι η δουλειά του… παλεύει το δίκαιο μεροκάματο… πώς 
λεν, το δίκαιο του εργάτη. Δεν ακούει τίποτε άλλο, ποια ψυχιατρική 
μεταρρύθμιση;  Δεν μπορεί… (…)  Τι είναι η εγγραφή; Γιατί λέμε σ’ ένα 
παιδί, η εγγραφή του γονεϊκού δεσμού, της ασυνείδητης λειτουργίας; Αυτά 



   

 

  65 

 

 

 

δεν είναι λόγια του αέρα… Και θέλει, γι' αυτό και η όποια προσπάθεια της 
μεταρρύθμισης, θέλει προετοιμασία  του κόσμου. Δεν είναι… όταν μπαίνεις 
με την έννοια εγώ ξέρω, είναι όπως έμπαιναν Γάλλοι, Άγγλοι, Πορτογάλοι 
στις κατακτήσεις κάτω… Αποικία…»  (Παπανικολάου). 

Από την άλλη, ο Μπαϊρακτάρης αναφέρει ότι έγιναν προσπάθειες να 

βρεθούν λύσεις όσο αφορά την οικονομία του νησιού, σε συνεργασία με τους 

κατοίκους. Υπήρξαν προσπάθειες, προτάσεις αλλά και αντιδράσεις. Το ότι 

υπήρχε σοβαρό ζήτημα όσο αφορά την οικονομία του νησιού όμως, δεν 

μπορούσε να σταματήσει τις προσπάθειες για μεταρρύθμιση. Ούτε ως προς τις 

θέσεις εργασίας ή τις προμήθειες, ούτε λόγω του φόβου των ξενοδόχων ότι θα 

μειωθεί ο τουρισμός στο νησί, λόγω των διαμερισμάτων που θα άνοιγαν και των 

εξόδων των ασθενών που θα έπαυαν να είναι αθέατοι. 

«Αναφέρομαι τώρα στο γενικό, έτσι; διότι, η οικονομία του νησιού πάντα 
ήτανε σε μας, από τότε που ξεκινήσαμε ήτανε μία πραγματική διάσταση και 
υπαρκτή διάσταση, την οποία δεν την παραβλέπαμε. Γι' αυτό τότε κάναμε 
και διάφορες προσπάθειες, συζητήσεις κτλ., για την… εναλλακτικές 
μορφές ανάπτυξης του νησιού κ.ο.κ., έτσι; Όταν μας λέγανε για 
παράδειγμα τα διάφορα επιχειρήματα για το πώς κτλ., θα βρεθούμε χωρίς 
δουλειά, το ένα, το άλλο… δεν μπορεί εκεί πέρα να παραβλέψεις το 
δικαίωμα του άλλου για δουλειά και για επιβίωση, έτσι;… θα πρέπει όμως 
να μην… αυτό το πράγμα να μη σε οδηγεί στο να εγκλωβιστείς στην 
αναπαραγωγή της βαρβαρότητας και της αθλιότητας, αλλά ν’ αφήσεις το 
μυαλό σου να ανοίξει και να επινοήσει μορφές παραγωγικές, οι οποίες δεν 
θα είναι εις βάρος ανθρώπων και δεν θα εμπεριέχουν την άσκηση 
βαρβαρότητας σε ανθρώπους. Υπήρχαν τέτοιες προτάσεις, πολλές που 
κάναμε τότε εκείνη την περίοδο, οι οποίες είχαν σχέση τόσο με 
δραστηριότητες από τη μεριά του ίδιου του νοσοκομείου, οικονομικές, όσο 
και από τη μεριά του νησιού, έτσι; Γι' αυτό και κάποια περίοδο υπήρχε και 
μία αντιπαλότητα με τους… με το ξενοδοχειακό κατεστημένο της Λέρου 
απέναντί μας… έτσι;»  (Μπαϊρακτάρης). 

Όσο αφορά τις αντιδράσεις στην έξοδο των εγκλείστων στην κοινότητα, 

ως προς τις εξόδους στα μαγαζιά αλλά περισσότερο για τη διαμονή τους σε 

διαμερίσματα, πέρα από το προαναφερόμενο ζήτημα για την εικόνα του νησιού 

και τον τουρισμό, υπήρχε και ένας διάχυτος φόβος. Ο Μπαϊρακτάρης 

αναφέρεται στον φόβο αυτόν, αποδίδοντάς ευθύνες στους εκπροσώπους του 

κυρίαρχου ψυχιατρικού παραδείγματος και όχι στους κατοίκους ή τους 

εργαζόμενους. Και η αντιμετώπισή του δεν γίνεται παρά μόνο με την επαφή και 

τη συνεργασία των κατοίκων με τους ανθρώπους αυτούς και όχι με τη 
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δημιουργία φυλασσόμενων δομών, που, αν και σπίτια, διατηρούν έτσι τον 

ιδρυματικό τους χαρακτήρα. 

«Λοιπόν, αυτό ήταν, δεν αμφισβητώ λοιπόν τον φόβο, τον οποίο 
αναφέρατε, αμφισβητώ τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του φόβου. Διότι, 
αυτός ο φόβος, ιστορικά διαχέεται στο κοινωνικό σώμα και στις κοινωνικές 
αντιλήψεις. Και, η άλλη απάτη και, κατά την άποψή μου, χυδαιότητα η 
οποία ασκείται σ’ όλη αυτή τη συζήτηση για τον φόβο και τις 
προκαταλήψεις και δε συμμαζεύεται, είναι το ότι ο ένοχος και ο υπεύθυνος 
αυτών των αντιλήψεων είναι οι εκπρόσωποι του ψυχιατρικού 
παραδείγματος. Διότι, η κυρά- Μαρία και ο κυρ- Γιώργος, έχουνε στο 
μυαλό τους πως, αν ο γείτονάς τους ήτανε σε μία ένταση και έκανε 
φασαρία, θα έρθει η αστυνομία, θα τον παν στο ψυχιατρείο, θα τον δέσουν 
στο ψυχιατρείο, δε θα τον υποδεχτούνε και θα κάνουν πάρτι, όταν μπει 
μέσα και θα χαρούνε όλοι, θα τον δέσουν στο ψυχιατρείο κτλ. Όλες αυτές 
οι πρακτικές όμως, είναι απόρροια του παραδείγματος. Άρα, δεν μπορώ 
εγώ να ενοχοποιήσω την κυρά-Μαρία και τον Γιώργο για τον φόβο. 
Καταλάβατε; Πρέπει να δω το πώς εγώ συναντάω και προτείνω άλλες 
εμπειρίες κοινές με τον πληθυσμό. (…) έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να 
βλέπει κανείς, πώς και με ποιον τρόπο… κατ’ αρχήν να κατανοεί γιατί 
υπάρχει αυτός ο φόβος, να βλέπει την ιστορική του διαδρομή, και να 
επινοεί τις… γι’ αυτό σας λέω, δεν αμφισβητώ τον φόβο που αναφέρεστε, 
αμφισβητώ όμως ένα λαθεμένο τρόπο, ο οποίος πάει την ευθύνη στην 
κυρά- Μαρία και τον κυρ- Γιώργο που λέμε… ή… μπορεί να παίρνει  άλλες 
μορφές… μ’ αυτή την  έννοια έχουμε λοιπόν ένα παράδειγμα… μιας 
πλήρους χωροταξικής μετεγκατάστασης, μη ακύρωση της παραδοσιακής 
ψυχιατρικής προσέγγισης και συνέχειά της, πια, σε αυτό που είπατε στην 
αρχή, σε μικρά ιδρυματάκια, είτε αυτά είναι διαμερίσματα, είτε αυτά είναι 
οικοτροφεία» (Μπαϊρακτάρης). 

 

Απολογισμός 

Ο Μπαϊρακτάρης, κάνοντας έναν απολογισμό του εγχειρήματος  στη 

Λέρο, αναφέρεται στο ζήτημα απόδοσης ευθυνών, μιλά για εγκλήματα για τα 

οποία ο κυρίαρχος ψυχιατρικός κόσμος της εποχής εκείνης έχει και ποινική 

ευθύνη. Παρόλα αυτά επισημαίνει ότι αυτό δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες να 

γίνει και ότι αν και στην παρούσα φάση υπάρχει διεύρυνση της κριτικής στην 

ασυλική πρακτική, η κριτική αυτή έχει πλέον αποσυνδεθεί από το 

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο. 

«Τέλος πάντων, υπάρχει ένα κενό μεγάλο, ιστορικά βέβαια, το οποίο στο 
μέλλον δεν μπορεί να μείνει έτσι, είναι το κενό της προσωποποίησης 
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αυτών των εγκλημάτων απέναντι σε χιλιάδες ανθρώπους που 
θανατώθηκαν, και κυριολεκτικά θανατώθηκαν και εκτελέστηκαν, κατά την 
άποψή μου, εκεί πέρα, γιατί είχαν ονοματεπώνυμο. Άρα οι… ο κυρίαρχος 
ψυχιατρικός κόσμος της εποχής εκείνης είναι υπόλογος και ποινικά, κατά 
την άποψή μου, απέναντι σ’ αυτό που συντελέστηκε στη Λέρο. Αυτό όμως 
δεν επιτρέπουνε οι συνθήκες, δηλαδή όποτε το βάζουμε σαν τέτοιο, μας 
στραβοκοιτάζουνε. Έτσι;… οι συνθήκες να αναδειχθεί σαν ένας βασικός 
στόχος, γιατί, πολλοί απ’ αυτούς που εμφανίστηκαν τότε σαν 
μεταρρυθμιστές, έχουνε ενσωματωθεί πλέον σ’ ένα νέο μεταρρυθμιστικό 
πλαίσιο, το οποίο αποτυπώνεται σ’ αυτό που γενικώς γνωρίζουμε ως 
«ψυχαργώς», το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πλυντήριο στην 
ουσία, επιστημονικό πλυντήριο ξεπλύματος του παραδοσιακού 
παραδείγματος. Ή σ’ αυτό που μεταφράζεται πολλές φορές και σαν 
κατεύθυνση Πιερίντ, η λεγόμενη κοινωνική ψυχιατρική. Παραμένει 
παραδοσιακή, με κάποια «σκόνη» κοινωνική, καταλάβατε; Άρα οι 
συνθήκες δεν είναι πια, έχουμε δηλαδή μία μετάβαση σε μια άλλη περίοδο, 
η οποία μετάβαση σε μια άλλη περίοδο σημαίνει διεύρυνση της κριτικής 
της ασυλιακής πρακτικής, αποσύνδεση όμως αυτής της ασυλιακής ή αντι-
ασυλιακής πρακτικής από το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, άρα και 
προσπάθειας διατήρησης του κυρίαρχου ψυχιατρικού παραδείγματος στα 
νέα κοινωνικοπολιτικά πλαίσια. Αυτή είναι η ενδιάμεση φάση, κατά τη δική 
μου άποψη, μετά την πρώτη φάση που σας περιέγραψα σε γενικές 
γραμμές»  (Μπαϊρακτάρης). 

Επίσης, ο Μπαϊρακτάρης σχολιάζει το «παράδοξο» όπως το ονομάζει 

που συναντάμε13 , να εμφανίζεται μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων στο 

ψυχιατρείο της Λέρου, όπως και σε άλλα ψυχιατρεία, η οποία αντιδρά στο 

κλείσιμο των ψυχιατρείων, παρά του ότι αυτοπροσδιορίζονται ως αμφισβητίες 

του ιδρύματος. Πρόκειται κατά τη γνώμη του για συντεχνιακού τύπου 

αντιδράσεις που δεν έχουν σχέση με τα συμφέροντα των εγκλείστων. 

«Λοιπόν, το παράδοξο που σήμερα ζούμε είναι ότι υπάρχει μία 
συσπείρωση από… θα το βλέπετε και στη Λέρο αυτό το πράγμα, μία 
συσπείρωση κύρια εργαζομένων της Λέρου και μία πολιτική χρήση που 
χρησιμοποιεί αυτή η συσπείρωση, να μην κλείσουν τα ψυχιατρεία. 
Δηλαδή, αυτό είναι το ιστορικά παράδοξο και η ειρωνεία της ιστορίας. 
Γιατί, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί προκύπτει αυτό; Σαν τόπος συνάντησης και 
σαν έκφραση αυτής της συνάντησης αυτών που εμπλέκονται στον τομέα 
της ψυχικής υγείας και των πολιτικών φορέων, που κερδοσκοπούνε, σε 
εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, από αυτή τη λογική. Έτσι… γιατί, η έννοια 

 

13 Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2015, επομένως αυτές οι συνθήκες του 
“σήμερα” που αναφέρει έχουν μεταβληθεί. Η αντίδραση ως προς το κλείσιμο του ψυχιατρείου 
της Λέρου έχει καταλαγιάσει, αφού δεν υπάρχει τώρα τέτοιο θέμα συζήτησης, ενώ το 2015 ήταν 
κυρίαρχο ζήτημα. Δεν έχει όμως να κάνει με αλλαγή απόψεων ή τακτικής. 
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της αντιμετώπισης των ατόμων με ψυχιατρική εμπειρία και η αμφισβήτηση 
της κλασικής επιστημονικής αντιμετώπισής της, δε συνδέεται με την 
αμφισβήτηση του ψυχιατρικού παραδείγματος. Δηλαδή, βλέπετε σε όλους 
αυτούς που βγαίνουν προς τα έξω και λένε να μην κλείσουν τα ψυχιατρεία, 
δεν αμφισβητείται στα κείμενά τους το κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα. 
Του οποίου αποτέλεσμα είναι όλες αυτές οι συνθήκες των διακρίσεων και 
των δυσμενών μεταχειρίσεων …….  Είναι η θέση εργασίας. Αυτό όμως 
δεν μπορούμε να το ανεχθούμε και δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά 
μάτια απέναντι σ’ αυτό, διότι τη θέση εργασίας μπορώ να την 
υπερασπιστώ, υπερασπιζόμενος και τα δικαιώματα των άλλων. Και για να 
υπερασπιστώ τα δικαιώματα των άλλων, γι αυτούς που υποτίθεται ότι 
νοιάζομαι, το υπογραμμίζω το «υποτίθεται», έτσι;… θα πρέπει να 
αμφισβητήσω το ψυχιατρικό παράδειγμα. Άρα, έχουμε στην ουσία με μία 
συνεύρεση με συντεχνιακούς όρους και κριτήρια, ανθρώπων, τους 
οποίους στην ουσία, επιτρέψτε μου για την έκφραση, δεν τους 
ενδιαφέρουν οι έγκλειστοι. Διότι, αν τους ενδιέφεραν, θα τους ενδιέφερε η 
ακύρωση του παραδείγματος. Του οποίου παραδείγματος, τέλος πάντων, 
των συνεπειών αυτού του παραδείγματος των πρακτικών, για να μη 
‘ρθούμε στα θεωρητικά, είναι η μεταχείρισή τους. Γι' αυτό κι εγώ είμαι σε 
σύγκρουση, αυτή τη στιγμή, με όλους αυτούς, οι οποίοι θέτουνε το ζήτημα 
να μην κλείσουν τα ψυχιατρεία, με την έννοια αυτή. 
Αυτή είναι και η ιστορική ειρωνεία όμως, έτσι; είναι και η ειρωνεία, την 
οποία δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε σαν ειρωνεία… δηλαδή, δε θα 
το φανταζότανε κανείς, αν δεν είχε ανοιχτούς ορίζοντες, σε σχέση με το τι 
μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον, έτσι;  ότι θα υπάρχει, κάποια στιγμή, 
αίτημα από δήθεν αμφισβητίες του ιδρύματος, να μην κλείσει το ίδρυμα. 
Αυτό όμως είναι κάτι το φυσικό, δεν πρέπει να μας παραξενεύει… είναι 
εξέλιξη σε μία συγκεκριμένη περίοδο κοινωνικοπολιτική, έτσι;  και σε μία 
συγκεκριμένη συγκυρία συνεύρεσης πια, όλων των εκσυγχρονιστών» 
(Μπαϊρακτάρης). 

Τέλος, όσο αφορά τον τρόπο λειτουργίας των διαμερισμάτων στη Λέρο, 

και μετά και σε άλλες περιοχές, ο Μπαϊρακτάρης επισημαίνει τη διαφωνία του. 

Κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να λειτουργούν χωρίς καθόλου προσωπικό, 

παρά μόνο με υποστηρικτικές ομάδες, όταν αυτές χρειάζονται. Διαφορετικά 

υποστηρίζει ότι δεν καταπολεμάται η ιδρυματική πρακτική και πλέον έχουμε 

απλά μία χωροταξική μετεγκατάσταση. 

«Με τα διαμερίσματα το ίδιο πράγμα… ναι… εδώ υπάρχει μία διαφωνία. 
Στα διαμερίσματα που λέτε και σ’ αυτά, την εξέφρασα έγκαιρα τότε στον 
Λουκά και στον Μεγαλοοικονόμου μετά… Σε αντίθεση με την εμπειρία τη 
δική μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι, όπου εμείς δεν κάναμε καθόλου 
οικοτροφεία και τέτοια… είχαμε… η λογική μας ήταν η διάχυση των πρώην 
εγκλείστων στο κοινωνικό σώμα. Που σήμαινε ότι θα έπρεπε να 
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εγκατασταθούνε, με όλη την κοινωνική διάσταση της εγκατάστασης, 
κανονικά, όπως όλος ο πληθυσμός, στις πολυκατοικίες. Έτσι 
δημιουργήσαμε διαμερίσματα μέσα σε πολυκατοικίες… το 
«δημιουργήσαμε» πρέπει να φανταστείτε μια διεργασία με μεγάλες 
αντιθέσεις, δυσκολίες κτλ. Αλλά και μέχρι την παραίτησή μου από το 
ψυχιατρείο, είχαμε ήδη καμιά εικοσαριά διαμερίσματα στην πόλη… τα 
οποία διαμερίσματα δεν είχαν προσωπικό, καταλάβατε; Αυτό, στη Λέρο 
και μετά και σε άλλα μέρη, δεν πάρθηκε σοβαρά σαν εμπειρία. Γιατί; Γιατί 
δεν υπήρχε η λογική της ιδρυματικής μετεγκατάστασης. Διότι αν εγώ, τους 
μηχανισμούς ελέγχου τους έβαζα μες στο διαμέρισμα, όπως είναι  ένα 
σπίτι ή ένα οικοτροφείο, τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει στην ουσία ότι οι 
λεγόμενες ομάδες, που ασχολούνται με το διαμέρισμα ή το οικοτροφείο, οι 
διεπιστημονικές λεγόμενες, η κάθε μία παίρνει το κομμάτι, από το σώμα 
και την ύπαρξη του άλλου, που της αναλογεί. Καταλάβατε; Έτσι; ο 
εργασιοθεραπευτής αυτό, πώς το λένε… ο νοσηλευτής εκείνο, ο 
ψυχολόγος το άλλο, ο ψυχίατρος το τρίτο και ο νοσοκόμος το τρίτο… Αυτή 
είναι η κλασική λογική της ιδρυματικής προσέγγισης. Άρα λοιπόν, η 
απουσία μου από τον έλεγχο και τον κατακερματισμό της ύπαρξης του 
άλλου, είναι αυτή που απελευθερώνει και σέβεται τα δικαιώματα του 
άλλου. Μ’ αυτήν την έννοια εμείς δεν είχαμε ποτέ στα διαμερίσματα 
προσωπικό. Απλά, υπήρχε η λεγόμενη ομάδα ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης, η ΟΨΑΤ, υπάρχουν ακόμα σαν τέτοιες αυτές, οι οποίες είχε 
την υποστήριξή τους όταν είχανε προβλήματα ή ανάγκες… αλλά καμία 
σχέση με τη μόνιμη…(…) Είναι αυτό που χαρακτηρίζω πάντοτε, 
χωροταξική μετεγκατάσταση στην κοινότητα… δεν έχει σχέση με 
αμφισβήτηση του επιστημονικού παραδείγματος… ή την αναζήτηση ενός 
άλλου παραδείγματος…» (Μπαϊρακτάρης). 

Ο Μωρόγιαννης, κάνοντας κι αυτός έναν απολογισμό, αναφέρει ότι με τις 

προτάσεις τους και με τις παρεμβάσεις τους κίνησαν τις διαδικασίες και έθεσαν 

τις βάσεις για την προσπάθεια μεταρρύθμισης που ακολούθησε.  

«Λοιπόν, λέγαμε ότι τουλάχιστον 100 άτομα θα μπορούσαν να βγουν 
άμεσα… αυτό φυσικά δε συνέβη ποτέ. Και πολλοί άλλοι θα μπορούσαν να 
κοινωνικοποιηθούν σταδιακά, εφόσον θα γινόταν μια πολύ σοβαρή 
παρέμβαση στο άσυλο. Αυτό έγινε αργότερα και πιστεύω ότι ήμασταν οι 
πρώτοι που θέσαμε αυτές τις προτάσεις. Δηλαδή, ό,τι επακολούθησε ως 
ψυχιατρική μεταρρύθμιση, με τη βοήθεια και ξένων ομάδων, δηλαδή 
ομάδων από χώρες… επαγγελματικών ομάδων, διεπιστημονικών ομάδων 
παρέμβασης, από χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, και με κονδύλια της 
ευρωπαϊκής ένωσης, νομίζω ότι όλα αυτά τα είχαμε προτείνει ήδη από 
τότε, αντιμετωπίζοντας φυσικά την εχθρότητα και την αδιαφορία σε 
διάφορα επίπεδα… και την επιστημονική αμφισβήτηση σε ανώτερα 
επίπεδα, όπως η τότε έδρα ψυχιατρικής των Αθηνών κτλ.» 
(Μωρόγιαννης). 
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Επίσης, αναφέρεται στην εχθρική στάση των κατοίκων, η οποία τον 

ανάγκασε να μην ξαναπάει στη Λέρο για πάρα πολλά χρόνια, επισημαίνοντας 

πάντως ότι αντιλαμβάνεται τους λόγους που οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι 

έβλεπαν αρνητικά την κάθε μεταρρύθμιση. 

«Εν πάση περιπτώσει, παρεμβαίναμε σε τέτοιες περιστάσεις, αλλά ήδη 
είχε αρχίσει η παρέμβαση της Λέρου… Προσωπικά, δεν ξαναπήγα στη 
Λέρο από το 1984 μέχρι το 2000, γιατί ήμασταν persona non grata για το 
νησί, εγώ σίγουρα και ο Ιωαννίδης… και αρκετοί άλλοι νομίζω… Ο 
Γιάννης ο Λουκάς συνέχισε εκεί και σήκωσε το βάρος από άλλη πλευρά, 
συνεχίζοντας την προσπάθεια από τα μέσα. Και όντας έτσι ο κρίκος της 
συνέχειας από την ομάδα γιατρών Λέρου, μέχρι την ομάδα της 
παρέμβασης και μέχρι τη σημερινή διοίκηση του νοσοκομείου, από 
επιστημονική άποψη. Εγώ πήγα στη Λέρο ξανά το 2000, λόγω του Περλ 
Χολμ, ο οποίος… λόγω της υποδοχής του οποίου, το 1984, δεχτήκαμε την 
επίθεση από τους κατοίκους και τα συνδικάτα… αυτός είχε έρθει εκεί με 
μία επιστημονική ομάδα, φοιτητών του ουσιαστικά, μιας… δίδασκε σε μια 
σχολή κοινωνικών λειτουργών στην Κοπεγχάγη και είχαν έρθει 
εκπαιδευτικό ταξίδι, έχοντας ακούσει για τη Λέρο. Είχαμε γνωριστεί το ’81 
και ξαναήρθαν το ’84. Με αιχμή αυτούς και επειδή οι τοπικοί παράγοντες 
φοβούντο ότι διεθνοποιείται επικίνδυνα το ζήτημα, μας επετέθησαν. Ο 
Χολμ όμως αγάπησε τη Λέρο και ερχόταν έκτοτε συνεχώς, κάθε 
καλοκαίρι… κανονικά θα πρέπει να γίνει επίτιμος δημότης… 
τουλάχιστον… και μιλούσε πάντα με αγάπη για τη Λέρο και είχε μια πολύ 
καλή προσέγγιση στο θέμα του ασύλου του νησιού… περίπου αυτή που 
σας λέω κι εγώ, που προσπαθώ τώρα να εκφράσω, ότι, δηλαδή, υπήρχαν 
λόγοι που οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν έτσι το ψυχιατρείο και 
αντιμετώπιζαν αντίστοιχα, με τους τρόπους που είπαμε, και  τους 
οποιουσδήποτε μεταρρυθμιστές κλπ.… και, ως εκ τούτου, ερχόταν για 
διακοπές συνέχεια και εκείνος με ξαναπήγε στη Λέρο το 2000, μου είπε, 
εντάξει, τώρα πια δεν υπάρχει θέμα, μπορείς να ξανάρθεις…» 
(Μωρόγιαννης). 

Ο Ιωαννίδης, κάνοντας το δικό του απολογισμό, επισημαίνει τον 

παραγκωνισμό της ομάδας μετά από τις προσπάθειες και τις παρεμβάσεις τους. 

Μετά τη χρηματοδότηση ενδιαφέρθηκαν, όπως λέει, οι “καθηγητάδες”, χωρίς να 

ζητήσουν τη συνεργασία της ομάδας για τον τρόπο που επενέβησαν, ενώ 

πολλές από τις ιδέες τους δεν έγιναν δεκτές. 

«Πάντως ξεκίνησε ο παραγκωνισμός, διότι… ήρθαν τα βαριά… 
πυροβόλα… 
Ήρθαν οι καθηγητάδες! Ξαφνικά ενδιαφέρθηκαν, όχι, κατ’ εμάς, διότι τους 
ενδιέφερε η ουσία, αλλά διότι ήταν ένας τρόπος να δείξουν έργο και να 
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πάρουν χρηματοδότηση. Εμφανίστηκαν δηλαδή, σαν άνθρωποι που θα 
μπορούσαν κάτι να κάνουν, αλλά ποτέ δε ζήτησαν απ’ την ομάδα της 
Λέρου συνεργασία… ο Στεφανής, του Αιγινήτειου… ο Τσιάντης, που έδειξε 
ενδιαφέρον για το ΠΙΚΠΑ και τα παιδιά… ο Σακελλαρόπουλος με την 
ομάδα του… και ο Λυκέτσος, που ήταν τότε διευθυντής στο Δρομοκαΐτειο 
και καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος ήταν λίγο πιο δεκτικός, στο να 
ακούσει την ομάδα της Λέρου, αλλά όχι πάρα πολύ… γιατί είχαμε και 
ιδεολογικές διαφορές. Ιδεολογικές, με την έννοια ότι, για την ομάδα της 
Λέρου, το πιο σημαντικό απ’ όλα ήταν, κατ’ αρχήν να βελτιωθούν οι 
συνθήκες μέσα στο ίδρυμα και να ληφθεί υπ’ όψιν οι ανάγκες του νησιού… 
να ληφθούν υπ’ όψιν οι ανάγκες του νησιού. Αυτό που συναντούσαμε 
στον λόγο, στην αφήγηση των άλλων, ήταν να κατέβουν και να πάρουν 
ανθρώπους, να τους γυρίσουν στο σπίτι τους. Εμείς είχαμε πολύ 
διαφορετική άποψη, με την έννοια ότι και οι τρόφιμοι, οι ασθενείς στο 
ίδρυμα αυτό είχαν δημιουργήσει μια μικροκοινωνία δική τους, που για 
χρόνια αυτή ήταν η οικογένειά τους, δεν μπορείς να τη σπάσεις αν δεν 
καταλάβεις πώς λειτουργούν, πώς θα επεξεργαστείς τον αποχωρισμό, τι 
σημαίνει γι’ αυτούς τους ανθρώπους να σπάσεις τις σχέσεις τους… αν δε 
δουλέψεις και δε δημιουργήσεις καινούριες δομές, για τους ήδη 
εργαζόμενους εδώ, να μη νιώσουν απειλούμενοι και να θελήσουν μόνοι 
τους να πάνε σε άλλου είδους δουλειές, και, επίσης, αν δεν κάνεις 
μακροχρόνια δουλειά με την οικογένεια, που είναι στις Σέρρες, στα 
Γιάννενα, στην Καλαμάτα… που, και μπορεί να νιώθουν τρομερές ενοχές 
γι αυτό που έχει συμβεί, που ο γιος τους, η κόρη τους ξέρω γω, είναι 
χρόνια εκεί και που μερικοί, ίσως, έχουν αποκρύψει το γεγονός ότι έχουν 
ένα συγγενή. Δεν μπορείς να τους τον φέρεις ντε και σώνει, επειδή είναι 
γιος τους, πάρτον… δηλαδή, αυτό είναι άλλο ένα τραύμα. Και άρα, 
θεωρούσαμε ότι, αν πρόκειται να γίνει κάτι, καταρχήν πρέπει να γίνει 
επιτόπου, μακροχρόνια… και σε συνδυασμό με πολιτική κτλ. και τι 
σημαίνει να ξαναγυρίσεις κάποιους ανθρώπους στην κοινωνία, τι σημαίνει 
να τους βάλεις να εργαστούν, και γιατί να εργαστούν και… κάποιες 
ιδεολογικές θέσεις… έχει νόημα… είναι καλό πράγμα να εργάζεται 
κάποιος; εγώ προσωπικά νιώθω ότι δεν έγιναν ευπρόσδεκτες κάποιες 
τέτοιες ιδέες… ότι οι… ψυχιατρικά δυνατοί είχαν άλλο… άλλα πράγματα 
στο μυαλό τους… ντάξει… και προχώρησαν μόνοι τους. Η δυνατότητα να 
μπαίναμε εμείς, μέσα σε μια από αυτές τις δομές, χώρια-χώρια… δηλαδή, 
ο Ιωαννίδης να πάει να δουλέψει για το πρόγραμμα αποασυλοποίησης 
του Αιγινητείου  ή να πάει να συνεργαστεί με τον Σακελλαρόπουλο, 
φαντάζομαι, αν το ζητούσα, θα μπορούσε να γίνει. Αλλά για μένα θα 
ήταν… να χαθεί αυτό που εγώ πρέσβευα με την ομάδα μου»  (Ιωαννίδης). 

Κατά την άποψή του, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση έχει απογοητεύσει, δεν 

έχει πιάσει τα οράματα. Αξιολογώντας τον τωρινό του ρόλο πάνω σ’ αυτό, 

αναφέρει ότι λειτουργεί έμμεσα. 
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«Απ’ ό, τι ακούω, ναι μεν σίγουρα, κάποια πράγματα άλλαξαν πολύ, αλλά 
γενικότερα, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση, όπως τη φανταζόμασταν, νομίζω 
ότι έχει απογοητεύσει, παρά να έχει πλησιάσει τα οράματα… θα πεις… 
εσύ τι κάνεις Ιωαννίδη;  Εγώ, τον τελευταίο καιρό δεν κάνω πολλά 
πράγματα σ’ αυτόν τον τομέα… φαντάζομαι ότι… εάν συμβάλλω σε 
κάποιο βαθμό, είναι πάρα πολύ έμμεσος… δηλαδή, εγώ εργάζομαι με 
ανθρώπους, οι οποίοι θα εργαστούν με ανθρώπους, οι οποίοι θα 
εργαστούν… και, κάποια στιγμή, αυτό, η αλυσίδα θα επηρεάσει και τους 
ψυχικά… βαριά… χρόνια πάσχοντες» (Ιωαννίδης). 

Και συνεχίζει εξηγώντας πώς είναι κατά τη γνώμη του σήμερα η 

κατάσταση, αν είναι κάτι διαφορετικό. Επισημαίνει το γεγονός ότι συνεχίζει να 

επικρατεί το ιατροκεντρικό μοντέλο, ότι αντί απλά να έχουμε ένα μεγάλο άσυλο 

έχουμε πολλά μικρά στη θέση του, ότι υπάρχει ο ιδρυματισμός, αλλά και η 

αντίληψη ότι όταν κάποιος μένει σε δομή στην κοινότητα, δεν πρέπει να 

χρειαστεί ξανά νοσηλεία σε νοσοκομειακή ψυχιατρική δομή, ότι αυτό είναι 

αποτυχία. 

«Τώρα… αν αυτό που κάνουμε εμείς σήμερα είναι κατ’ ουσίαν διαφορετικό 
ή όχι, εγώ δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Δηλαδή, όταν έχουμε… απ’ ό, τι 
ακούω… οικοτροφεία ή μονάδες, οι οποίες συνεχίζουν, σ’ ένα μεγάλο 
βαθμό, να είναι στελεχωμένες από ανθρώπους όχι ιδιαίτερα 
εκπαιδευμένους, όπου πάλι το ιατροκεντρικό μοντέλο είναι… α, κάνει 
φασαρία, να ‘ρθει πάλι ο γιατρός, να του δώσει λίγο περισσότερο 
φάρμακο… όταν, ουσιαστικά, από κει που είχαμε ένα μεγάλο άσυλο, 
έχουμε πολλά μικρά ασυλάκια διασκορπισμένα και η απομόνωση από την 
κοινωνία συνεχίζει και υπάρχει, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα η 
επανένταξη… η τρέλα είναι τρέλα…(…) 
Και… και, επίσης, έχει δημιουργηθεί μια, κατ’ εμέ, πάρα πολύ λανθασμένη 
αντίληψη ότι, αν κάποιος έχει μπει σ’ αυτές τις τριτογενείς δομές, προς 
Θεού, μην ξαναμπεί στο νοσοκομείο! Ε, κάτσε, όπως πηγαίνω στο 
νοσοκομείο, επειδή έχω, ξέρω γω…,  το συκώτι μου και κάθομαι 10 μέρες 
και βγαίνω, έτσι και ένας ψυχικά πάσχοντας, δεν είναι τρομερό να πάει, αν 
το 'χει ανάγκη, σε ένα νοσοκομείο, σε μια ψυχιατρική κλινική γενικού 
νοσοκομείου ή οπουδήποτε για 10 μέρες και να ξαναβγεί. Δεν είναι 
αποτυχία της δομής να πάει…(…) 
Οπότε έχουμε και μία πολύ στρεβλή αντίληψη… πάση θυσία πρέπει να 
είναι στην κοινότητα… τι θα πει κοινότητα; Η κοινότητα φροντίζει τους 
γέροντες, φροντίζει τους αρρώστους, όχι… ε, και βέβαια, πόσο τρομερή 
ανάγκη υπάρχει για εκπαίδευση των εργαζομένων σ’ αυτές τις δομές. 
Εκπαίδευση, αλλά σε βαθύτερο, όχι να σας μάθω το DSM-4, τι να το 
κάνουν το DSM-4; Να τους μάθουν να διαισθάνονται την επικοινωνία με 
τον ψυχικά πάσχοντα… ο ψυχικά πάσχων μιλάει μιαν άλλη γλώσσα, 
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πρέπει να τη γνωρίζεις, να την καταλαβαίνεις… αυτό ποιος το διδάσκει; 
(…) 
Στην ουσία δεν έχει αλλάξει τίποτα… θα μου πεις, μπορεί να μην αλλάξει… 
ΟΚ… αλλά, αυτό είναι το όλο θέμα! Το πόσο η φροντίδα του χρονίως 
πάσχοντα σε σπρώχνει προς ιδρυματοποίηση… και τι θα κάνεις, να βρεις 
μία ισορροπία. Γιατί, ούτε μπορείς να τον αφήσεις εντελώς και να πεις 
κάνε ό, τι νομίζεις, αλλά ούτε και να τον παλιμπαιδίζεις με την υπερβολική 
φροντίδα» (Ιωαννίδης). 

Ο Γεωργιάδης, σε έναν γενικότερο απολογισμό, υποστηρίζει ότι έχουν 

γίνει αρκετά, έχουν υπάρξει μεγάλες βελτιώσεις στην ψυχιατρική στην Ελλάδα. 

Αναφέρεται στα μεγάλα άσυλα που έχουν κλείσει ή έχει μειωθεί ο αριθμός των 

ασθενών που φιλοξενούν, αλλά και στη Λέρο, η οποία έχει μείνει με πολύ 

λίγους ασθενείς και λειτουργεί ουσιαστικά σα μια τοπική ψυχιατρική δομή στα 

Δωδεκάνησα.   

«Αν το δούμε σφαιρικά, γιατί η ερώτηση νομίζω είναι σφαιρική, πιστεύω 
ότι έγιναν πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε μόνο 
καταγγελτικοί και να λέμε ότι και σήμερα… Δηλαδή, η Λέρος έκανε αυτόν 
τον μετασχηματισμό, που έγινε βέβαια…(…) λειτουργεί σαν ένα τοπικό 
ψυχιατρείο των Δωδεκανήσων, απ’ ό, τι ξέρω…(…)  
Λοιπόν, αλλά, αν το δούμε συνολικά… που έκλεισε η Πέτρα Ολύμπου, η 
Λέρος είχε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, τα Χανιά, έτσι; Και το Νταού, ε;, Νταού, 
για τα παιδιά, παιδοψυχιατρικό… Ήδη, ας πούμε, πάμε στα τέσσερα απ’ 
τα εννιά, τα τρία κλεισμένα για τα καλά, έτσι; Συν τη Λέρο που 
μετατρέπεται σ’ αυτήν τη μορφή, συν τη μεγάλη ελάττωση ασθενών στο 
Δαφνί, Δρομοκαΐτειο και η Τρίπολις είπανε ότι την κλείσανε, δεν έχω 
εικόνα, η Τρίπολις έχει ακόμα πολλά θέματα…(…) Και της Κέρκυρας, 
σωστά, την ξέχασα, ας πούμε… Οπότε μένει η Σταυρούπολη, που κι εκεί 
πηγαίναμε επισκέψεις, στο Λεμπέτι στη Θεσσαλονίκη, αλλά κι εκεί 
μειώθηκε πάρα πολύ ο αριθμός…» (Γεωργιάδης). 

Επισημαίνει επίσης, ότι η μεταρρύθμιση χρειάζεται χρόνια, αλλαγή 

νοοτροπίας  και χρήμα. Συνεπώς, ανάλογα και με τη χρηματοδότηση γίνονται ή 

όχι βήματα στο ζήτημα αυτό. 

«Επομένως, παράλληλα, ειδικά από τη δεκαετία του ’80, γίνονται αρκετές 
κοινοτικές δομές και, επομένως, θα έλεγα ότι με βήματα μπρος-πίσω, η 
ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που θέλει χρόνια, θέλει χρόνια, γιατί είναι και 
αλλαγή νοοτροπίας, και θέλει και χρήματα, έκανε μια διαδρομή μισή και τα 
τελευταία χρόνια βέβαια είναι η διαδρομή με παλινδρόμηση προς τα πίσω, 
ελλείψει χρημάτων… ε… και με τη γήρανση της γενιάς της δικιάς μας των 



   

 

  74 

 

 

 

ψυχιάτρων, τις μη προσλήψεις στο νοσηλευτικό, που είναι τεράστιο θέμα» 
(Γεωργιάδης). 

Αναφέρεται επίσης στη σημασία των αλλαγών στο νομοθετικό πλαίσιο, 

με προτεραιότητα στην κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική, στην τομεοποίηση, 

τις ακούσιες νοσηλείες, τις καθηλώσεις, τη σύσταση της «ειδικής επιτροπής 

ελέγχου προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές», τις 

συντάξεις των ασθενών κ.α.  

«Tο μεγάλο βήμα είναι η αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, ας πούμε… δεν 
ξέρω πώς τα είπαν οι άλλοι συνάδελφοι… δηλαδή, θεωρώ ότι ο 2716/99 
έδωσε ένα πολύ καλό, προοδευτικό πλαίσιο, που έδινε προτεραιότητα 
στην κοινωνική, κοινοτική ψυχιατρική και στην τομεοποίηση. (…) Λοιπόν, 
άρα να είμαστε και αισιόδοξοι, που οφείλουμε να είμαστε σαν άνθρωποι 
που δουλεύουμε με τους ψυχικά αρρώστους… Στα πλαίσια, λοιπόν, του 
2716/99 γίνανε οι τομείς… δε λειτουργούνε όπως πρέπει, στοιχειωδώς, 
λείπουνε πάρα πολλές δομές, εννοείται… όλα αυτά θέλουν λεφτά… η 
επιτροπή αυτή για τα… ελέγχου προστασίας δικαιωμάτων, είναι απόρροια 
του νομοσχεδίου, δηλαδή είμαστε στο άρθρο 2 νομίζω… λειτουργήσαμε 
και κάναμε μία δουλειά και έχουμε στο site αρκετές δημοσιεύσεις…(…) Τα 
περισσότερα είναι για δομές ενηλίκων, για τα δικαιώματα, πιάνουν το 
κομμάτι των συντάξεων, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, πού πάνε οι 
όποιες οικονομικές απολαβές των χρονίων ασθενών, έτσι; Το κομμάτι της 
διέγερσης και της καταστολής της διέγερσης και της καθήλωσης και… εάν 
την αποδεχτούμε όμως, υπό ποιες προστατευτικές συνθήκες των 
δικαιωμάτων, έτσι;» (Γεωργιάδης). 

Επίσης κάνει τη σύνδεση της σημερινής κατάστασης, της αύξησης των 

ακουσίων νοσηλειών, αλλά και των αυτοκτονιών με την οικονομική κρίση. 

Επισημαίνει ακόμα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κυρίως στα παιδιά 

και στην εκπαίδευση, ιδιαίτερα όσο αφορά πρόσφυγες. 

Καταλήγει στο ότι η σημερινή κατάσταση δεν είναι αυτή που 

ονειρεύονταν όταν ξεκίνησαν αλλά επισημαίνει τις δυσκολίες. Και 

επιφυλάσσεται όσο αφορά τους νέους ψυχιάτρους, που, από ότι φαίνεται δεν 

ενδιαφέρονται για την κοινοτική ψυχιατρική, αλλά μόνο για τη 

φαρμακοθεραπεία. 

«Λοιπόν. Επομένως, είμαστε μακριά από το να έχουμε ένα σύστημα όπως 
το ονειρευτήκαμε και μετά από το ’80-’81, ας πούμε, μετά από 40 χρόνια, 
έτσι, αν βάλεις τη δικιά μου τη γενιά… αλλά φαίνεται ότι στα ψυχιατρικά 
συστήματα και οι λύσεις δεν είναι εύκολες, αλλά θέλουν και χρόνια και 
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λεφτά και αλλαγή νοοτροπίας. Τώρα, εκεί, εάν στους συναδέλφους των 
ενηλίκων η κυρίαρχη αντίληψη άλλαξε… έχω την εντύπωση, πάλι οι 
περισσότεροι, ας πούμε… το ‘λεγε κι ο Γιαννουλάτος, ε; τον Γιαννουλάτο 
τον έχεις ακούσει; Ο Γιαννουλάτος ήτανε ο διευθυντής ψυχικής υγείας 
που, τα χρόνια που μπαίναν τα λεφτά, προσπάθησε και είχε καλή 
επεξεργασία, ας πούμε, του θέματος… διευθυντής της ψυχικής υγείας του 
υπουργείου, ας πούμε… ο Πέτρος ο Γιαννουλάτος… έλεγε ότι, αν πας 
στους νέους ψυχίατρους, οι περισσότεροι θα σου μιλήσουν πάλι για 
φάρμακα και δεν τους πολυενδιαφέρει και η κοινοτική ψυχιατρική. Άρα, 
εκεί είμαι επιφυλακτικός, αν πετύχαμε» (Γεωργιάδης). 

Τέλος, σε προσωπικό επίπεδο, επισημαίνει τη σημασία που έχει το να 

δικαιώνονται οι επιλογές και να μπορείς να παραμείνεις πιστός στα ιδανικά σου, 

ακόμα κι αν δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό για το οποίο προσπαθείς, ακόμα κι αν 

χρειάζεται να περάσουν κι άλλες γενιές μέχρι τότε. 

«Ενθουσιασμός νεανικός, να αλλάξουμε τον κόσμο… που δεν πρέπει να 
τον χάνουμε, σ’ αυτήν τη δουλειά που κάνουμε δηλαδή… Διότι κάνεις μια 
επιλογή να ασχοληθείς με κάτι δύσκολο, που… προσωπικά τουλάχιστον… 
ξέρεις, δεν πας για λεφτά, ας πούμε… για δόξα ίσως… ματαιοδοξία, ξέρω 
γω… Αλλά κυρίως για να είσαι πιστός σε κάποια ιδεολογία… με την έννοια 
του… ο θεραπευτής και ο ψυχίατρος σαν άνθρωπος… τι συνθήκες 
δουλειάς θα’ χει και με ποιους θα δουλέψει… το οποίο πιστεύω ότι το 
υπερασπίστηκα και στη συνέχεια, μέχρι σήμερα… και που θέλει επίσης να 
το υπερασπιζόμαστε αυτήν την εποχή, είναι δύσκολο αυτό… (…) άρα, 
θέλω να αισθάνομαι ότι οι επιλογές μου δικαιώνονται, έστω εν μέρει, και 
θα χρειαστούνε κι άλλες γενιές, αλλά ότι είναι σωστές σε σχέση μ’ αυτό 
που πιστεύει κανείς… Νομίζω έτσι το ξεκίνησε η ομάδα» (Γεωργιάδης). 

Η Παπανικολάου, στον δικό της απολογισμό, αναφέρεται πρώτα από όλα 

στη σχέση της με το προσωπικό και με τους κατοίκους της Λέρου, οι οποίες 

ήταν πολύ καλές και στο γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί τη στήριξαν σε όλες τις 

δυσκολίες. Επίσης, αναφέρει ότι δεν να κρίνει τους κατοίκους της Λέρου για τις 

συνθήκες που επικρατούσαν, τη στιγμή που η ιατρική κοινότητα αδιαφορούσε. 

«Ε… δε θα πω πώς πήγα, θα πω, φεύγοντας, τι κρατώ από τη Λέρο. Ό,τι 
πιο όμορφο, ό,τι πιο γλυκό από τους ανθρώπους… Σε όλη την ταλαιπωρία 
μου και άλλων ανθρώπων ήταν δίπλα οι νοσηλευτές… γι αυτό τους 
αγαπώ… έχω… έχω μία εξαιρετική σχέση μαζί τους και ήταν οι πιο 
ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Δεν ήταν η Λέρος, το ψυχιατρείο της Λέρου, 
το εργοστάσιο που ζούσαν… ζούσε το νησί απ’ το εργοστάσιο… Μέσα 
εκεί γινόντουσαν πολύ όμορφα πράγματα. Εκεί έζησα δύο φορές το 
Πάσχα, να γίνεται ο Επιτάφιος μέσα, στο μεγάλο ψυχιατρείο… οπότε εγώ 
όλα αυτά δεν τα ξεχνώ. Ήταν ο λυγμός, να βλέπεις τον ψυχιατρικό 
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άρρωστο και να ζεις αυτές τις μέρες… Επομένως, είχα ένα νοσηλευτικό 
και έναν κόσμο της Λέρου, που, όσο κι αν ταλαιπωρήθηκα απ’ τις αρχές, 
ήταν δίπλα μου, όλοι τους! (…) Εκεί ήταν ένα… μια ιδιόρρυθμη 
κατάσταση. Ψυχιατρείο, κοινωνία ήταν πολύ κοντινά. Και  βέβαια, εγώ δεν 
μπορώ να κρίνω αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δε διεκδίκησαν καλύτερες 
συνθήκες… όταν η ιατρική κοινότητα, πανελλαδικά, ήταν στον ύπνο του 
δικαίου!» (Παπανικολάου). 

Επίσης, επισημαίνει ότι, όταν δούλευε στο Αιγινήτειο, μετά τη Λέρο, ο 

Στεφανής θεώρησε ουτοπικές τις προτάσεις της να “υιοθετήσει” τη Λέρο, αλλά 

μετά τη χρηματοδότηση το Αιγινήτειο συμμετείχε στη διαδικασία και άρχισαν να 

μιλάν για μεταρρύθμιση στο Αιγινήτειο. 

«Τον Αύγουστο του… ή του ’80 ή του ’81 διορίζομαι νευρολογία, επειδή 
για αναλύτρια θα έφευγα ή Γαλλία ή Αθήνα… ο πατέρας μου είπε η Γαλλία 
είναι μακριά, πήγαινε Αθήνα… και κατεβαίνω εδώ για ψυχανάλυση και 
έχω διοριστεί στη νευρολογική κλινική του Αιγινητείου. Εκεί είμαι… και με 
βοηθά πολύ και  τα επόμενα χρόνια κάτι πολύ σημαντικό για μένα… είναι 
ο Γιώργος ο Χειμωνάς, και έτσι, με τον καημό της Λέρου, πηγαίνω στον 
Στεφανή. Του κάνω μία πρόταση για κοινοτικό, που ακόμη 
κοιμόντουσαν… είναι… τα πανεπιστήμιά μας είναι χρόνια πίσω… ε… και 
του είπα να υιοθετήσει τη Λέρο. Και είπε ότι είμαι ποιήτρια… Αυτό… τα 
πρώτα 15 χρόνια ήμουν ενεργό μέλος της μεταρρύθμισης, κι όλα αυτά που 
νόμιζα ότι μπορούσαν να γίνουν μεταρρύθμιση, και το ανέφερα, σε πάρα 
πολλές ομιλίες. Τον είδα δύο φορές από κοντά… λέω, κύριε Στεφανή, 
έχουμε ένα λογαριασμό μεταξύ μας… Διότι, όταν φεύγω εγώ από τη Λέρο 
και, μετά από ένα ή δύο χρόνια, καταγγέλλεται η Ελλάδα για τα 
ψυχιατρεία, μετά την καταγγελία επιχορηγείται η Ελλάδα… για να κάνει… 
και τότε το Αιγινήτειο συμμετέχει.  
Αναλαμβάνουν… αυτό για μένα ήταν πια… δεν καταλάβαινα τον κόσμο… 
ήταν η αντινομία. Τους ίδιους ανθρώπους στους οποίους ζήτησα… ένας 
άνθρωπος από τον πανεπιστημιακό χώρο είχε προηγηθεί… είναι ο 
Παναγιώτης ο Σακελλαρόπουλος. Γιατί, ήδη το ’82 έχει κάνει την κινητή 
μονάδα ψυχικής υγείας και πηγαίνω μαζί του. Με πιο έμπειρους βέβαια 
ψυχιάτρους. Και τότε είναι που μετακινεί χρόνιους ψυχωτικούς στην 
πατρίδα τους. Και μιλάν για μεταρρύθμιση στο Αιγινήτειο! Είναι τρελό 
δηλαδή, μπήκαν όταν ήρθαν οι οδηγίες της ΕΟΚ. Στο αίτημα όμως τόσων 
χρόνων, ήταν απόντες. Εγώ αυτό δεν το ξεχνώ…Αυτά για μένα είναι τα 
σοβαρά πράγματα…» (Παπανικολάου). 

Επισημαίνει επίσης την καθυστέρηση με την οποία λειτούργησαν και τα 

πανεπιστήμια στο ζήτημα, ενώ θα έπρεπε να είχαν μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα νωρίτερα.  
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«Θα  μπορούσαν να το υποστηρίξουν πολύ πιο μπροστά, αυτοί που 
ήξεραν. Δεν ήθελαν όμως να ξέρουν. Δε θεωρώ ότι πανεπιστήμιο… δεν 
καίω όλους τους πανεπιστημιακούς, γιατί οι μισοί δικοί μου είναι 
πανεπιστημιακοί… υπάρχουν και σπουδαίοι άνθρωποι… Όμως, το 
πανεπιστήμιο εννοείται ότι πρέπει να είναι πιο μπροστά απ’ όλα. Να 
βλέπει, πέρα απ’ την ιστορία, πέρα από τον παρελθόντα χρόνο… σε 
παρόντα χρόνο πρέπει να προδιαγράφει τον μέλλοντα. Και δεν το 
‘χει…Εγώ το έζησα να είναι πίσω» (Παπανικολάου). 

Τελικά η Παπανικολάου καταλήγει στο ότι έγιναν αρκετά πράγματα πάνω 

στην αποασυλοποίηση και την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, πολλοί άνθρωποι  

δούλεψαν και δουλεύουν πάνω σ’ αυτό. Αναφέρει ότι υπάρχουν βέβαια μεγάλα 

προβλήματα και ότι το ζητούμενο δεν πρέπει να είναι μόνο το να κλείσει το 

ψυχιατρείο, αλλά και το να εξανθρωπιστούν οι υπηρεσίες που παρέχουν 

φροντίδα στον άνθρωπο. 

Η Ρούτση αναφερόμενη  στο διάστημα εκείνο που ήταν στη Λέρο, 

χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως “παρατηρητή” σε συνθήκες που δεν 

περιγράφονται. Θεωρεί ότι έκανε ότι μπορούσε με τη συμμετοχή της στην 

καθημερινότητα ως αγροτικός γιατρός στις εφημερίες της, γιατί η ίδια δεν είχε 

σχέση με την ψυχιατρική και με τη συμμετοχή της στις διαμαρτυρίες και τις 

καταγγελίες της ομάδας. 

Πιστεύει, επίσης, ότι δε θα μπορούσε κάποιος ατομικά να καταφέρει κάτι. 

Το ότι κατόρθωσαν να δημοσιοποιήσουν, να καταγγείλουν τις συνθήκες που 

επικρατούσαν στη Λέρο, το κατάφεραν επειδή έδρασαν ομαδικά. 

«Δεν μπορούσες πρώτα-πρώτα να κάνεις κάτι μόνος σου… μόνο αυτή η 
ομάδα μπόρεσε να κάνει κάτι, και νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία ήταν η 
ξαφνική εμφάνιση του θέματος σ’ αυτό το συμπόσιο… σ’ αυτό το 
συνέδριο… εκεί μείνανε όλοι… ήτανε έκπληξη… τόσο ξαφνικό… ήταν 
απροετοίμαστοι… εννοώ η καθώς πρέπει ψυχιατρική της Ελλάδας  που 
δεν είχε μιλήσει ποτέ, οι φορείς οι κοινωνικοί, που δεν υπήρχαν, τα 
υπουργεία υγείας, που δεν ήθελαν να ξέρουν… αυτό ήταν ένας κλειστός 
φάκελος, που ξαφνικά ήρθε μπροστά τους και δεν ξέρανε τι να το 
κάνουνε» (Ρούτση). 

Όμως αναφέρει με αγανάκτηση το γεγονός ότι εμφανίστηκαν μετά της 

καταγγελίες πολλοί καιροσκόποι, που εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση για 



   

 

  78 

 

 

 

προσωπικό όφελος. Μάλιστα αναφέρει ότι αυτός είναι και ο λόγος που 

σταμάτησε να ασχολείται με το ζήτημα της Λέρου. 

Ο Λουκάς, στον δικό του απολογισμό, διατυπώνει την άποψη ότι η 

ομάδα της Λέρου καθόρισε την πορεία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην 

Ελλάδα, όχι απλά λόγω της δημοσιότητας που πήρε το ζήτημα, αλλά και γιατί 

ήταν οργανωμένη κίνηση αμφισβήτησης του ίδιου του θεσμού του ασύλου και 

του παραδείγματος που αντιπροσωπεύει. 

«Και νομίζω ότι αυτή η ομάδα καθόρισε και τη μετέπειτα εξέλιξη, και του… 
της Λέρου, και της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, γιατί βάσει σ’ αυτήν, έτσι… 
ήταν η πιο… ας το πούμε, οργανωμένη κίνηση αμφισβήτησης του 
ψυχιατρικού θεσμού. Που ‘θετε, δηλαδή, υπό αμφισβήτηση το άσυλο στο 
σύνολό του… Που το ανέδειξε σαν ένα θεσμό βαρβαρότητας, 
αντιθεραπευτικό… που άρχισαν έτσι να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί 
κόσμο της εποχής εκείνης, για θέματα που γι’ αυτούς ήταν άγνωστα. Και, 
εξαιτίας αυτών των κινητοποιήσεων, γινήκανε… έγινε το πιο σημαντικό, το 
σταμάτημα της διακομιδής, αναγκάστηκε η κυβέρνηση ν’ αρχίσει να δίνει 
λίγο… ενδιαφέρον το τι επικρατεί… η ευρωπαϊκή ένωση, μετά το ’85… 
αρχίσανε δειλά- δειλά τα… πρώτες παρεμβάσεις εδώ, ασχέτως αν η 
κριτική γινόταν πια από μακριά. (…) Πιστεύω πως έπαιξε… είναι, δηλαδή, 
ο πυρήνας της όποιας αλλαγής έχει γίνει στην ψυχιατρική στην Ελλάδα. 
Δεν ξέρω, αν δεν υπήρχε, πώς θα εξελισσότανε. Οι υπόλοιποι, 
στηριζόμενοι έτσι στη στάση αυτής της ομάδας, άρχισαν να ασχολούνται 
με το θέμα, να ευαισθητοποιούνται και να… γιατί υπήρχε και ιδεολογικό 
υπόβαθρο στην ομάδα… υπήρχε αυτός ο βασικός πυρήνας, που ήταν η 
πρώτη φορά που έμπαινε σε αμφισβήτηση το άσυλο, που λέχτηκε έτσι, 
πολύ εκκωφαντικά, ο αντιθεραπευτικός του ρόλος… που αναδείχτηκε η 
βαρβαρότητα και η καταπίεση και η καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων… Ήτανε εξαιτίας αυτής της ομάδας. Ίσως να υπήρχανε, έτσι, 
και μερικές μεμονωμένες στιγμές, φωνές και σε άλλους χώρους. Και βάσει 
αυτού πια, αρχίσανε άλλοι να οικοδομούν τη δικιά τους, έτσι, στάση στην 
ψυχιατρική και να κάνουν και παρεμβάσεις…» (Λουκάς). 

Σύμφωνα με την άποψη του Λουκά, το αποτέλεσμα των ενεργειών, των 

προσπαθειών που έγιναν, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Αρχικά επειδή 

κατάφεραν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες 

ψυχικής υγείας, να εισάγουν νέα παραδείγματα στην ψυχιατρική 

πραγματικότητα της Ελλάδας. Αμφισβήτησαν το άσυλο, ανέδειξαν τον ψυχικά 

ασθενή ως υποκείμενο με δικαιώματα, ανάγκες και ιστορία και όχι ως μέρος 

μιας μάζας. 
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«Κατ’ αρχήν, έχει σχέση, με την έννοια ότι ευαισθητοποίησε κόσμο. Και 
ευαισθητοποίησε και επαγγελματίες ψυχικής υγείας… έτσι; Γιατί μέχρι τότε 
κανένας δε μιλούσε για το άσυλο, ήτανε κάτι το φυσιολογικό, ότι έπρεπε να 
υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και στο Δαφνί, με 4000 κόσμο, με τόσους 
επαγγελματίες ψυχικής υγείας, με… με τόσο προσωπικό, δίπλα στο 
κέντρο… δηλαδή, που οι συνθήκες, εντάξει, κάτι ανάλογο με εδώ ήτανε, 
δεν τέθηκε ποτέ σε… παρά ελάχιστες φωνές ακουγόντουσαν, έτσι;  Δεν 
τέθηκε ποτέ υπό αμφισβήτηση. (…) 
Ε, λοιπόν, αυτό ήτανε… νομίζω ότι αυτή η ομάδα, με τη στάση της, ήταν η 
πρώτη φορά που μπήκανε καινούριοι όροι πια στην… και καινούρια 
παραδείγματα πήγε να φέρει στην ψυχιατρική πραγματικότητα… δηλαδή, 
κατέρριπτε τον μύθο του ασύλου… αναδείκνυε τη βαρβαρότητα του 
ασύλου… αναδείκνυε, με τα προβλήματα, έτσι, ότι οι άνθρωποι δεν είναι 
μέρος μιας μάζας, αλλά είναι πρόσωπα, είναι άτομα, που ο καθένας έχει 
μια ιστορία, ο καθένας έχει δικαιώματα, ότι… Κι όλα αυτά αντανακλούσανε 
και για την κατάσταση των υπόλοιπων ψυχιατρείων…» (Λουκάς). 

Επίσης, το γεγονός ότι επιτεύχθηκε η επέμβαση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, εξασφάλισε τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων 

αποασυλοποίησης καθώς και την πίεση προς το υπουργείο υγείας για την 

υλοποίησή τους. Αυτό έφερε κάποιες κτηριακές αλλαγές, σημαντικές αλλαγές 

στις συνθήκες διαβίωσης. Αυτές όμως δεν εξασφαλίζουν την αλλαγή 

παραδείγματος, ούτε οι καταγγελίες από μόνες τους. Έπρεπε να κινητοποιηθεί 

κόσμος, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστικός μετασχηματισμός.  

«Ε… αυτό ήταν και η αρχή, που, για πρώτη φορά, μετά, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση άρχισε να… να ενδιαφέρεται, το ’85 μετά, καινούρια προγράμματα, 
έτσι; Να χτιστούνε μερικές βίλλες για αποσυμφόρηση, αλλά αυτά ήτανε 
μικρές, έτσι, ελάχιστες παρεμβάσεις, βελτίωσης και εξωραϊσμού του 
ψυχιατρείου, γιατί το άσυλο ούτε εξωραΐζεται, ούτε βελτιώνεται..,. αν δεν 
αλλάξουν οι κανόνες, η στάση και οι τρόποι παρέμβασης, δεν αλλάζει. Ε… 
και δεν είναι τυχαίο, μετά πια, ότι εξαιτίας αυτής της ομάδας, άρχισε κι απ’ 
το ’88-’89 όλη… Και πάλι, πώς έγινε; Μία από τις διαφωνίες, και η δικιά 
μου, ήτανε ότι, ενώ συνεχίσαμε, κάναμε καταγγελίες, από δω από κει, 
κάναμε παρεμβάσεις σε διάφορα συνέδρια για τη Λέρο, όλοι, αρκετοί της 
ομάδας της Λέρου… αλλά αυτά μείναν μόνο σε μια λεκτική καταγγελτική 
στάση, που, στην ουσία… εντάξει, ήταν ωραίο να τα λέμε, να τ’ ακούμε… 
μακάρι ίσως και για λίγο να κινητοποιούσαμε, να ευαισθητοποιούσαμε λίγο 
κόσμο… αλλά από κει και πέρα, έπρεπε κάπως να υπάρξει κι ένα 
διαφορετικό παράδειγμα… το πώς μπορούν αυτά τα άσυλα, από άσυλα 
βίας και καταπίεσης των ανθρώπινων δικαιωμάτων να γίνουνε χώροι 
ελευθερίας και αναγνώρισης των δικαιωμάτων» (Λουκάς). 
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Καταλήγει λοιπόν ο Λουκάς ότι μόνο στη Λέρο υπήρξε ολοκληρωμένος 

μετασχηματισμός. Επίσης, έχει επηρεάσει όλους όσους εργάστηκαν, όσους 

επαγγελματίες ψυχικής υγείας πέρασαν από τη Λέρο, με αποτέλεσμα να 

μπορούν να ακολουθήσουν μέχρι ένα σημείο το συγκεκριμένο παράδειγμα στις 

ψυχιατρικές δομές που πάνε να εκπαιδευτούν ή να εργαστούν μετά, ξέροντας 

ότι μπορεί να υπάρξει.   

«Αλλά πιστεύω ότι ολοκληρωμένος μετασχηματισμός πια, έχει γίνει μόνο 
στη Λέρο. Στη Λέρο υπήρξε … Απ’ ό, τι βλέπω πια, στα υπόλοιπα 
ψυχιατρεία υπήρξαν μόνο μερικές στιγμές, αλλά δε δόθηκε συνέχεια. 
Βλέπω στο Δαφνί, ήτανε άτομα αυτά που κάνανε μία παρέμβαση, όταν 
φύγανε τα άτομα αυτά, η κατάσταση γυρνάει χειρότερα. Και το πιο 
χαρακτηριστικό είναι ότι η Λέρος, μέχρι τώρα, στους επαγγελματίες που 
έχει φιλοξενήσει, που ‘χει εκπαιδεύσει, που ‘χουν συμμετάσχει… γιατί και 
τους εθελοντές τους έχει εμφυτεύσει, έτσι, και τους έχει εξοπλίσει 
επιχειρήματα για μία διαφορετική στάση στο ψυχιατρείο και αυτήν την αντί-
ασυλική και αντί-ιδρυματική στάση που πρέπει να κρατούνε σαν 
επαγγελματίες. Εγώ πιστεύω ότι όσα παιδιά έχουνε περάσει από τη Λέρο, 
προσπαθούν ακόμα, είτε σαν ψυχολόγοι, είτε εθελοντές, αυτό που έχουνε 
πάρει από τη Λέρο το διατηρούνε και προσπαθούν να το 
μεταλαμπαδεύσουν. Είναι μεμονωμένοι όμως… Και συνεχίζει ακόμα εγώ 
πιστεύω… ακόμα και τα νέα παιδιά που έρχονται για ειδικότητα εδώ, 
φεύγοντας είναι οι μόνοι που έχουνε μιαν άλλη στάση στα… εκεί που 
εκπαιδεύονται, στα άλλα ψυχιατρεία, στις άλλες κλινικές. Και νομίζω ότι 
είναι και η μόνη σχολή που διατηρήθηκε. Δεν έχει δε δημιουργηθεί και 
καμία άλλη σχολή. Δηλαδή, ήταν και η μονάδα επανένταξης της 
Θεσσαλονίκης, που δημιούργησε μία σχολή, ας το πούμε, επαγγελματιών, 
με συγκεκριμένη κατεύθυνση ιδεολογική και ψυχιατρική, και σε πιο… που 
διήρκησε λίγο… αλλά σε πιο.. ευρύ, ας το πούμε, πλαίσιο, ήταν εδώ της 
Λέρου, από το ’81 και μετά, και κυρίως μετά τα προγράμματα που… και 
σε… με τις μικρές δυνατότητες συνεχίζεται ακόμα, αλλά έτσι, με 
ελάχιστους ειδικευμένους, που μπορούν να κατανοήσουν μερικά 
πράγματα. Αλλά , η ομάδα της Λέρου νομίζω ήτανε η βάση, που έδωσε 
όλες αυτές τις κατευθύνσεις…» (Λουκάς). 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Αρχικά, θα ήθελα να επισημάνω ότι δόθηκαν κάποιες απαντήσεις πάνω 

στα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσα στο ξεκίνημα της έρευνας. Θα 

μπορούσαν βέβαια να διερευνηθούν παραπάνω, να συσχετιστούν 

αναλυτικότερα με το γενικότερο πλαίσιο και να χρησιμοποιηθεί το διαθέσιμο 

αρχειακό υλικό για ανάλυση, αλλά αυτό δεν ήταν μέσα στις δυνατότητες και 

στον προγραμματισμό της συγκεκριμένης έρευνας. Επίσης, και οι ίδιες οι 

συνεντεύξεις θα ήταν δυνατό να αναλυθούν σε άλλη βάση, αναδεικνύοντας 

πρόσθετα σημεία. Μια λεπτομερέστερη ανάλυση θα μπορούσε για παράδειγμα 

να επικεντρωθεί περισσότερο στο περιεχόμενο των παρεμβάσεων και όχι μόνο 

στο είδος και στο σκοπό τους, στις πολιτικές επεμβάσεις στο εγχείρημα και στις 

υποχωρήσεις που έγιναν, προκειμένου να μπορέσουν να ακουστούν και να 

συνεχίσουν οι προσπάθειες, στις μικρές ιστορίες που αφηγούνται για τις 

συνθήκες και για τους έγκλειστους, οι οποίες  βοηθούν την αντίληψη του 

αναγνώστη, καθώς και στο νομικό πλαίσιο, τις μεταρρυθμίσεις του και τον 

τρόπο που αυτές αξιολογούνται από τους αφηγητές. Τα σημεία αυτά, καθώς και 

άλλα που θα μπορούσαν να προκύψουν, δεν αναλύθηκαν ή αναλύθηκαν 

ελάχιστα, όχι επειδή δεν είναι σημαντικά, αλλά λόγω περιορισμού στην έκταση 

της συγκεκριμένης έρευνας, στα πλαίσια μιας διπλωματικής εργασίας, καθώς 

και λόγω της εστίασης στα σημεία που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα. Το 

υλικό που συλλέχθηκε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική έρευνα, 

με διαφοροποιημένη, πιο ευρεία ή και πιο εξειδικευμένη θεματική. 

Παρά τους περιορισμούς αυτούς όμως, μέσα από την έρευνα 

επιχειρήσαμε να καταγράψουμε όσο το δυνατόν πιο πιστά ποιοι είναι (ή ήταν) 

αυτοί οι άνθρωποι που συγκρότησαν την ομάδα της Λέρου καθώς και να 

ανιχνεύσουμε τις επιρροές τους από ιδεολογικά κινήματα και διαφορετικά 

επιστημονικά παραδείγματα. Η έρευνα στο σημείο αυτό δεν εξαντλήθηκε, ιδίως 

όσο αφορά τις μεμονωμένες αναφορές σε  άτομα, αλλά και την αναλυτικότερη 

διερεύνηση του ρόλου του καθενός από τα μέλη της ομάδας.    
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Μέσα από τις αφηγήσεις τους, δόθηκε ο τρόπος με τον οποίο τότε 

νοηματοδοτούσαν τις ενέργειές τους. Επίσης, επιχειρήσαμε να απαντήσουμε 

στο ερώτημα για τον τρόπο που  νοηματοδοτούν τώρα, στο παρόν, τις τότε 

ενέργειές τους, μετά το πέρασμα των χρόνων και με γνωστή την κατάληξη του 

εγχειρήματος. Και με έναν ευρύτερο απολογισμό, που δεν κάλυπτε 

περιορισμένα τα γεγονότα που είχαν να κάνουν με τη Λέρο, αλλά όλη τη στάση 

τους και τη συνεισφορά τους στο χώρο, εντόπισαν, ο καθένας ξεχωριστά, 

«λάθη», «παραλήψεις», «προβλήματα», αλλά και τα «θετικά αποτελέσματα» και 

τη σημασία του εγχειρήματος, για το τότε, για το σήμερα και για το μέλλον. Θα 

πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι τα ευρήματα αυτά είναι σχετικά. Η αφήγηση 

του τρόπου που αντιλαμβάνονταν τότε τις ενέργειές τους δεν μπορεί να 

διαχωριστεί απόλυτα από το παροντικό πλαίσιο (το «παροντικό παρελθόν»), 

καθώς και η αφήγηση που αναφέρεται στο παρόν δεν μπορεί να διαχωριστεί 

απόλυτα από το παρελθοντικό πλαίσιο (το «παρελθοντικό παρόν»), το 

παρελθόν και το παρόν διαχωρίζονται κατά τη βιογραφική αφήγηση, αλλά 

μπορούν να γίνουν αντιληπτά μόνο μέσα από αυτό το πλαίσιο στο οποίο 

σχετίζονται μεταξύ τους (Τσιώλης, 2006: 192-197). Επίσης, στα ζητήματα αυτά, 

της νοηματοδότησης και του απολογισμού, θα μπορούσαμε να έχουμε επιπλέον 

ευρήματα, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την ανάλυση λόγου ή 

επικεντρώνοντας περισσότερο σε κάποια ζητήματα. 

Τελικά λοιπόν, η δημοσιοποίηση της κατάστασης που επικρατούσε στη 

Λέρο και που εμφανίστηκε ως «σκάνδαλο», ήταν μία κίνηση που άρχισε από τα 

μέσα, από αυτήν την μικρή ομάδα, η οποία ένωσε και πήρε με το μέρος της και 

τις σκόρπιες φωνές αντίστασης της εποχής εκείνης. Μεγάλη αντίδραση υπήρξε 

όμως από την πλευρά των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι σήκωσαν και όλο το 

βάρος των ευθυνών. Η δημοσιοποίηση και η στοχοποίηση του νησιού, τους 

έκανε καχύποπτους απέναντι σε κάθε παρέμβαση και εχθρικούς σε όποιους 

προσπαθούσαν να αλλάξουν την κατάσταση. Επίσης, το ενδεχόμενο του 

κλεισίματος του ασύλου, σήμαινε γι' αυτούς απώλεια της εργασίας τους ή των 

εσόδων τους, συνεπώς τασσόταν ενάντια σ’ αυτό, παρά τα όποια σενάρια ή 

προσπάθειες εύρεσης λύσης για τα προβλήματα που αφορούσαν την οικονομία 

του νησιού και των κατοίκων. Αργότερα, το άνοιγμα στην κοινότητα, με τη 
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ενοικίαση διαμερισμάτων σε κατοικημένες περιοχές, έφερε επίσης μεγάλες 

αντιδράσεις, με φόβους για την ασφάλεια, για την υγεία, για την τουριστική 

ανάπτυξη (η οποία μέχρι τότε τους ήταν αδιάφορη).  

Σιγά σιγά όμως, όλα αυτά μπόρεσαν να μειωθούν στο ελάχιστο, η 

κοινωνία αποδέχτηκε τους ανθρώπους αυτούς, με το αζημίωτο βέβαια 

(υπέρογκα για την εποχή ενοίκια, επιδιόρθωση των προς ενοικίαση σπιτιών, 

απασχόληση προσωπικού στα διαμερίσματα που βρίσκονται στη γειτονιά τους, 

στήριξη της τοπικής αγοράς κλπ.). Οι γυμνοί, οι «ανίατοι», έμαθαν να 

λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό μέσα στην κοινότητα και να αποκτούν κοινωνικές 

δεξιότητες. Αυτό ήταν και το μεγάλο στοίχημα. Όχι μόνο η έξοδος και η 

ενασχόληση με τους λεγόμενους «λειτουργικούς ασθενείς», αλλά με όλους. Η 

έννοια του «ανίατου», ως μη δεχόμενου βελτίωσης, καταρρίφθηκε. 

Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου ένα πολύ σημαντικό σημείο. Σε έναν τόπο, 

όπου συγκεντρώθηκε πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θεωρούνταν 

ξεγραμμένοι, η επιμονή και η ενασχόληση μαζί τους επέφερε μεγάλες αλλαγές. 

Η δημιουργία συνθηκών ελευθερίας και εμπιστοσύνης, οδήγησε σε μία εκ νέου 

κοινωνικοποίηση των ανθρώπων αυτών, που μέχρι τότε ήταν απλά 

παρατημένοι εκεί μέχρι να πεθάνουν. Η αντιμετώπισή τους ως άτομα με 

προσωπικότητα, η εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της έκφρασης  

της γνώμης και των επιθυμιών τους, αυτά έφεραν την αλλαγή. Η αλλαγή που 

έγινε δεν είχε να κάνει με την όποια θεραπεία της ασθένειάς τους, αλλά με την 

κοινωνικοποίησή τους, καθώς και με την προσπάθεια να πειστούν οι κάτοικοι 

να τους αποδεχτούν, την προσπάθεια να πειστούν οι παλιοί υπάλληλοι να τους 

δουν σαν ανθρώπους με προσωπικές ιστορίες και να δουλέψουν διαφορετικά 

μαζί τους, ξεπερνώντας τον ρόλο του φύλακα. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αμφισβήτηση της έννοιας 

του Ασύλου, δεν μπορεί να γίνει σε συνθήκες εγκλεισμού, ούτε κάτω από την 

αυστηρή διάκριση των ρόλων (Basaglia, 2008: 41-46). Το άσυλο όμως δεν 

έκλεισε, απλά μετασχηματίστηκε. Οι συνθήκες διαβίωσης σαφώς άλλαξαν, ο 

αριθμός των ασθενών είναι πολύ μικρότερος, στο σύνολο και ανά δομή. Ο 

ιδρυματισμός όμως δεν καταπολεμήθηκε. Ακόμα και στα διαμερίσματα που 
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λειτουργούν έξω στο νησί, οι άνθρωποι δεν είναι αυτόνομοι, όπως ήταν ο 

αρχικός στόχος. Παρατηρείται το φαινόμενο της χωροταξικής μετεγκατάστασης, 

όρου που αναφέρει ο Μπαϊρακτάρης (Μπαϊρακτάρης, 2015) και του νέο-

ιδρυματισμού (Λουκάς, 2007). Ακόμη και τα νεότερα σε ηλικία άτομα, που μετά 

από αρκετές εισαγωγές (το λεγόμενο φαινόμενο της «περιστρεφόμενης 

πόρτας») και χωρίς καμία στήριξη από το κοινωνικό τους περιβάλλον, 

καταλήγουν να μένουν πλέον μόνιμα σε ψυχιατρικές δομές του νησιού, και να 

ιδρυματοποιούνται. 

Βλέπουμε λοιπόν πως, ενώ έγιναν μεγάλα βήματα προς την ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση, η πορεία του εγχειρήματος απομακρύνθηκε από τους αρχικούς 

στόχους, όχι μόνο της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά και από αυτούς που 

τέθηκαν επίσημα στα προγράμματα αποασυλοποίησης. Η Λέρος απέδειξε ότι η 

ψυχιατρική μεταρρύθμιση μπορεί να επιτευχθεί, ασχέτως με το πώς κατέληξε το 

εγχείρημα. Και, σαφώς, δεν μπορούμε να ενοχοποιήσουμε γι’ αυτό την 

οικονομική κρίση, αυτή μπορεί να επιδείνωσε την ήδη υπάρχουσα κατάσταση, 

δεν ήταν όμως η αιτία. Η Λέρος δεν άλλαξε όσο έπρεπε, γιατί η ψυχιατρική δεν 

άλλαξε. Η επίσημη ψυχιατρική αμφισβητήθηκε από την Ομάδα της Λέρου και 

από όσους μετέπειτα πάλεψαν για την υλοποίηση των προγραμμάτων για την 

ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Οι φωνές αυτές όμως, παρέμειναν και παραμένουν 

περιθωριακές. Αυτό που ενδιέφερε και την επίσημη ψυχιατρική και την πολιτεία, 

ήταν να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο (η Επιστημονική Κοινότητα και το Κράτος 

αποποιήθηκαν κάθε ευθύνη για το δημιούργημά τους και το σκάνδαλο 

φορτώθηκε αποκλειστικά στο νησί και τους κατοίκους του), να βελτιωθούν οι 

συνθήκες διαβίωσης, να σταματήσει η κατακραυγή από τα διεθνή μέσα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και να απορροφηθούν  τα κονδύλια. Η αντιμετώπιση του 

ψυχικά πάσχοντα ποτέ δεν έγινε ισότιμη, ούτε σε νομικό επίπεδο. Η ευκολία με 

την οποία δίνεται μία εισαγγελική εντολή για ακούσια νοσηλεία είναι απίστευτη. 

Ο ασθενής δεν αντιμετωπίζεται ως τέτοιος. Δεν είναι χρήστης των υπηρεσιών 

όταν καταλήγει ακούσια σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο, ο γιατρός έχει απόλυτη 

εξουσία, οι σχέσεις μόνο ισότιμες δεν είναι. Η χημική και η μηχανική καθήλωση 

έχουν κυρίαρχη θέση στο «θεραπευτικό σχήμα» και είναι και θεσμοθετημένες 

(υπάρχει βέβαια πρωτόκολλο...). 
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Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα είναι ότι και πάλι, οι νοσηλευόμενοι δεν 

αντιμετωπίζονται ως άτομα με προσωπικότητα. Η αυστηρή κατάταξή τους μέσα 

από ένα σύστημα ταξινόμησης, η καθαρά βιολογική θεώρηση της ασθένειας,  

δεν αφήνει τέτοια περιθώρια. Ο λόγος τους δεν ακούγεται παρά μόνο για να 

βοηθήσει στη διάγνωση, για την ανίχνευση συμπτωμάτων. Καμία εξατομίκευση. 

Καμία επαφή. Και η φίμωσή τους αποτελεί προϋπόθεση για να μπορέσουν να 

επιβιώσουν εκτός ασύλου ή για να μπορέσουν να βγουν από αυτό.  

Δεν λέω ότι αυτή είναι τώρα η κατάσταση στη Λέρο. Ίσως να είναι κάπως 

καλύτερη, επειδή πρόκειται για χώρο με ανοιχτές δομές, που, λόγω του 

παρελθόντος του και των ανθρώπων που εργάζονται εκεί και έζησαν όλες τις 

αλλαγές, δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Και λέω «ακόμα», γιατί όλο 

και περισσότερο το κυρίαρχο ψυχιατρικό παράδειγμα παραγκωνίζει αυτό της 

μεταρρύθμισης.  

Επίσης, η εξουσία της ιατρικής επιστήμης και συγκεκριμένα της 

ψυχιατρικής, είναι πολύ μεγάλη. Η ψυχιατρικοποίηση (και ψυχολογικοποίηση) 

όλων των εκφάνσεων της καθημερινότητας (Pilgrim, D.- Rogers, A., 2004), είναι 

φανερή. Από την απενοχοποίηση του κοινωνικού περιβάλλοντος, την 

παραδοχή ύπαρξης μόνο βιολογικών παραγόντων, μέχρι την κυριαρχία στον 

λόγο, την αντίληψη της καθημερινότητάς μας με όρους «Ψ» (ψυχιατρικής, 

ψυχολογίας, ψυχανάλυσης). Αντιλαμβανόμαστε τους άλλους ως φυσιολογικούς 

ή μη- φυσιολογικούς, τους ταξινομούμε με όρους ψυχιατρικούς, και κάνουμε το 

ίδιο και στον εαυτό μας. Η ερμηνεία των συμπεριφορών τείνει να αποκόπτεται 

από το κοινωνικό πλαίσιο και να ενοχοποιεί  αποκλειστικά το άτομο ή την 

ασθένεια. Αποδεχόμενοι ότι οι συμπεριφορές είναι αποκλειστικά και μόνο 

αποτέλεσμα της ασθένειας, ότι πρόκειται για συμπτώματα, στρεφόμαστε κατ’ 

ανάγκη αποκλειστικά στη «θεραπεία», τη θεραπεία του ατόμου, κυρίως 

φαρμακευτική, που αφήνει στο απυρόβλητο την κοινωνία. Από πίσω βέβαια, 

υπάρχει μία ολόκληρη αλυσίδα οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων, και 

η δημιουργία ατόμων που μπορούν μόνο να αντέξουν τις επιταγές της 

κοινωνίας, όχι να την αλλάξουν. 

Από την άλλη, το άσυλο, μια έννοια διττή, αποτελεί χώρο όπου η 

κοινωνία απομονώνει τον άλλο, το διαφορετικό, αυτό που φοβάται ότι μπορεί να 
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είναι. Η απομόνωση του άλλου τον καθιστά μη-φυσιολογικό και αυτομάτως 

ονομάζει φυσιολογικούς όλους όσους βρίσκονται από έξω, όχι βάσει του τι είναι, 

αλλά του τι δεν είναι. Εκτός από αυτό όμως, αποτελεί και καταφύγιο γι’ αυτούς 

που βρίσκονται μέσα, καταφύγιο από μια ζωή την οποία δεν μπορούν να 

διαχειριστούν, από μία κοινωνία που δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητα. Όσο 

οι άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα στην κοινωνία, αναγκάζονται να 

αποδεχτούν ως λύση την απομόνωση μέσα σε ασυλιακές δομές. Οι νέοι 

έγκλειστοι, συνήθως έχουν βιώσει αρκετές φορές την ακούσια νοσηλεία, δεν 

έχουν στήριξη από το κοινωνικό τους περιβάλλον, έχουν στιγματιστεί στην 

κοινωνία, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολο να δουλέψουν και να επιβιώσουν 

αυτόνομα. Οι νέοι έγκλειστοι στρέφονται συχνά μόνοι τους στις ασυλιακές 

δομές, αφού η άλλη προοπτική είναι πιθανότατα το να βρεθούν στον δρόμο. 

Εφόσον το δίκτυο υπηρεσιών στην κοινότητα είτε δεν υπάρχει είτε 

υπολειτουργεί, αυτή φαίνεται μοναδική λύση. Η στροφή αυτή αποτελεί και 

παραίτηση από κάθε αγώνα και όνειρο, γι’ αυτό και ιδρυματοποιούνται εύκολα, 

σε μικρούς αξιοπρεπείς χώρους και με εργαζόμενους που δίνουν τη μεγαλύτερη 

σημασία στην καθαριότητα του χώρου, αφαιρώντας τους κάθε πρωτοβουλία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

  87 

 

 

 

 

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Κλείνοντας, θα έλεγα ότι η Λέρος αποτελεί παράδειγμα. Είναι ένα 

παράδειγμα ότι μια τέτοια κίνηση για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση μπορεί να 

πετύχει, ακόμα και κάτω από τόσο ιδιαίτερες συνθήκες, μέσα σε μία τόσο 

κλειστή επαρχιακή κοινωνία. Και, παρά τις αντιδράσεις, η καθημερινή επαφή με 

τη διαφορετικότητα, οδηγεί εν τέλει στην αποδοχή της. Όχι η επαφή μέσα στα 

πλαίσια του ασύλου, αλλά έξω από αυτό, ή και μέσα, με το καθημερινό 

ξεπέρασμα των ρόλων και την εγγύτητα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. 

Καταρρίφθηκε η έννοια του ανίατου, η ύπαρξη ή όχι ασθένειας δεν έχει καμία 

σημασία, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται ελεύθερος σε μία κοινωνία που τον 

αποδέχεται. Η ασθένεια δεν αποτελεί ταυτότητα. Επίσης, η έννοια της 

χρονιότητας, είναι παράγωγο του ασύλου, έχει να κάνει με τον χρόνο 

παραμονής στις ασυλιακές δομές. Η έννοια της επικινδυνότητας, επίσης 

καταρρίφθηκε. Η βία είναι αποτέλεσμα των συνθηκών και της απομόνωσης, όχι 

της ασθένειας. Αποτελεί τρόπο άμυνας και επιβίωσης. Με την ελευθερία και την 

ανθρώπινη επαφή όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. 

Από την άλλη όμως, η Λέρος είναι η απόδειξη ότι για να επιτύχει και να 

διαρκέσει ένα τέτοιο εγχείρημα, χρειάζονται πιο ριζικές αλλαγές. Πρέπει να γίνει 

κοινωνικό αίτημα, όχι μόνο μιας συγκεκριμένης ομάδας, να αποκτήσει 

μεγαλύτερη επιρροή στην εκπαίδευση, ούτως ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή 

να αλλάξει η ψυχιατρική. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι στην ακαδημαϊκή 

κοινότητα που αγωνίζονται γι’ αυτό. Προφανώς υπάρχουν άτομα στην 

ψυχιατρική κοινότητα που αγωνίζονται γι’ αυτό. Ίσως θα πρέπει να γίνουν 

μεγαλύτερες προσπάθειες για συνεργασία. Ο αγώνας δεν αφορά μία μόνο 

ομάδα, αλλά όλες τις ομάδες που περιθωριοποιούνται, όλες τις ομάδες των 

αποκλεισμένων. Άλλωστε, το ποιος θεωρήθηκε ψυχικά ασθενής ιστορικά, έχει 

να κάνει με το τι αντιλαμβάνεται η κάθε κοινωνία ως φυσιολογικό. 

Ένα πρόβλημα στην όλη διαδικασία είναι ότι, στην προσπάθεια να 

βοηθήσουμε την επανένταξη των ατόμων στην κοινωνία, προσπαθήσαμε 

βασικά να τους κάνουμε να αντέξουν σ’ αυτήν. Σαφώς, είναι το μόνο που 
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μπορεί να γίνει άμεσα, αφού η κοινωνική αλλαγή είναι μία μακροχρόνια 

διαδικασία και η αποδοχή των ανθρώπων αυτών γίνεται πάντα υπό όρους. Η 

προσπάθεια αυτή όμως, πολλές φορές γίνεται καταπιεστική. Ελέγχει κάθε 

πτυχή της καθημερινότητας και, σαφώς, την έκφραση του λόγου. Ο άνθρωπος, 

ενώ μπορεί να είναι ελεύθερος από κάθε είδους άσυλο, δεν μπορεί όμως να 

εκφραστεί. Ο λόγος και η συμπεριφορά του θα πρέπει να είναι αποδεκτοί από 

την κοινωνία και από το στενό κοινωνικό του περιβάλλον. Και είναι δύσκολο να 

στηρίξεις κάποιον τον οποίο ταυτόχρονα καταπιέζεις… Επίσης, το γεγονός ότι η 

κοινωνική αλλαγή είναι μακροχρόνια διαδικασία, μας κάνει να σταματάμε να τη 

σκεφτόμαστε και να προσπαθούμε γι’ αυτήν. Έτσι, περιοριζόμαστε στην 

προσαρμογή, όσο καταπιεστική κι αν είναι. Χωρίς αγώνα για αλλαγή, είναι μόνο 

καταπίεση. Αυτό βέβαια δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τη Λέρο ή μόνο τους 

ανθρώπους με ψυχιατρική εμπειρία, αλλά γενικότερο ζήτημα, αν τελικά 

υπερισχύει η λογική του να αντέξουμε, να υπομένουμε, χωρίς να παλεύουμε για 

κοινωνικές αλλαγές. 
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