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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Στα µέσα της δεκαετίας του 1980, µε αφορµή το σκάνδαλο της Λέρου και 

την παρέµβαση της Ε.Ο.Κ. που αυτό προκαλεί, ξεκινά στην Ελλάδα η 

ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι οι απαρχές της 

µεταρρύθµισης τοποθετούνται στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και 

οφείλονται στην πρωτοβουλία µεµονωµένων ατόµων, που αντιδρούν για τις 

απαράδεκτες συνθήκες νοσηλείας που επικρατούν στα ελληνικά ψυχιατρικά 

άσυλα της εποχής εκείνης. Ωστόσο, οι ατοµικές αυτές πρωτοβουλίες δεν 

απέκτησαν ποτέ τη δυναµική ενός κινήµατος έτσι ώστε να προκαλέσουν τη 

µετάβαση από το ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής περίθαλψης. 

 

Οι αρχικοί στόχοι αυτής της διπλωµατικής εργασίας τέθηκαν στο πλαίσιο του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τµήµατος Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης. Έχοντας πρόσφατες τις αναγνώσεις της «Ιστορίας 

της τρέλας» του Mισέλ Φουκώ, τα «Άσυλα» και το «Στίγµα» του Ερβινγκ 

Γκόφµαν, καθώς και µέσα στο κλίµα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης που 

ξεκινά στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980 και συνεχίζεται έως και σήµερα, 

βασική επιδίωξη είναι να καταγραφούν και να αναλυθούν οι αντιδράσεις της 

ελληνικής τοπικής κοινωνίας στη δηµιουργία νέων ψυχιατρικών δοµών. 

Συγκεκριµένα, για την επίτευξη του στόχου της εργασίας θα χρησιµοποιηθεί 

το παράδειγµα της τοπικής κοινωνίας του Ρεθύµνου, και θα εξεταστεί η 

αντίδραση της κοινωνίας του Ρεθύµνου στη δηµιουργία κοινοτικών δοµών 

Ψυχικής Υγείας. 

 

Για να καταγραφούν και στη συνέχεια να αναλυθούν οι αντιδράσεις της 

Ρεθυµνιώτικης κοινωνίας στη δηµιουργία κοινοτικών δοµών Ψυχικής Υγείας, 

χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική µέθοδος. Για τη συλλογή έγκυρων πληροφοριών 

καθώς και για τη σκιαγράφηση µιας ολοκληρωµένης οπτικής γύρω από το 

υπό εξέταση θέµα, κρίθηκε αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν συνεντεύξεις µε 
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τον υπεύθυνο ψυχίατρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου, µε την 

υπεύθυνη ψυχολόγο του Ξενώνα που λειτουργεί στο Ρέθυµνο, και µε 

συγγενή ενός χρήστη των κοινοτικών υπηρεσιών παροχής ψυχικής 

φροντίδας στο Ρέθυµνο. Παράλληλα, χρησιµοποιήθηκε ένας µικρός αριθµός 

άρθρων που συλλέχτηκαν από εφηµερίδες, και αφορούν την καταγραφή των 

αντιδράσεων των πολιτών στη δηµιουργία Κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής 

Υγείας στην περιοχή τους.  

 

Στην προσπάθεια να αποκτήσει η έρευνα επιστηµονικό περιεχόµενο και 

συνεκτική δοµή, η εργασία στηρίχτηκε και διαιρέθηκε στα παρακάτω 

κεφάλαια: στο πρώτο κεφάλαιο, την «Εισαγωγή», που στόχο έχει να εισάγει 

τον αναγνώστη στο υπό εξέταση θέµα, στο δεύτερο κεφάλαιο που έχει τίτλο 

«Κοινωνιολογία της παρέκκλισης: Κεντρικοί θεωρητικοί άξονες» όπου 

καταγράφεται η σχετική µε το στιγµατισµό της ψυχικής ασθένειας 

βιβλιογραφία, στο τρίτο κεφάλαιο της «Μεθοδολογίας» της έρευνας όπου 

αναλύεται η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή της, στο 

τέταρτο κεφάλαιο που έχει τίτλο «Το στίγµα ως εµπόδιο στην αποκατάσταση. 

Η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών στη δηµιουργία κοινοτικών δοµών» που 

αναφέρεται στη παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσµάτων της 

ερευνητικής εργασίας, και στο πέµπτο κεφάλαιο στο οποίο περιέχονται τα 

τελικά συµπεράσµατα της µελέτης. Στο τέλος της εργασίας, στα 

«Παραρτήµατα» επισυνάπτονται οι συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν 

στα πλαίσια της εργασίας, µε σκοπό να γίνουν γνωστές στον αναγνώστη 

όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους συνεντευξιαζόµενους.  

 
Κλείνοντας τον πρόλογο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την τριµελή 

επιτροπή µου, η οποία απαρτίζεται από τον κ. Γκούνη, κ. Αράπογλου, και τον 

κ. Τζανάκη, καθώς χωρίς τη συµβολή τους η παρούσα εργασία δεν θα είχε 

πραγµατοποιηθεί. Τελειώνοντας, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη 

συνάδελφό µου Γεωργία Ζερβάκη για την υποστήριξη και τη βοήθεια που 

µου παρείχε κατά τη διάρκεια την εκπόνησης της έρευνάς µου. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση: Οι αντιδράσεις 

της τοπικής κοινωνίας στη δηµιουργία κοινοτικών δοµών – Το παράδειγµα 

της τοπικής κοινωνίας του Ρεθύµνου», έχει ως βασικό στόχο της να 

καταγράψει και να αναλύσει τις αντιδράσεις της ελληνικής τοπικής κοινωνίας 

στη δηµιουργία νέων ψυχιατρικών δοµών. Συγκεκριµένα, για την επίτευξη 

του στόχου αυτού θα χρησιµοποιηθεί το παράδειγµα της τοπικής κοινωνίας 

του Ρεθύµνου και η αντίδραση της στη δηµιουργία νέων κοινοτικών δοµών 

Ψυχικής Υγείας. Οι κοινοτικές δοµές που έχουν συµπεριληφθεί στην έρευνά 

αφορούν το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και τον Ξενώνα που λειτουργούν στο 

Ρέθυµνο.  

 

Για τη διεξαγωγή της εργασίας επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένες κοινοτικές 

δοµές καθώς το Κέντρο Ψυχικής Υγείας αποτελεί µια νέα κοινοτική δοµή για 

την πόλη του Ρεθύµνου, η λειτουργία του ξεκινά τον Απρίλιο του 2008, ενώ 

ο Ξενώνας αποτελεί µια προγενέστερη κοινοτική δοµή αφού η λειτουργία του 

ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2001. Με αυτό τον τρόπο καταγράφεται η 

αντίδραση των ρεθυµνιωτών πολιτών στη δηµιουργία των κοινοτικών αυτών 

δοµών, σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους, τόσο στην παρούσα 

χρονική περίοδο, όσο και στην χρονική περίοδο που η παροχή κοινοτικών 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας ξεκινά στην πόλη του Ρεθύµνου. Παράλληλα, 

επιλέχθηκε να πραγµατοποιηθεί συνέντευξη και µε µέλος της οικογένειας 

ενός χρήστη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα του Ρεθύµνου, 

αποσκοπώντας στην παρουσίαση της αντίδρασης της κοινωνίας τόσο από την 

πλευρά των εκπροσώπων των κοινοτικών δόµων, όσο και από τη σκοπιά µιας 

από τις οικογένειες των χρηστών υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας. 

 

Για να καταγραφούν και στη συνέχεια να αναλυθούν οι αντιδράσεις της 

τοπικής κοινωνίας του Ρεθύµνου στη δηµιουργία κοινοτικών δοµών Ψυχικής 

Υγείας, χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική µέθοδος. Για τη συλλογή έγκυρων 

πληροφοριών, καθώς και για τη σκιαγράφηση µιας ολοκληρωµένης οπτικής 
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γύρω από το υπό εξέταση θέµα, κρίθηκε αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν 

συνεντεύξεις µε τον υπεύθυνο ψυχίατρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

Ρεθύµνου, µε την υπεύθυνη ψυχολόγο του Ξενώνα που λειτουργεί στο 

Ρέθυµνο, και µε το συγγενή ενός χρήστη των κοινοτικών υπηρεσιών 

παροχής ψυχικής φροντίδας στο Ρέθυµνο. Παράλληλα, χρησιµοποιήθηκε 

ένας µικρός αριθµός άρθρων που συλλέχτηκαν από εφηµερίδες, και αφορούν 

την καταγραφή αντιδράσεων των πολιτών στη δηµιουργία Κοινοτικών 

Μονάδων Ψυχικής Υγείας. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 

1.α  Η εξέλιξη της ψυχιατρικής στην Ελλάδα  

 

Προτού εισαχθεί στην ελληνική κοινωνία ο θεσµός του ασύλου η θεραπεία 

της τρέλας βασιζόταν στη θρησκευτική παράδοση. Κυριαρχούσε την εποχή 

εκείνη η αντίληψη ότι η τρέλα συνδέεται, είτε ως χάρισµα είτε ως συµφορά, 

µε υπερβατικές δυνάµεις που έχουν κυριεύσει τη ψυχή του ατόµου που 

έπασχε από την «αρρώστια» της τρέλας. Πολλές εκκλησίες και µοναστήρια 

λειτουργούσαν τότε ως «θεραπευτήρια των τρελών», τα οποία µέσα από τις 

τελετουργίες που ανέπτυσσαν1 κατάφερναν να θεραπεύσουν τον τρελό – 

δαιµονισµένο. Η λειτουργία αυτή των εκκλησιών και των ιερών τόπων 

λατρείας δεν αναστάλθηκε µε την εισαγωγή του ασύλου στην ελληνική 

κοινωνία το 19ο αιώνα. Αρκετά είναι τα µοναστήρια που εξακολούθησαν να 

δέχονται και να φιλοξενούν στις εγκαταστάσεις τους ψυχικά ασθενείς.  

 

Το 1838 ιδρύεται στην Κέρκυρα από την αγγλική αρµοστεία το πρώτο 

φρενοκοµείο, το οποίο θα κληροδοτηθεί στο ελληνικό κράτος µε την 

προσάρτηση των Ιονίων νήσων. Λίγα χρόνια αργότερα το 1862 το ελληνικό 

κράτος εισάγει την πρώτη ειδική νοµοθεσία που αφορά τη ρύθµιση 

ψυχιατρικών ζητηµάτων. Η νοµοθεσία αυτή αποτελεί ουσιαστικά αντιγραφή 

του γαλλικού νόµου του 1838. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής 

ψυχιατρικής ψηφίζεται νόµος που αφορά την επιστηµονική αντιµετώπιση των 

ψυχικά ασθενών, και την ίδρυση δηµόσιων φρενοκοµείων στον ελλαδικό 

χώρο. Μέχρι τότε τη νοσηλεία των ψυχικά ασθενών αναλάµβανε η εκκλησία, 

στην οποία το ελληνικό κράτος κατέβαλε ένα ποσό για τη νοσηλεία και τη 

διαµονή των ασθενών που φιλοξενούσαν. Ο γαλλικός νόµος, και κατ’ 

επέκταση ο ελληνικός, βάσιζε τις θεραπευτικές του µεθόδους στην 

αποµόνωση. Σηµειώνουµε ότι ο γαλλικός νόµος υιοθετείται από πολλά 

ευρωπαϊκά κράτη καθώς θεωρείται από τους πιο φιλελεύθερους νόµους της 

εποχής του.  

                                                 
1 όπως η προσευχή, η νηστεία, η ακινητοποίηση του ασθενούς κτλ.  
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Το 1882 το ελληνικό κράτος αποκτά το δεύτερο φρενοκοµείο, το 

«∆ροµοκαΐτειο», έπειτα από τη δηµοσίευση της διαθήκης του δωρητή του 

Ζώρζη ∆ροµοκαΐτη. Το ∆ροµοκαΐτειο αποτελεί το πρώτο φρενοκοµείο της 

Αθήνας και πρόκειται για ένα µοντέρνο ίδρυµα της εποχής του, το οποίο 

περιελάβανε διάφορες διαιρέσεις για τις διάφορες κατηγορίες ασθενών, όπως 

για παράδειγµα την εργασιοθεραπεία, την υδροθεραπεία κλπ. Το 1886 

δηµιουργείται στο νοσοκοµείο της Χίου χωριστό τµήµα για τους ψυχοπαθείς. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1904, ιδρύεται η ιδιωτική κλινική του Σιµεωνίδη Γ. 

Βλαβιανού, ενώ το 1905 ιδρύεται η πανεπιστηµιακή ψυχιατρική κλινική στην 

Αθήνα, το Αιγινήτειο, το οποίο λειτούργησε σαν χώρος εκπαίδευσης στη 

νευρολογία και τη ψυχιατρική. Το 1913 η Μακεδονία και η Κρήτη 

ενοποιούνται µε το ελληνικό κράτος. Με την ενοποίηση αυτή προστίθενται 

στην Ελλάδα δυο ακόµη φρενοκοµεία. 

 

Το 1957 ιδρύεται η «αποικία των ψυχοπαθών της Λέρου» ενώ ο ίδιος τόπος 

αργότερα θα αποτελέσει το σηµαίνοντα τόπο της προσπάθειας της αλλαγής 

των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας. Στο ψυχιατρείο της Λέρου οι 

συνθήκες διαβίωσης των ψυχικά ασθενών είναι απάνθρωπες, ενώ οι άθλιες 

εικόνες από την καθηµερινότητα των ασθενών ταξιδεύουν σε όλο τον κόσµο, 

υπογραµµίζοντας έναν ξεπερασµένο, σύµφωνα µε τη νέα αντίληψη, τρόπο 

θεραπευτικής παρέµβασης. Το σκάνδαλο της Λέρου προκαλεί την παρέµβαση 

της ΕΟΚ και η Ελλάδα µπαίνει σε διαδικασίες µετασχηµατισµού, 

µετατρέποντας τις υπηρεσίες περίθαλψης των ψυχικά ασθενών της από 

ασυλιακού σε κοινοτικού τύπου υπηρεσίες.  

 

Τα ιδρύµατα που ακολουθούν έπειτα από την ίδρυση του ψυχιατρείου της 

Λέρου, καθώς και οι εξελίξεις που παρουσιάζονται τη δεκαετία του ΄60, 

φανερώνουν τις αλλαγές που συντελούνται στο τοµέα της ψυχιατρικής στην 

Ελλάδα. Το 1961 ιδρύεται ο Ο.Γ.Α. δίνοντας της δυνατότητα της 

νοσοκοµειακής κάλυψης στους αγρότες. Το 1964 στο πανεπιστήµιο των 

Αθηνών διαχωρίζεται η έδρα της νευρολογίας από τη ψυχιατρική, 

καθιστώντας την ψυχιατρική ξεχωριστό επιστηµονικό πεδίο. Μέσα στη 
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δεκαετία του ‘70 θα δηµιουργηθούν Κέντρα Ψυχικής Υγείας και Ηµερήσιας 

Περίθαλψης, καθώς και Μονάδες Κινητής Ψυχιατρικής στην Αθήνα, τη 

Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη.  

 

Σε ιδεολογικό επίπεδο τη δεκαετία του ‘70 αρχίζουν να αναπτύσσονται τα 

πρώτα ρεύµατα αµφισβήτησης και κριτικής απέναντι στη παραδοσιακή 

ψυχιατρική που ασκείται την εποχή εκείνη στην ελληνική πραγµατικότητα. Η 

κίνηση αυτή παρατηρείται καθυστερηµένα στη χώρα µας εξαιτίας του 

αγροτικού χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, και ξεκινά από τους 

εργαζόµενους στην ψυχιατρική επιστήµη. Παρόλα αυτά το νέο ρεύµα δεν 

παρουσιάζει συνέχεια, αφού απενεργοποιείται στη διάρκεια της δράσης του, 

γεγονός που οφείλεται στον ανταγωνισµό των οµάδων που εµπλέκονται στη 

δράση του. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση των αλλαγών στις 

υπηρεσίες περίθαλψης των ψυχικά ασθενών στην Ελλάδα, σε σχέση µε την 

ταχύτητα που αυτές συντελούνται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. 

 

 

1.β  Κοινοτική ψυχιατρική  

 

Στην κοινοτική ψυχιατρική ως κοινότητα ορίζεται ένα σχετικά περιορισµένο 

σε µέγεθος κοινωνικό σύνολο ατόµων που συνδέονται µε κοινούς 

συναισθηµατικούς δεσµούς, οι οποίοι πηγάζουν από την αίσθηση ότι τα 

άτοµα αυτά µοιράζονται ένα στοιχείο της ζωής τους, τον ίδιο βιοτικό χώρο, 

έχουν κοινές παραδόσεις και αντιµετωπίζουν κοινές συνθήκες διαβίωσης, 

ενώ έχουν ως βάση των καθηµερινών δραστηριοτήτων τους την περιοχή 

οπού διαµένουν και αναπτύσσουν όλες τις κοινωνικές τους σχέσεις (Μ. 

Μαδιανός, 2000:17). Σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό, και δεδοµένου ότι 

µέσα στην κοινότητα τα άτοµα αναπτύσσουν συναισθηµατικούς δεσµούς και 

διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και από τις αντιδράσεις των ατόµων – µελών 

µιας κοινότητας που έχουν καταγραφεί σε µελέτες τοπικών κοινωνιών και 

κοινοτήτων, παρατηρούµε ότι όταν αναπτύσσονται παθολογικές 

συµπεριφορές µέσα στην κοινότητα αυτό αυτόµατα προκαλεί την αντίδραση 

των “υγειών” πολιτών, που φοβούνται και δεν ανέχονται τέτοιου είδους 
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συµπεριφορές, και στη συνέχεια η κοινότητα στο σύνολό της τις στιγµατίζει 

και τις εξοστρακίζει.  

 

Στόχος της Κοινοτικής Ψυχιατρικής είναι η πρόληψη και η έγκαιρη θεραπεία 

των ψυχικών παθήσεων όπως αυτές προκύπτουν και αναπτύσσονται µέσα 

στην κοινότητα. Σύµφωνα µε τον ορισµό που δόθηκε από το τµήµα 

Κοινωνικής και Κοινοτικής Ψυχιατρικής της Σχολής της δηµόσιας Υγείας του 

Πανεπιστηµίου Κολούµπια της Νέας Υόρκης, αναφέρεται ότι: ο όρος 

Κοινοτική Ψυχιατρική αναφέρεται σε µια υποειδικότητα της ψυχιατρικής 

ειδικότητας. Ως υποειδικότητα βασίζεται στην Κλινική Ψυχιατρική αλλά 

στοχεύει στην πρόληψη, µείωση ή εξαφάνιση της ψυχικής αρρώστιας. 

Εστιάζει στην πολυπλοκότητα των σχέσεων µεταξύ των ατόµων και του 

κοινωνικού τους κόσµου, στον οποίο λειτουργούν. Η Κοινοτική Ψυχιατρική 

δίνει µεγαλύτερη έµφαση στην εφαρµογή, στο επίπεδο της κοινότητας, των 

ερευνητικών προγραµµάτων ή της αξιολόγησης των υπηρεσιών (Μ. 

Μαδιανός, 2000:28). Με άλλα λόγια, σύµφωνα µε την κοινοτική ψυχιατρική 

οι ψυχικά παρεκκλίνουσες συµπεριφορές, και κατ’ επέκταση ο ψυχικά 

ασθενής, δεν πρέπει να εξετάζεται και να θεραπεύεται ως ξένο και 

αποκκοµένο σώµα της κοινότητας στην οποία εντάσσεται. Οι θεραπευτικές 

µέθοδοι της κοινοτικής ψυχιατρικής έχουν ως βασικό τους στόχο το άτοµο 

µέσα στην κοινότητα, και τις σχέσεις που το άτοµο αναπτύσσει µε τα 

υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας. Η ανθρώπινη συµπεριφορά δεν γίνεται να 

µελετηθεί έξω από την κοινωνία στην οποία αναπτύσσεται και εκδηλώνεται, 

καθώς η κοινωνία µέσα από τους µηχανισµούς που τη διέπουν επιδρά άµεσα 

στις ανθρώπινες συµπεριφορές. 

 

Βάση της ιδεολογίας της κοινοτικής ψυχιατρικής είναι η αντιµετώπιση της 

ψυχικής νόσου ως µια ασθένειας σαν όλες τις άλλες, και πως µπορεί να 

αντιµετωπιστεί µε τη σωστή διάγνωση και την κατάλληλη φροντίδα. Η 

θεραπευτική προσέγγιση της στοχεύει στο άτοµο - το οποίο και θεωρεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινότητας, και στο σύνολο των σχέσεων που το 

άτοµο αναπτύσσει, δηλαδή, στις διαπροσωπικές, συγγενικές, οικονοµικές και 

κοινωνικές του σχέσεις. Για να κατανοηθεί η ανθρώπινη συµπεριφορά πρέπει 

να εξεταστεί µέσα στην κοινότητα που εντάσσεται.  
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Σύµφωνα µε τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, η κοινοτική ψυχιατρική 

στοχεύει στην ολοκληρωµένη παροχή υπηρεσιών υγείας µε µέγιστο δυνατό 

αποτέλεσµα και σε χρονικό διάστηµα προσαρµοσµένο στις ανάγκες της 

ψυχοπαθολογίας του ατόµου. Η αρχή της τοµεοποίησης είναι µια από τις 

βασικές αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και αναφέρεται στην παροχή 

υπηρεσιών σε συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο.  

 

Ο Μ. Μαδιανός στο βιβλίο του «Κοινοτική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχική 

Υγιεινή» ταξινοµεί του στόχους της Κοινοτικής Ψυχιατρικής ως εξής: 

 

Οι βασικοί στόχοι της Κοινοτικής Ψυχιατρικής είναι:  

 

1. Αύξηση του αριθµού και της εξειδίκευσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών 

(υπηρεσίες για παιδιά, ηλικιωµένους, ευάλωτες κοινωνικές οµάδες). 

2. Στις υπηρεσίες παροχής ψυχικής υγείας να έχουν πρόσβαση όλα τα 

άτοµα, ισότιµα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση, την οικονοµική 

κατάσταση και τη φυλή.  

3. Να παρέχει στη κάθε κοινότητα τις υπηρεσίες που χρειάζεται και έχει 

ανάγκη. 

4. Να µειώσει τις εισαγωγές στα ψυχιατρεία και µακροπρόθεσµα να 

προχωρήσει στην κατάργησή τους. 

5. Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της κοινότητας να συµµετέχουν 

ενεργά στα προγράµµατα της Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας. 

6. Η πρόληψη των ψυχικών διαταραχών. Από έρευνες προκύπτει ότι η 

ενηµέρωση, η επιµόρφωση των πολιτών και ιδιαίτερα των δασκάλων 

των τοπικών αρχών, κτλ., µπορεί να τροποποιήσει τη στάση τους επί 

το θετικότερο απέναντι σε άτοµα που αντιµετωπίζουν µια κρίση ή 

έχουν ψυχολογικά προβλήµατα. 

7. Ο συντονισµός και η συνέργια των υπηρεσιών ψυχικής υγείας µέσα 

στην κοινότητα. 
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Στις αρχές τις δεκαετίας του ΄60 ο όρος Κοινοτική Ψυχιατρική θα 

αντικατασταθεί από τον όρο Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή. Στόχος του νέου 

αυτού ορισµού είναι η αποφυγή της ψυχιατρικοποίησης των ψυχοκοινωνικών 

προβληµάτων καθώς οι υπηρεσίες της Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας στοχεύουν 

στην προαγωγή της ψυχικής υγείας. Βάσει του ορισµού που δίνει ο Μ. 

Μαδιανός, η Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες 

που ασκούνται έξω από τις ψυχιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούνται για 

την ανάπτυξη και οργάνωση κάθε υπηρεσίας ή προγράµµατος στην 

κοινότητα, και οι οποίες επηρεάζουν όλες τις προσπάθειες που κάνει η 

κοινότητα για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την πρόληψη ή τον 

έλεγχο των ψυχικών διαταραχών(Μ. Μαδιανός, 2000:28). 

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνεται µια σηµαντική προσπάθεια για 

αποίδρυµατοποίηση και µετάβαση από το ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση πέρα από 

µια ιατρική αναγκαιότητα αποτελεί και αίτηµα για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και για τον αποστιγµατισµό της ψυχικής 

ασθένειας, αφού προτάσσει την απόδοση όλων των δικαιωµάτων των ψυχικά 

ασθενών και την ενεργή επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε η 

ιστορία της παγκόσµιας ψυχιατρικής έχει αποδείξει ότι η νοσηλεία των 

ασθενών στα άσυλα δεν ανέπτυξε καµία θεραπεία για τη ψυχική ασθένεια, 

αφού στη πραγµατικότητα το µόνο που εξυπηρετούσε ήταν ο εγκλεισµός των 

ψυχικά ασθενών και η προστασία της κοινωνίας από τη φοβερή απειλή της 

τρέλας. Ο βασικός στόχος της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης είναι η αποδοχή 

της ψυχικής ασθένειας ως µιας ασθένειας όπως όλες οι άλλες, και η 

επιστροφή του ασθενούς στο φυσικό του περιβάλλον, που δεν είναι άλλο 

από την ίδια την κοινωνία.  

 

Το κοινοτικό µοντέλο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας αναφέρεται στη 

φροντίδα που λαµβάνουν οι ψυχικά ασθενείς σε µη ασυλιακά περιβάλλοντα. 

Για να λειτουργήσει αυτό το µοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας, και για να 

επανενταχθούν κοινωνικά οι ασθενείς σηµαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν 
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ψυχιατρικές µονάδες στα Περιφερειακά Γενικά Νοσοκοµεία, ψυχιατρικές 

υπηρεσίες σε µονάδες πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας, Οικοτροφεία, Ξενώνες, Εργαστήρια Κατάρτισης, και Κινητές Μονάδες 

Ηµερήσιας Φροντίδας. Για τη δηµιουργία και την εύρυθµη λειτουργία των 

παραπάνω δοµών είναι απαραίτητη, πέρα από την οικονοµική ενίσχυση του 

κράτους, η κατανόηση και η συνεργασία των πολιτών της ελληνικής 

κοινωνίας, καθώς χωρίς την αποκατάσταση των ψυχικά ασθενών στη 

συνείδηση του κάθε πολίτη χωριστά, καµία µεταρρύθµιση δεν µπορεί να 

συντελεστεί στην ουσία και στο σύνολό της. Από τη στιγµή που γίνεται λόγος 

για εξάλειψη του στίγµατος και κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών, 

θεωρείται αυτονόητο ότι οι δοµές αυτές και οι δραστηριότητες που 

περιλαµβάνουν δεν θα ήταν λογικό να λειτουργούν σε περιοχές 

αποµακρυσµένες και αποκοµµένες από τις τοπικές κοινωνίες.  

 

 

1.γ  Κοινοτική ψυχιατρική και δίκτυα ψυχικής υγείας 

 
Ανάµεσα στους πολλούς ορισµούς που έχουν δοθεί για την κοινοτική 

ψυχιατρική είναι και αυτός που παρουσιάζει τις υπηρεσίες της ως ένα δίκτυο 

υπηρεσιών που παρέχει συνεχή θεραπεία, στέγαση, απασχόληση και 

κοινωνική στήριξη και το οποίο ενισχύει τα άτοµα µε προβλήµατα ψυχικής 

υγείας να ξανακερδίσουν τους συνηθισµένους κοινωνικούς τους ρόλους 

(Χόνδρος Π., 2008:218). Η κοινοτική ψυχιατρική εκπληρώνει τους στόχους 

της και παρέχει τις υπηρεσίες της µέσα από τη συνέργια ποικίλων δικτύων, 

κοινωνικών, επιστηµονικών, διοικητικών και άλλων, που απαντώνται σε µια 

γεωγραφικά οριοθετηµένη κοινότητα, και προσανατολίζονται στην κάλυψη 

των αναγκών των ψυχικά ασθενών της. Είναι αυτονόητο ότι για τη 

συνάντηση των στόχων της κοινοτικής ψυχιατρικής µε την πρόληψη, 

θεραπεία και κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών, απαιτείται η 

συνεργασία και η συνέρια των κοινοτικών δοµών/ φορέων ψυχικής υγείας µε 

τους τοπικούς φορείς της κοινότητας.  

 
Οι Σ. Στυλιανίδης και Π. Χονδρός, στο βιβλίο που συνυπογράφουν και έχει 

τίτλο «Κοινότητα & Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση», παρουσιάζουν το δίκτυο 
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ψυχικής υγείας ως επιστηµονικό υπόδειγµα της ψυχιατρικής (Χόνδρος Π., 

2008:218), καθώς προάγει τη συνεργασία πολλαπλών εκφάνσεων της 

κοινωνικής πραγµατικότητας, όπως των επιστηµών και της έρευνας 

(ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, ιατρικής κ.α.), της οικονοµίας, και των 

θεσµών της κοινωνίας, για την αναζήτηση, επαλήθευση και εφαρµογή καλών 

πρακτικών στον τοµέα της ψυχικής υγείας. Αυτό που αποµένει είναι να 

διατυπωθεί η µεθοδολογία συγκρότησης και η πρακτική εφαρµογή του 

δικτύου ψυχικής υγείας, σύµφωνα και σε αρµονία µε τις κοινωνικές 

συνθήκες που ισχύουν σε κάθε κοινοτικό πλαίσιο. Αν και έως και σήµερα δεν 

έχει τεκµηριωθεί η µεθοδολογία των δικτύων της ψυχικής υγείας, ωστόσο οι 

Σ. Στυλιανίδης και Π. Χονδρός στο βιβλίο τους επιχειρούν την καταγραφή 

ορισµένων σηµαντικών στοιχείων, όπως της ηθικής του δικτύου, τους 

διαφορετικούς επιστηµονικούς χώρους που συναντιόνται για την προσέγγιση 

των ψυχικά παθήσεων, ο σεβασµός της διαφορετικότητας του κάθε εταίρου 

του δικτύου, και µείωση των αντιστάσεων για αλλαγή, ως δοµικά συστατικά 

απαραίτητα για τη δηµιουργία δικτύων ψυχικής υγείας.  

 

Η δηµιουργία και η ανάπτυξη δικτύων ψυχικής υγείας ενδεχοµένως αποτελεί 

µακρινό σενάριο για την οργάνωση της κοινοτικής ψυχιατρικής στην 

ελληνική πραγµατικότητα. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα, από τη 

δεκαετία του '80 που ξεκίνησε έως και σήµερα, παρουσιάζει στο σύνολό της 

σοβαρά προβλήµατα και δυσλειτουργίες. Παρά το γεγονός ότι η κοινοτική 

ψυχιατρική και οι µέθοδοι της υπόσχονται άµεση και καλύτερη αντιµετώπιση 

των ψυχικά παθήσεων από αυτή που προσφέρεται στα άσυλα, στην 

εφαρµογή των υπηρεσιών της είναι εµφανές το χάσµα µεταξύ των αρχών και 

των πολιτικών της. Φαίνεται πως η εφαρµογή της εθνικής πολιτικής για τη 

ψυχική υγεία σε κοινοτικό πλαίσιο δεν επιφέρει κανένα ουσιαστικό 

αποτέλεσµα, ούτε και τελικά εξυπηρετεί τους στόχους για τους οποίους 

σχεδιάστηκε. Οι κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να 

εναρµονίζονται µε τις περιφερειακές πολιτικές υγείας, και να 

προσανατολίζουν τις δράσεις τους στην ανάγκες του πληθυσµού που 

απευθύνονται, και, τέλος, να λαµβάνουν κατά το σχεδιασµό τους υπόψη του 

το πολιτισµικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται.  
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1.δ  Η εφαρµογή της κοινοτικής ψυχιατρικής στην Ελλάδα  

 

Η µεταρρύθµιση των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας ξεκίνησε στην 

Ελλάδα µε την ψήφιση του νόµου για το Εθνικό Σύστηµα Υγείας 

(Ν.1397/83), και έχει ως βασικό σκοπό της την αποιδρυµατοποίηση και τον 

εκσυγχρονισµό του συστήµατος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, έτσι 

ώστε να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση των ψυχικά ασθενών. Η 

διαδικασία του αποϊδρυµατισµού προέβλεπε τη µεταφορά των ασθενών σε 

προστατευµένες και σχετικά αυτόνοµες δοµές µέσα στην κοινότητα. 

Ουσιαστικός στόχος της µεταρρύθµισης αυτής είναι τα προβλήµατα ψυχικής 

υγείας ενός ατόµου να αντιµετωπίζονται χωρίς να στερούν από τον ψυχικά 

ασθενή την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, και χωρίς παράλληλα να του 

προσάπτουν την ιδιότητα – στίγµα του ψυχικά ασθενή, και µε τρόπο αυτό ο 

ψυχικά άρρωστος να εξοστρακίζεται από το οικογενειακό και κοινωνικό του 

περιβάλλον.  

 

Έως τη στιγµή της µετάβασης από το ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο της 

παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας οι ψυχικά ασθενείς θεωρούνται ως µη 

παραγωγικοί πολίτες και αποτελούν βάρος για την οικογένεια και την 

κοινωνία. Το άτοµο που νοσεί ψυχικά ορίζεται από τη ψυχιατρική σαν 

ακατανόητος και µη προβλέψιµος και για αυτό επικίνδυνος για την κοινωνία 

και την κοινωνική ηρεµία. Πρωταρχικός ρόλος των ιδρυµάτων είναι η 

προστασία των πολιτών, καθώς και ο εγκλεισµός και ο έλεγχος της µη 

κανονικής και παρεκκλίνουσας συµπεριφοράς των ψυχικά ασθενών. Στα 

άσυλα το πάσχον υποκείµενο αντιµετωπίζεται σαν αντικείµενο, και οι 

κανονισµοί που επιβάλλει το ίδρυµα στον ασθενή συνεχίζουν να τον 

κλείνουν σε ένα παθητικό και εξαρτηµένο ρόλο που δεν επιτρέπει καµία 

εναλλακτική λύση πέρα από την αντικειµενοποίηση και την προσαρµογή2. 

Προσαρµογή που στην προκειµένη περίπτωση δεν αφορά διαδικασίες 

προσαρµογής τους ασθενούς στο κοινωνικό σύνολο, αλλά διαδικασίες και 

µηχανισµούς προσαρµογής στο περιθώριο. 

 

                                                 
2 Φρ. Μπαζάλια, «Κείµενα Εκπαιδευτικής ∆ιηµερίδας», Χανία 23 – 24 Απριλίου 1993, ΜΑΙΧ – 

Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων, σελ. 19 
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Στην περίπτωση της αποϊδρυµατοποίησης πρωταρχικός σκοπός είναι να 

διατηρηθεί η υποκειµενικότητα του ασθενούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο 

ψυχικά ασθενής µαθαίνει και πάλι να διατηρεί την ελευθερία και τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα του, να αναλαµβάνει υπευθυνότητες και να διατηρεί 

τον αυτοέλεγχο του. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο ο ασθενής πρέπει να µάθει 

να διαχειρίζεται τη ζωή του και να κατανοεί την ασθένεια του, πέρα από τις 

προκαταλήψεις όπου η ιατρική επιστήµη επιβάλει. Παράλληλα, µε τον 

ασθενή πρέπει να µάθουν και οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, καθώς και οι 

φορείς και υπηρεσίες που σχετίζονται µε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, και 

κατ’ επέκταση κάθε µέλος του κοινωνικού όλου, πως να διαχειρίζεται και να 

κατανοεί την ψυχική ασθένεια. Όπως αναφέρει και η Φρ. Μπαζάλια σε 

εκπαιδευτική διηµερίδα µε θέµα «Νέες ∆οµές για την υπέρβαση του Ασύλου 

και Αρχές Αποκατάστασης» ότι η ανοικτή πόρτα οδηγεί αναπόφευκτα στον 

έξω κόσµο όπου η κοινωνία και οι βίαιοι κανόνες της, οι διακρίσεις και οι 

καταχρήσεις συνεχίζουν να απορρίπτουν, να αρνούνται, να εκµεταλλεύονται 

και να αποκλείουν τον ψυχικά ασθενή, που αντιπροσωπεύει ένα από τα 

ενοχλητικά στοιχεία για τα οποία υπάρχουν τα δηµόσια ιδρύµατα3. 

 

Στην Ελλάδα οι αρχές της Κοινοτικής ψυχιατρικής κάνουν την εµφάνιση τους 

περίπου στα µέσα της δεκαετίας του ΄80, όπου µε τη δηµοσίευση εικόνων 

από το ψυχιατρείο της Λέρου στον διεθνή τύπο ασκείται στη χώρα µας 

δριµύς κριτική, και τελικά µπαίνει σε διαδικασίες µετασχηµατισµού τον 

υπηρεσιών περίθαλψής των ψυχικά ασθενών της. Το σκάνδαλο της Λέρου 

προκαλεί την παρέµβαση της ΕΟΚ που στα χρόνια που ακολουθούν θα 

ενισχύσει οικονοµικά τη χώρα µας για να ξεκινήσει η διαδικασία 

µετασχηµατισµού των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Με το πέρας της 

οικονοµικής ενίσχυσης από την ΕΟΚ το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

ξεκινά το πρόγραµµα «Ψυχαργώς». Πρόκειται για ένα δεκαετές πρόγραµµα 

που ξεκίνησε το 1997 και είχε ως σκοπό τη συνέχιση της ψυχιατρικής 

µεταρρύθµισης και την κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών. Το 

πρόγραµµα «Ψυχαργώς» χωρίζεται σε δυο φάσεις4.. Στην πρώτη φάση (2000 

- 2001) του προγράµµατος περιλαµβάνονται δράσεις που αφορούν την 
                                                 
3 Φρ. Μπαζάλια, «Κείµενα Εκπαιδευτικής ∆ιηµερίδας», Χανία 23 – 24 Απριλίου 1993, ΜΑΙΧ – 

Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων, σελ. 21 
4 Τα στοιχεία έχουν συλλεχθεί από την ιστοδελίδα του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

διαθέσιµα στον δικτυακό τόπο www.yyka.gov.gr (τελευταία πρόσβαση 15/05/2008) 



 - 18 - 

αποσυλοποίηση των ασθενών από τα ψυχιατρεία. Κατά τη διάρκεια αυτού 

του µέρους της πρώτης φάσης του «Ψυχαργώς» δηµιουργούνται 49 Ξενώνες 

και 6 Οικοτροφεία αποασυλοποίησης, καθώς και 71 Εργαστήρια 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης των ψυχικά ασθενών.  

 

Στη δεύτερη φάση (2001 – 2007) του προγράµµατος αναπτύσσονται οι 

δοµές και οι υποδοµές ψυχικής υγείας σε όλη την χώρα, µε σκοπό να 

διασφαλίσουν τη θεραπεία, την περίθαλψη καθώς και την ψυχοκοινωνική 

αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών. Μέσα στα 

πλαίσια των παραπάνω δράσεων προβλέπεται να αναπτυχθούν 

Ολοκληρωµένα Ψυχιατρικά Τµήµατα και Ολοκληρωµένα Παιδοψυχιατρικά 

Τµήµατα σε Γενικά Νοσοκοµεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας για ενήλικες και 

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα για παιδιά και εφήβους, Ολοκληρωµένες Μονάδες 

για άτοµα µε διαταραχές Αυτιστικού τύπου (περιλαµβάνουν Κέντρο Ηµέρας, 

Ξενώνα, Κέντρο παρέµβασης στην Κρίση, Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας), 

Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, για περιοχές µε ιδιαίτερα προβλήµατα 

πρόσβασης (νησιά κυρίως και αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές), Κέντρα 

Ηµέρας για ενήλικες και παιδιά ή εφήβους, Ξενώνες υψηλού ή µέσου βαθµού 

υποστήριξης και βραχείας ή µέσης διάρκειας παραµονής, διασυνδεδεµένοι µε 

τα Ολοκληρωµένα Ψυχιατρικά Τµήµατα των Γενικών Νοσοκοµείων 

(Μετανοσοκοµειακοί Ξενώνες), Ξενώνες, Οικοτροφεία και Προστατευόµενα 

∆ιαµερίσµατα για την αποασυλοποίηση, την εγκατάσταση και διαµονή των 

ατόµων που διαβιούν στα Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία, και Κοινωνικοί 

Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης ισάριθµοι προς τους Τοµείς Ψυχικής 

Υγείας (Το.Ψ.Υ). Το 2006 το πρόγραµµα «Ψυχαργώς» αναθεωρείται και 

παρατείνει τις δράσεις του έως το 2015. Ο στόχος του προγράµµατος για τη 

δεκαετία 2006-2015 είναι η κατάργηση και ο µετασχηµατισµός των 

ψυχιατρικών νοσοκοµείων. 

 

Η ψυχιατρική στη χώρα µας βρίσκεται ακόµα σε µεταβατική φάση, ενώ η 

µετάβαση αυτή από τις παραδοσιακού τύπου στις κοινοτικές υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας σε άλλες δυτικές χώρες δεν ξεπέρασε σε διάρκεια τη 

δεκαετία. Στην Ελλάδα υπάρχει καθυστέρηση στη δηµιουργία και ανεπάρκεια 

στην ανάπτυξη ικανού αριθµού εναλλακτικών κοινοτικών ψυχιατρικών 
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δοµών. Οι κοινοτικές δοµές που ήδη υπάρχουν και λειτουργούν µπορούν να 

καλύψουν µονάχα το 50% των ψυχιατρικών περιστατικών που εκδηλώνονται 

στη χώρα µας. Με αποτέλεσµα η ευθύνη της αποκατάστασης των ατόµων 

αυτών να πέφτει στις ίδιες τις οικογένειες των ατόµων που αντιµετωπίζουν 

την ψυχική ασθένεια, αλλά και στην ίδια την κοινότητα. Η παρατεταµένη 

χρονικά µετάβαση από το ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής στην 

Ελλάδα, ανάµεσα σε άλλα, θα µπορούσε να µεταφραστεί σε έλλειψη 

πολιτικής και κοινωνικής βούλησης.  

 

Το πρόγραµµα «Ψυχαργώς» κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων 

που προβλέπονται στα πλαίσια του συνάντησε και συναντά αρκετές τεχνικές 

και λειτουργικές δυσκολίες. ∆εν είναι λίγες οι αναφορές εργαζόµενων στις 

µονάδες αποασυλοποιήσης ότι έχουν έρθει αντιµέτωποι µε προβλήµατα που 

προκαλούνται από την υποχρηµατοδότηση του προγράµµατος. Τα 

προβλήµατα αυτά αναφέρονται σε καθυστερήσεις µισθών και σε απολύσεις 

του προσωπικού που εργάζεται στις µονάδες λόγω έλλειψης κονδυλίων. 

Πολλοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν από στο χώρο της ψυχιατρικής 

επιστήµης ότι η µεταρρύθµιση λειτουργούσε εύρυθµα µέχρι που έληξε η 

συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε έως και σήµερα το 

πρόγραµµα θα έπρεπε να χρηµατοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισµό 

του ελληνικού κράτους, κάτι που όµως δε γίνεται καθώς τα κονδύλια 

περικόπτονται ολοένα και πιο πολύ χρόνο µε το χρόνο.  

 

Το πρόβληµα της ελλιπούς χρηµατοδότησης, αν και επισηµαίνεται από όλους 

τους φορείς και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις διαδικασίες της 

αποσυλοποίησης στη χώρα µας, είναι µόνο µια πλευρά του πολύπλευρου 

ζητήµατος της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Για να δοθούν δραστικές και 

αποτελεσµατικές λύσεις στα εµπόδια που συναντούν οι υπηρεσίες ψυχικής 

υγείας, κατά τη µετάβασή τους από ασυλιακού σε κοινοτικού τύπου 

υπηρεσίες, πρέπει να προηγηθούν σοβαρές διοικητικές και θεσµικές 

παρεµβάσεις. Αναφέρουµε επιγραµµατικά παρακάτω τα οικονοµικά, 

διοικητικά, και θεσµικά ζητήµατα που πρέπει να λυθούν, προκειµένου να 

εδραιωθεί, έπειτα από την πολύχρονη πορεία της, η ψυχιατρική 

µεταρρύθµιση στην Ελλάδα. Τα ζητήµατα που αναφέρονται παρακάτω έχουν 
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διατυπωθεί από τον Γιάννη Σακέλλη, Καθηγητή Παντείου Πανεπιστηµίου στο 

Τµήµα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, και βοηθός της Αρχής «Συνήγορος του 

Πολίτη» για την Κοινωνική Προστασία, Υγεία και Κοινωνική Αλληλεγγύη, 

βάσει των συµπερασµάτων της ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», 

έπειτα από έρευνα που πραγµατοποίησε για τη δυσχέρεια στην οµαλή 

λειτουργία των δοµών ψυχικής υγείας, στα Πρακτικά της Βουλής που 

αναφέρονται σε συνεδριάσεις για τη λειτουργία δοµών ψυχικής υγείας, και 

στην Έκθεση «Αξιολόγηση/Απολογισµός των Αποτελεσµάτων των Αξόνων 

Προτεραιότητας 1 και 2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υγεία – Πρόνοια 

µε έµφαση την περίοδο 2006 – 2008». Τα ζητήµατα που παραµένουν 

εκκρεµή είναι τα παρακάτω (Σακέλλης Γ, 2009:4):  

 

1. Καθιέρωση συστήµατος ποιοτικής αξιολόγησης των παρεχόµενων 

υπηρεσιών, τόσο των δηµοσίων όσο και των ιδιωτικών νοµικών 

προσώπων που δραστηριοποιούνται στο τοµέα της ψυχικής υγείας 

2. Σύνδεση της χρηµατοδότησης των δοµών ψυχικής υγείας µε τα 

πορίσµατα της αξιολόγησης  

3. Επικαιροποίηση της δηµόσιας πολιτικής στον τοµέα της ψυχικής 

υγείας, προκειµένου να οριοθετηθούν οι στόχοι της πολιτείας και οι 

δράσεις των φορέων 

4. Επικαιροποίηση και συµπληρώση του νοµοθετικού πλαισίου, σύµφωνα 

µε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Παγκόσµια Οργάνωση 

Υγείας (ΠΟΥ), και την Παγκόσµια Οργάνωση Αποκατάστασης Ψυχικά 

Ασθενών 

5. Πλήρης ανάπτυξη και εφαρµογή της τοµεοποίησης των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας 

6. Ανάθεση καθοριστικού ρόλου στις Τοµεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας 

(ΤΕΨΥ), υποστήριξη της εύρυθµης λειτουργίας τους και προώθηση της 

δικτύωσης των υπηρεσιών κάθε τοµέα 

7. Πλήρης στελέχωση (ποιοτική και ποσοτική) όλων των φορέων 

8. Σταθερή και επαρκής χρηµατοδότηση όλων των δράσεων για την 

εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας.  
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Η µελέτη και ο σχεδιασµός µιας πολιτικής για την επίλυση των παραπάνω 

ζητηµάτων φαίνεται πως αποτελεί τη µοναδική λύση για το χρόνιο, τώρα πια, 

ζήτηµα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει να 

αναφερθεί ότι η ψυχιατρική – όπως και κάθε είδος – µεταρρύθµισης δεν 

πρέπει να εξετάζεται και να σχεδιάζεται, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το 

ευρύτερο κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό σύνολο στο οποίο αναφέρεται 

και εντάσσεται. Το Ελληνικό κράτος και κατ’ επέκταση η Ελληνική κοινωνία 

παρουσιάζει γενικότερα, σε όλες τις κοινωνικές της εκφάνσεις, δυσλειτουργία 

και ατελή εκσυγχρονισµό, τόσο στην πολιτική όσο και στη δηµόσια σφαίρα. 

Το γεγονός ότι η ψυχιατρική µεταρρύθµιση συνάντησε και εξακολουθεί να 

συναντά εµπόδια δεν θα έπρεπε να µας εκπλήσσει καθόλου. Αντίθετα θα 

ήταν παράλογο ένα τέτοιο εγχείρηµα να είχε γρήγορη εφαρµογή και 

επιτυχία, σε ένα κράτος στο οποίο οι αρχές της δικαιοσύνης εφαρµόζονται 

κατά βούληση, που η παιδεία αποτελεί πεδίο πειραµατισµού και 

εµπορευµατοποίησης, αντί να αποτελεί πεδίο επένδυσης για την ανάπτυξη 

του κοινωνικού κεφαλαίου και της Ελληνικής κοινωνίας, και που ο 

οικονοµικός και πολιτικός τοµέας, πέρα από τις απαρχαιωµένες µορφές τους, 

είναι πεδία που κατεξοχήν εφαρµόζονται οι πελατειακές σχέσεις και η 

διαφθορά.  

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι στην Ελλάδα η ψυχιατρική 

περίθαλψη ξεκίνησε ως δώρο από την Αγγλία, όταν το 1838 ιδρύεται στην 

Κέρκυρα από την αγγλική αρµοστεία το πρώτο φρενοκοµείο, το οποίο θα 

κληροδοτηθεί στο ελληνικό κράτος µε την προσάρτηση των Ιονίων νήσων. 

Και θα συνεχιστεί η εφαρµογή της ψυχιατρικής να γίνεται µέσω δωρεών στο 

Ελληνικό κράτος, µιας και τα περισσότερα άσυλα που δηµιουργούνται το 19ο 

και το 20ο αιώνα, δηµιουργούνται είτε από πρωτοβουλία ιδιωτών, είτε 

προσαρτούνται στο Ελληνικό κράτος έπειτα από την απελευθέρωσή του. Το 

ίδιο θα συµβεί και µε τη νοµοθεσία που αφορά τη ρύθµιση ψυχιατρικών 

ζητηµάτων στην Ελλάδα, η οποία εισάγεται στη χώρα το 1862 και αποτελεί 

ουσιαστικά αντιγραφή του γαλλικού νόµου του 1838. 
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Στο ίδιο µοτίβο κυµαίνεται και η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, που ξεκινά στην 

ελληνική κοινωνία µε την παρέµβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι µέσα 

από κίνηµα εργαζοµένων, οικογενειών και καταναλωτών υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας, και βασίζει την πορεία και την εξέλιξη της στις χρηµατοδοτήσεις από 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η ψυχιατρική µεταρρύθµιση 

ξεκινά στη χώρα µας χωρίς πρώτα από όλα να προηγηθεί η πρακτική κριτική 

της εισαγωγής και της εξέλιξης της ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Χωρίς, 

δηλαδή, να µελετηθούν και να αναλυθούν η κουλτούρα και οι πρακτικές που 

οδήγησαν στην ασυλιακή βαρβαρότητα, και στο διασυρµό της ελληνικής 

ψυχιατρικής µε τις εικόνες από το άσυλο της Λέρου, που ταξιδεύουν στο 

διεθνή τύπο και θέτουν την ελληνική ψυχιατρική σε δριµύ κριτική, και που 

τελικά θα οδηγήσουν στην µεταρρύθµιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

Έτσι, χωρίς τη συγκρότηση µιας δυναµικής κοινωνικού κινήµατος, που µε 

αντίστοιχες κοινωνικές συµµαχίες θα διαµόρφωνε ευνοϊκούς όρους για την 

πραγµάτωση του αποϊδρυµατισµού και της κοινοτικής ψυχιατρικής, η έκβαση 

του όλου εγχειρήµατος καθορίστηκε από όλα τα στοιχεία εκείνα, που 

αποτελούν τη µόνιµη παθογένεια του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού: 

την «as if5» (ως αν) κοινωνική λειτουργία του6. Η ασυνέχεια, η πλήρης 

έλλειψη συντονισµού, η απουσία πολιτικής και σχεδιασµού στις δράσεις της 

ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, επαληθεύει την αναπαραγωγή του φαινοµένου 

«as if» σε όλα τα επίπεδα της µεταρρυθµιστικής διαδικασίας της ψυχιατρικής.  

                                                 
5  Ο όρος «as if» είναι µια ψυχαναλυτική έννοια και αφορά τα χαρακτηριστικά µιας προσωπικότητας που 

καθορίζεται από την τάση να αντιγράφει την ταυτότητα των άλλων, από αναισθησία, από 
υπερπροσαρµοστική συµπεριφορά, από σχέσεις που υστερούν σε γνησιότητα και αφθορµιτισµό.   

6  Στυλιανίδης Σ. (2009). «Η στιγµατίζουσα ψυχιατρική µεταρρύθµιση», στο Σακέλλης Γ. (Επιµ.), Η 
Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα. Ανάγκες – Προτάσεις –Λύσεις, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: εκδ. 
Σάκκουλα, σελ. 47 
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 Κεφάλαιο 2: Κοινωνιολογία της παρέκκλισης:Κεντρικοί 
θεωρητικοί άξονες 

 

Η παρέκκλιση αποτελεί για πολλούς επιστήµονες ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

γνωστικό αντικείµενο ανάλυσης και παρατήρησης. Πολλές είναι οι έρευνες 

που έχουν πραγµατοποιηθεί και ποικίλες οι προσεγγίσεις που έχουν 

εφαρµοστεί στην κοινωνιολογία της παρέκκλισης. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις 

αυτές κατηγοριοποιούνται σε δυο µεγάλες κατηγορίες: τις επιστηµονικές 

(που διακρίνονται περαιτέρω στις θεωρίες της ανοµίας, του διαφορικού 

συγχρωτισµού και στην θεωρία του κοινωνικού ελέγχου) και τις 

ανθρωπιστικές (Becker H., 2000:9). Για την κάλυψη των θεωρητικών 

αναγκών της συγκεκριµένης εργασίας το ενδιαφέρον µας θα επικεντρωθεί 

στην ανθρωπιστική προσέγγιση, και συγκεκριµένα στη θεωρία του 

χαρακτηρισµού.  

 

2.α  Η θεωρία του χαρακτηρισµού  

 

Η θεωρία του χαρακτηρισµού εστιάζει το ενδιαφέρον της στα αποτελέσµατα 

που έχει η απόδοση ενός χαρακτηρισµού σε ένα άτοµο. Πιο συγκεκριµένα, η 

θεωρία αυτή ενδιαφέρεται για τα αποτελέσµατα της αρνητικής κοινωνικής 

αντίδρασης στην ατοµική συµπεριφορά και στην αυτοαντίληψη (Becker 

H.,2000:9). Στόχος της θεωρίας του χαρακτηρισµού δεν είναι η αναζήτηση 

µόνο των αιτιών που οδηγούν στον αρνητικό χαρακτηρισµό των ατόµων 

βάση των ατοµικών τους χαρακτηριστικών και µειονεκτηµάτων, αλλά η 

αναζήτηση των κριτηρίων και των κοινωνικών κανόνων που οδηγούν στην 

περιθωριοποίηση των ατόµων µε αυτά τα χαρακτηριστικά.  

 

Το θεωρητικό πλαίσιο της θεωρίας του χαρακτηρισµού βασίζεται στην αρχή 

της κοινωνικής αλληλόδρασης, δίνοντας έµφαση στον τρόπο που τα άτοµα 

κατανοούν την πραγµατικότητα, καθώς και στον τρόπο που αντιδρούν και 

κατηγοριοποιούν την παρέκκλιση. Στόχος της θεωρίας του χαρακτηρισµού 
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είναι να κατανοήσει και να καταγράψει τους ρόλους που αναλαµβάνουν τα 

άτοµα στην κοινωνική πραγµατικότητα, και τους τρόπους επικοινωνίας που 

υιοθετούν µέσα από τους ρόλους που αναλαµβάνουν. Όταν το άτοµο 

αδυνατεί να παίξει σωστά τον κοινωνικό ρόλο που του έχει ανατεθεί, αυτό 

αυτόµατα δηµιουργεί προβλήµατα στην κατανόηση της συµπεριφοράς του 

από τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας, που τελικά τη µεταφράζουν ως 

παρεκκλίνουσα και επικίνδυνη. 

 

Ένας από τους κύριους θεµελιωτές της θεωρίας της ετικέτας, ο Ed. Lemert 

στο βιβλίο του «Social Pathology», υποστηρίζει ότι η αντίδραση των άλλων 

είναι αυτή που καθορίζει τη διαδοχή της αλληλεπίδρασης που οδηγεί στην 

παρέκκλιση. Το πρώτο στάδιο της αντίδρασης των άλλων στην 

παρεκκλίνουσα συµπεριφορά είναι η αγνόηση και διατήρηση του 

παρεκκλίνοντα ατόµου στον κοινωνικό ρόλο που έχει αναλάβει. Σε αυτό το 

στάδιο η παρέκκλιση ονοµάζεται πρωτογενής ή συµπεριφορά που παραβιάζει 

τους νόµους και καταπατά τους κανόνες. Ωστόσο, ενώ η ίδια η συµπεριφορά 

µπορεί ως ένα σηµείο να αγνοηθεί, µετά από ένα στάδιο το οποίο συνδέεται 

συνήθως µε µια κρίση ή µια σειρά από µεταπτώσεις του παρεκκλίνοντα 

ατόµου, παύει να γίνεται ανεκτή και το άτοµο θεωρείται επικίνδυνο και 

παραπέµπεται σε ειδικούς επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Σε αυτό το στάδιο 

η παρέκκλιση χαρακτηρίζεται δευτερογενής και το παρεκκλίνων άτοµο 

ψυχικά ασθενής. Tα επίπεδα ανοχής και τα όρια ανάµεσα στην παρέκκλιση 

και στην εναρµονισµένη στα κοινωνικά πρότυπα συµπεριφορά, εξαρτώνται 

από τα κριτήρια και τα όρια που θέτει η κοινωνία µέσα στα συγκεκριµένα 

κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια που λειτουργεί.  

 

Σηµαντικό ρόλο κατέχει και η θέση του χαρακτηρισθέντος ατόµου στην 

κοινωνική πραγµατικότητα για τη θεωρία της ετικέτας. Η παρέκκλιση 

επισηµαίνεται και χαρακτηρίζεται πολύ πιο γρήγορα στα άτοµα που ο 

κοινωνικός τους ρόλους τους επιβάλλει αρκετές υποχρεώσεις και ευθύνες, 

παρά στα άτοµα που οι υποχρεώσεις τους είναι περιορισµένες. Με άλλα 

λόγια, η παρέκκλιση επισηµαίνεται ιδιαίτερα στα άτοµα εκείνα που ο ρόλος 

τους είναι απαραίτητος για το κοινωνικό σύνολο και από τα οποία εξαρτώνται 

κάποια από τα µέλη της κοινωνίας.  
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Σε όλες τις κοινωνίες θεσπίζονται κανόνες στους οποίους τα µέλη τους 

οφείλουν πλήρη υπακοή. Οι κοινωνικοί κανόνες είναι αυτοί που καθορίζουν 

τις κοινωνικές σχέσεις και συµπεριφορές των ατόµων µέσα στο κοινωνικό 

σύνολο. Σε περίπτωση που κάποιο από τα µέλη του κοινωνικού συνόλου 

παραβιάσει ή αθετήσει κάποιον από τους κοινωνικούς κανόνες, µπαίνει 

αυτόµατα στη διαδικασία αµφισβήτησης της φυσιολογικότητάς του και 

περιθωριοποιείται. Βάση της θεωρίας του χαρακτηρισµού η κοινωνία 

οργανώνεται και διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις κοινωνικές αξίες και τους 

κοινωνικούς κανόνες που τη διέπουν και την εκφράζουν. Οι κοινωνικές αξίες 

είναι αυτές που τελικά χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά ενός ατόµου ως 

παρεκκλίνουσα και οδηγούν στον κοινωνικό χαρακτηρισµό του, και τελικά 

στον κοινωνικό αποκλεισµό του. Όταν ένα άτοµο χαρακτηριστεί ως 

παρεκκλίνων αρχίζει να δέχεται την ετικέτα που του έχει αποδοθεί ως αυτό – 

ταυτότητα. Η αποδοχή βέβαια του χαρακτηρισµού εξαρτάται από τη δύναµη 

της αρχικής αυτοαντίληψης του ατόµου και από τη δύναµη της διαδικασίας 

του χαρακτηρισµού (Becker H.,2000:24). Από τη στιγµή που ένα άτοµο 

χαρακτηριστεί από την κοινωνία αλλάζει καθοριστικά η ταυτότητα και η 

κοινωνική του θέση. Το άτοµο αυτό «απογυµνώνεται από την παλιά του 

ταυτότητα και µια νέα παίρνει τη θέση της, σε µια τελετή που ο Goffman 

αποκαλεί «τελετή αποκαθήλωσης» (status degration ceremony). Μέρος 

αυτής της διαδικασίας οδηγεί τον χαρακτηρισµένο στην εσωτερίκευση της 

νέας ταυτότητας που του αποδόθηκε (David Pilgrim και Anne Rogers, 

2004:48)».  

 

Κατά συνέπεια σύµφωνα µε την θεωρία του χαρακτηρισµού το άτοµο που 

χαρακτηρίστηκε ψυχικά ασθενής καλείται να παίξει το ρόλο του αρρώστου, 

και αυτοί που τον παρακολουθούν καλούνται να καταγράψουν και να 

ερµηνεύσουν τη συµπεριφορά του σε σχέση µε τα συµπτώµατα της 

ασθένειας του. Προτού ακόµη ο ασθενής κατανοήσει τη φύση της ασθένειας 

του καλείται να προσαρµοστεί στον κοινωνικό ρόλο που η ασθένεια του του 

επιβάλλει, αυτόν της περιθωριοποίησης και της αντιµετώπισης της ασθένειας 

του, είτε ως απειλή είτε ως µη οργανική και απαραίτητη για το κοινωνικό 

σύστηµα. Παρόλο που τα άσυλα θεωρήθηκαν ότι συντηρούν το ρόλο του 
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αρρώστου και συµβάλλουν στη διατήρηση του χαρακτηρισµού του ψυχικά 

ασθενούς, είναι γεγονός ότι στις µέρες µας, και έπειτα από τις 

µεταρρυθµίσεις που διαδραµατίστηκαν στον τοµέα της ψυχικής υγείας και 

την κατάργηση των ασύλων που οι µεταρρυθµίσεις αυτές επέβαλλαν, 

φαίνεται πως ο χαρακτηρισµός που αποδίδεται από την ίδια την κοινότητα 

είναι πολύ ισχυρότερος από οποιοδήποτε θεσµικό πλαίσιο.  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της ισχύς του χαρακτηρισµού που αποδίδεται 

από την κοινότητα αποτελεί το απόσπασµα από το λόγο ενός ψυχικά ασθενή 

µε σχιζοφρένεια που παραθέτουν στο βιβλίο τους οι David Pilgrim και Anne 

Rogers, οπού ο ασθενής αναφέρει σχετικά: «... η λέξη σχιζοφρένεια µε 

τροµοκράτησε µέχρι θανάτου, γιατί από τα βιβλία που είχα διαβάσει και τα 

προγράµµατα που είχα δει στην τηλεόραση, όταν άκουσα τη λέξη 

«σχιζοφρενής» εκείνη τη στιγµή σήµαινε για µένα «φοβίζω, είµαι 

επικίνδυνος άνθρωπος» ή κάτι τέτοιο, και µπορεί να µιλάω όµορφα και 

ήρεµα σε κάποιον και την άλλη στιγµή να πάρω ένα µαχαίρι ή κάτι τέτοιο 

εναντίον τους, κατάλαβες; (...) Αυτή η λέξη τροµοκρατεί τους ανθρώπους, 

αν ήταν να πεις σε κάποιον ότι εγώ είµαι σχιζοφρενής, θεέ µου, ξέρεις, το 

πρώτο πράγµα που θα πουν είναι νοµίζω ότι είναι καλύτερα να µείνεις µακριά 

του (Pilgrim, Rogers, 2004:49)». Τέλος, οι θεωρητικοί της θεωρίας του 

χαρακτηρισµού υποστηρίζουν ότι η κοινωνική αντίδραση συµβάλλει 

καταλυτικά στο χαρακτηρισµό µιας συµπεριφοράς ως παρεκκλίνουσας, και 

εξαιτίας αυτού του γεγονότος θεωρούν την παρέκκλιση κοινωνικά 

κατασκευασµένη.  

 

 

2.γ  Κοινωνικός στιγµατισµός 

 

Ένα από τα βασικά και σπουδαιότερα κοινωνιολογικά έργα που έχουν 

γραφτεί για τον κοινωνικό στιγµατισµό είναι το «Στίγµα» του Erving 

Goffman. Στο βιβλίο αυτό ο Goffman αναφέρει ότι οι παρεκκλίνοντες δεν 

αποτελούν ένα οµοιογενές σύνολο, καθώς η κάθε κατηγορία παρέκκλισης 

(όπως για παράδειγµα τα άτοµα µε αναπηρία ή τα άτοµα εθισµένα σε ουσίες 
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κοκ) αποτελεί από µόνη της µια ξεχωριστή κατηγορία µελέτης. Πάρα το 

γεγονός ότι οι παρεκκλίνουσες οµάδες φέρουν ελάχιστα κοινά µεταξύ τους, 

τέµνονται σε ένα πολύ βασικό σηµείο, ότι καταπατούν όλες τους κανόνες 

κοινωνικής συµπεριφοράς. Σύµφωνα µε τον Goffman οι στιγµατισµένοι 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στα δεδοµένα και στα προβλέψιµα στοιχεία της 

καθηµερινής ζωής και τα κανονιστικά πρότυπα που τη διέπουν. Η αδυναµία 

αυτή έχει σοβαρές συνέπειες για την κοινωνική ταυτότητα που αποδίδεται 

τόσο στο στιγµατισµένο όσο και στον ψυχασθενή (Goffman Ε., 2001:12).  

 

Βασικός στόχος του Goffman είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει την τάση 

που έχουν τα µέλη της κοινωνίας να κατηγοριοποιούν τα άλλα άτοµα βάση 

του φύλου τους, της ψυχικής τους υγείας, της κοινωνικής τους τάξης κτλ. 

Ουσιαστικά εξετάζει τις διακρίσεις που γίνονται στα άτοµα βάση της θέσεως 

που τους έχουν αποδώσει στην κοινωνική κλίµακα, σε σύγκριση µε τα 

κανονιστικά πρότυπα που η κοινωνία έχει θέσει. Σύµφωνα µε το φάσµα των 

κανονιστικών αυτών πρότυπων τα υποκείµενα που αποκλίνουν από αυτά, 

όταν η απόκλιση γίνεται αντιληπτή από το κοινωνικό σύνολο, αυτόµατα 

αποτελεί και αφετηρία κοινωνικών διακρίσεων εις βάρος του παρεκκλίνοντα 

υποκειµένου. Η κοινωνία κατά κάποιο τρόπο τιµωρεί τα στιγµατισµένα 

άτοµα, µιας και αδυνατούν να επιβεβαιώσουν τις ισχύουσες κοινωνικές 

προσδοκίες, καταπατώντας µε τον τρόπο αυτό τους κανόνες της κοινωνικής 

συνάντησης.  

 

Η λέξη στίγµα ετυµολογικά έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. 

Αναφέρεται σε σηµάδια, συχνά καψίµατα που γίνονταν ηθεληµένα στο σώµα 

κάποιου (π.χ. του δούλου, του προδότη, του εγκληµατία), ώστε να 

δηλώσουν την µειωτική του θέση και να τον αποφεύγουν οι άλλοι. Το στίγµα 

συνδέεται µε ποιοτικά χαρακτηριστικά του ατόµου που το υποβαθµίζουν στα 

µάτια των άλλων, ενώ συγχρόνως επηρεάζει τον τρόπο µε τον οποίο το ίδιο 

το άτοµο βλέπει τον εαυτό του. Στην κοινωνιολογία της παρέκκλισης ο όρος 

στίγµα αναφέρεται στα χαρακτηριστικά εκείνα των ατόµων που σύµφωνα µε 

τα κοινωνικά κριτήρια αποτελούν ανεπιθύµητες και καθοριστικές µορφές 

διαφορετικότητας. Το στίγµα αποτελεί κοινωνική κατασκευή καθώς η ίδια η 

κοινωνία είναι αυτή που κατατάσσει το στιγµατισµένο σε µια συγκεκριµένη 
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κοινωνική οµάδα. Τούτη η διαφορετικότητα πηγάζει η ίδια από την κοινωνία, 

διότι συνήθως, προτού µια διαφορά αποκτήσει µεγάλη σηµασία, πρέπει να 

έχει γίνει συλλογικά αντιληπτή από την κοινωνία ως σύνολο(Goffman Ε., 

2001:205).  

 

Ο Goffman χωρίζει το στίγµα σε τρία είδη: στις σωµατικές ατέλειες, σε 

ατέλειες χαρακτήρα και σε ατέλειες συνυφασµένες µε τη φυλή, το φύλο, τη 

θρησκεία και την εθνότητα. Σύµφωνα µε τη θεωρία του το στίγµα της 

ψυχικής ασθένειας µπορεί, είτε να είναι δυσφηµιστικό για τον ψυχικά 

πάσχοντα, όταν η ψυχική ασθένεια είναι προφανής στους άλλους, είτε να 

του προκαλεί συναισθήµατα χαµηλής αυτοεκτίµησης, όταν η ασθένεια δεν 

είναι προφανής στους άλλους. Αυτό εξαρτάται από τη φύση και τη οξύτητα 

της ασθένειας, καθώς και από την προθυµία του πάσχον υποκειµένου να 

αποκαλύψει στους άλλους την ασθένεια του. Αν και τις περισσότερες φορές 

δεν είναι δυνατό να διατηρηθεί κρυφή η ψυχική ή διανοητική νόσος, παρόλα 

αυτά η ασθένεια αυτή µπορεί να µην αποτελέσει αφορµή για άµεσες 

κοινωνικές διακρίσεις εις βάρος του ψυχικά ασθενή. Στη µια ή στην άλλη 

περίπτωση, οι ψυχικά ασθενείς καλούνται να διαχειριστούν πληροφορίες και 

καταστάσεις που σχετίζονται µε την ασθένεια τους, γεγονός που από µόνο 

του αποτελεί µια ισχυρή πηγή πίεσης, ανησυχίας και περαιτέρω 

συναισθηµάτων που αφορούν το στίγµα, ακόµα και έλλειψη οποιασδήποτε 

διάκρισης.  

 

Από τότε που ο Goffman έδωσε τον ορισµό για το στίγµα ακολούθησαν 

αρκετοί εναλλακτικοί ή «επεξεργασµένοι» ορισµοί. Η Crocker θεωρεί ότι τα 

στιγµατισµένα άτοµα έχουν - ή πιστεύουν ότι έχουν - κάποιο γνώρισµα ή 

χαρακτηριστικό το οποίο καθορίζει µια κοινωνική ταυτότητα η οποία είναι 

υποτιµηµένη σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό περιβάλλον (Crocker. J., 

1999:85). Η ποικιλία ορισµών που έχουν δοθεί για το στίγµα οφείλεται σε 

πολλούς λόγους. Εδώ θα αναφέρουµε τους δυο πιο σηµαντικούς: Η αρχή του 

στίγµατος αναφέρεται σε µια σειρά από περιστάσεις. Κάθε µια από αυτές είναι 

µοναδική και κάθε µια από αυτές µπορεί να οδηγήσει τους ερευνητές σε 

διαφορετική, κάθε φορά, αντίληψη. Από την άλλη οι έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί και αφορούν το στίγµα είναι πολυδιάστατες µια και 
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συµπεριλαµβάνουν τη συνεισφορά ποικίλων επιστηµόνων, όπως 

κοινωνιολόγων, ψυχολόγων, ανθρωπολόγων, πολιτικών επιστηµόνων.  

 

Tο βιβλίο του Goffman «Στίγµα: σηµειώσεις για τη διαχείριση της φθαρµένης 

ταυτότητας» ενέπνευσε αφθονία ερευνών για τη φύση, τις πηγές και τις 

συνέπειες του στίγµατος. Έπειτα από τη δηµοσίευση του παραπάνω βιβλίου 

αρκετές επιστηµονικές εφηµερίδες παρουσίασαν µεγάλη αύξηση στον αριθµό 

των άρθρων που αναφέρονταν στην έννοια του στίγµατος, ενώ παράλληλα η 

έρευνα για το στίγµα γίνεται απίστευτα παραγωγική και οδηγεί τους 

επιστήµονες σε εννοιολογικούς καθορισµούς, καθώς και σε 

επαναλαµβανόµενες επιδείξεις του αρνητικού αντίκτυπου του στίγµατος στις 

ζωές των στιγµατισµένων. 

 

 

2.γ  Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις του πληθυσµού 

απέναντι στον ψυχικά ασθενή και το στιγµατισµό της ψυχικής 

ασθένειας 

 

Οι Α. Μέρτικα, Μ. Οικονόµου, Α. Στάλικας και Χ. Γραµανδανη, σε άρθρο τους 

στο περιοδικό Ψυχολογία, µε τίτλο Το στίγµα της ψυχικής ασθένειας και της 

σχιζοφρένειας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών ευρυµάτων, 

επισηµαίνουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις του 

πληθυσµού για την ψυχική ασθένεια και τη σχιζοφρένεια7. Για την κάλυψη 

των θεωρητικών αναγκών της συγκεκριµένης εργασίας αναφέρονται 

παρακάτω οι παράγοντες εκείνοι που σχετίζονται µε την υπόθεση της ανά 

χείρας εργασίας.  

 

Μέσα από τη µελέτη και παρουσίαση των σηµαντικότερων ερευνητικών 

δεδοµένων που αφορούν το στίγµα της ψυχικής ασθένειας, οι συγγραφείς 

του άρθρου εντόπισαν, σε όλες τις εµπειρικές µελέτες που χρησιµοποίησαν 

                                                 
7  Α. Μέρτικα, Μ. Οικονόµου, Α. Στάλικας και Χ. Γραµανδανη, «Το στίγµα της ψυχικής ασθένειας και της 

σχιζοφρένειας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών ευρυµάτων», Ψυχολογία, τεύχος 13 (3), 
2006, σελ. 12-21 
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στην έρευνα τους, ότι η ηλικία, η εκπαίδευση, η περιοχή διαµονής, η 

οικογενειακή κατάσταση, η κοινωνική τάξη, η εθνικότητα και το φύλο, 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στην υιοθέτηση ή µη στιγµατιστικών αντιλήψεων 

για τα άτοµα που νοσούν. Ειδικότερα, στις εµπειρικές έρευνες που 

µελετούνται στο συγκεκριµένο άρθρο, τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας, µε 

χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, και που στις γειτονίες τους δεν λειτουργούν 

δοµές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, παρουσιάζουν περισσότερες 

στιγµατιστικές αντιλήψεις από εκείνους φέρουν τα αντίθετα από τα 

παραπάνω δηµογραφικά στοιχεία.  

 

Επιπλέον, η οικογενειακή κατάσταση του πληθυσµού που συµµετείχε στις εν 

λόγω εµπειρικές έρευνες αποδεικνύεται ότι επηρεάζει και αυτή µε τη σειρά 

της το στιγµατισµό της ψυχικής ασθένειας, καθώς άτοµα που είχαν παιδιά 

νεαρής ηλικίας, ακόµη και όταν το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο εµφανίζεται 

υψηλό, υιοθετούν έντονες στιγµατιστικές αντιλήψεις για τους ψυχικά 

ασθενείς. Παράλληλα, τα άτοµα που προέρχονται από χαµηλή κοινωνική 

τάξη θεωρούν την ανάγκη για κοινωνικό έλεγχο των ατόµων που νοσούν 

επιτακτική. 

 

Οι συγγραφείς του άρθρου έπειτα από τη σύγκριση των ευρηµάτων των 

εµπειρικών ερευνών που µελετούν για το στιγµατισµό της ψυχικής 

ασθένειας, και οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες και σε 

διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα (ΗΠΑ, Γερµανία, Ρωσία, Μογγολία, 

Λουξεµβούργο, Τσεχία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, και Αίγυπτο), καταλήγουν 

στο συµπέρασµα πως ο πολιτισµικός παράγοντας επηρεάζει έντονα τις 

στιγµατιστικές αντιλήψεις. Συγκεκριµένα, για ότι αφορά τα πολιτισµικά 

πλαίσια που το στίγµα απαντάται οι ερευνητές Α. Μέρτικα, Μ. Οικονόµου, Α. 

Στάλικας και Χ. Γραµανδανη αναφέρουν στο κείµενό τους ότι σε κάθε 

πολιτισµικό πλαίσιο το στίγµα της ψυχικής ασθένειας παραµένει υπαρκτό και 

συµβάλλει στον κοινωνικό αποκλεισµό των ατόµων. Το πόσο έντονο είναι το 

στίγµα µεταβάλλεται από χώρα σε χώρα και είναι αντιστρόφως ανάλογο ως 

προς την εξοικείωση που έχουν τα άτοµα µε τις αποκεντρωµένες υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας. Ο τρόπος µε την οποίο γίνεται αντιληπτή η ψυχική ασθένεια 

διαφοροποιείται σε κάθε πολιτισµό, παρ’ όλα αυτά, τα στοιχεία της 
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επικινδυνότητας και της βίαιης συµπεριφοράς καταγράφονται από τις 

περισσότερες έρευνες ως σηµαντικοί παράγοντες στη δηµιουργία του 

στίγµατος8.  

 

Τα ευρήµατα των εµπειρικών και ποιοτικών ερευνών που έχουν διεξαχθεί 

έως και σήµερα και αφορούν το στιγµατισµό της ψυχικής νόσου, 

καταδεικνύουν ότι η επαφή των ατόµων µε τους ψυχικά ασθενείς συµβάλλει 

δραστικά στη µείωση των στιγµατιστικών στάσεων και στην εξάλειψη του 

στίγµατος. Έχει µε άλλα λόγια παρατηρηθεί ότι τα άτοµα που έχουν µια 

κάποια επαφή µε τους ψυχικά πάσχοντες δεν θεωρούν ότι οι άνθρωποί αυτοί 

είναι επικίνδυνοι και ότι εξαιτίας της επικινδυνότητας τους πρέπει να 

αποµονωθούν από το κοινωνικό σύνολο. Η επαφή, και κατ’ επέκταση η 

εξοικείωση του γενικού πληθυσµού µε τους ψυχικά ασθενείς, µειώνει 

σηµαντικά το φόβο που νιώθουν τα άτοµα µιας κοινωνίας για τη ψυχική 

ασθένεια και βοηθούν τα άτοµα αυτά να αποµαγεύσουν ένα κόσµο, τον 

κόσµο της τρέλας, που µέχρι τότε τον θεωρούσαν ανεξήγητο, ακατανόητο, 

ανίατο και επικίνδυνο. ∆εδοµένου ότι η επικινδυνότητα που προσάπτεται ως 

ιδιότητα – ετικέτα στους ψυχικά ασθενείς, ιδιαίτερα στους σχιζοφρενείς, 

επιδρά στη διαµόρφωση στιγµατιστικών αντιλήψεων, µέσα από το φόβο που 

νιώθουν τα άτοµα µιας κοινωνίας για τους ψυχικά ασθενείς. Η 

επικινδυνότητα αποτελεί µια από της πιο σηµαντικές διαστάσεις του 

στίγµατος και θεωρείται ίσως η βασική αιτία ενεργοποίησης του. µε αυτό τον 

τρόπο στο στιγµατισµό των ψυχικών νοσηµάτων9.  

 

 

2.δ Εξετάζοντας και αναλύοντας την έννοια του στίγµατος: Η 

έρευνα του Bruce Link  

 

Σύµφωνα µε τον Bruce Link σε ένα ουσιαστικό κοµµάτι της παραγωγικής 

                                                 
8  Α. Μέρτικα, Μ. Οικονόµου, Α. Στάλικας και Χ. Γραµανδανη, «Το στίγµα της ψυχικής ασθένειας και της 

σχιζοφρένειας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών ευρυµάτων», Ψυχολογία, τεύχος 13 (3), 
2006, σελ. 14 

9  Α. Μέρτικα, Μ. Οικονόµου, Α. Στάλικας και Χ. Γραµανδανη, «Το στίγµα της ψυχικής ασθένειας και της 
σχιζοφρένειας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών ευρυµάτων», Ψυχολογία, τεύχος 13 (3), 
2006, σελ. 21 
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έρευνας για το στίγµα έχουν συµβάλει οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, οι οποίοι 

χρησιµοποιούν τις ιδέες της γνωστικής κοινωνικής προσέγγισης για να 

κατανοήσουν πώς οι άνθρωποι κατασκευάζουν τις κοινωνικές κατηγορίες, και 

πως συνδέουν τις κατηγορίες αυτές µε στερεότυπες πεποιθήσεις. Αυτή η 

γραµµή έρευνας αποτελεί µια σηµαντική πρόοδο για την κατανόηση των 

διαδικασιών που οδηγούν στο στιγµατισµό ενός ατόµου. Βασιζόµενος σε 

αυτή τη γραµµή, που οι κοινωνικοί ψυχολόγοι προτείνουν για την έρευνα 

του στίγµατος, και λαµβάνοντας, παράλληλα, υπόψη το επιστηµονικό 

ερευνητικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί για το στίγµα γενικότερα, προτείνει 

στροφή στην επεξεργασία της έννοιας του στίγµατος µέσα από µια 

ευδιάκριτα κοινωνιολογική προοπτική.  

 

Προτού προχωρήσουµε στην ανάλυση των όσων αναφέρει στην έρευνα του 

για τον καθορισµό του στίγµατος, κρίνεται αναγκαίο να αναφέρουµε δυο 

βασικά σηµεία της κριτικής του για την κοινωνιολογική εξέταση του 

στίγµατος. Ο Bruce Link προτείνει αφενός την ανάλυση του στίγµατος µέσα 

από το πρίσµα της κοινωνιολογικής επιστήµης, αφετέρου όµως υπογραµµίζει 

τα δυο παρακάτω σηµεία που σχετίζονται µε την επιστηµονική αυτή 

προσέγγιση: το πρώτο κατευθύνεται προς τη σαφήνεια της έννοιας, η οποία 

προκύπτει από την παρατήρηση ότι το στίγµα καθορίζεται µε διαφορετικούς 

τρόπους από τους διαφορετικούς παρατηρητές – ερευνητές που το εξετάζουν 

κάθε φορά. Και το δεύτερο αφορά την κριτική του σχετικά µε τον τρόπο µε 

τον οποίο η έννοια του στίγµατος έχει εφαρµοστεί από µερικούς ερευνητές.  

 

Ο Link χρησιµοποιεί στην έρευνα του τα δυο αυτά σηµεία ως βασικά στην 

ανάλυση της έννοιας του στίγµατος, και επιχειρεί µε τον τρόπο αυτό µια 

αναθεωρηµένη σύλληψη της εν λόγω έννοιας. Στο άρθρο του µε τίτλο 

«Conceptualizing Stigma» αναλύει και ερµηνεύει την έννοια του στίγµατος 

µέσα από µια λεπτοµερή συζήτηση που αναπτύσσει για το κάθε ένα από τα 

συστατικά µέρη της έννοιας αυτής. Με αυτό τον τρόπο θεωρεί ότι 

ανταποκρίνεται περισσότερο στη φύση και τις συνέπειες του στίγµατος, παρά 

στις πηγές που προκαλούν το στιγµατισµό των ατόµων. 
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Παραλλαγές στον ορισµό του στίγµατος 

 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της βιβλιογραφίας που 

αναφέρεται στο στίγµα είναι η µεταβλητότητα και η ποικιλοµορφία που 

παρατηρείται στον καθορισµό της έννοιας αυτής. Σε πολλές περιστάσεις οι 

ερευνητές δεν παρέχουν κανέναν ρητό ορισµό της έννοιας, αντίθετα 

αναφέρονται σε αυτή όπως θα αναφερόταν και σε κάποιο λεξικό (πχ. 

αναφέρουν ότι το στίγµα είναι ένα σηµάδι το οποίο προκαλεί το αίσθηµα της 

ντροπής σε όποιο το φέρει). Όταν το στίγµα καθορίζεται ρητά οι 

περισσότεροι συγγραφείς αναφέρουν τον ορισµό που χρησιµοποιεί ο 

Goffman για το στίγµα, ότι δηλαδή το στίγµα αναφέρεται «σε γνωρίσµατα 

βαθιά απαξιωτικά και εξευτελιστικά – πάντα σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

κοινωνικά κριτήρια, σε ανεπιθύµητες µορφές διαφορετικότητας τόσο 

καθοριστικές για το είδος της κοινωνικής ταυτότητας που αποδίδεται στο 

άτοµο ώστε αυτό να καθίσταται µη ανθρώπινο (Goffman  Ε., 2001:16)». 

 

Έπειτα από τον ορισµό του Goffman ακολούθησαν αρκετοί ερευνητές οπού 

και αυτοί µε τη σειρά τους διαµόρφωσαν διάφορους εναλλακτικούς ορισµούς 

για το στίγµα, οι οποίοι µάλιστα ποικίλουν αρκετά µεταξύ τους. 

Παραδείγµατος χάριν, ο Stafford και ο Scott θεωρούν ότι το στίγµα «είναι 

ένα χαρακτηριστικό των ατόµων εκείνων που δρουν αντίθετα προς έναν 

κανόνα µιας κοινωνικής µονάδας10» όπου ένας «κανόνας» ορίζεται ως µια 

«κοινή πεποίθηση ότι ένα άτοµο οφείλει να συµπεριφερθεί µε έναν ορισµένο 

τρόπο σε έναν ορισµένο χρόνο». Η Jeniffer Crocker θεωρεί ότι τα 

«στιγµατισµένα άτοµα κατέχουν (ή θεωρούν ότι κατέχουν) κάποιες ιδιότητες 

ή χαρακτηριστικά τα οποία µεταβιβάζουν µια κοινωνική ταυτότητα που 

υποτιµάται σε ένα ιδιαίτερο κοινωνικό πλαίσιο11». 

 

Ο Bruce Link θεωρεί ότι από τους πολλούς λόγους που οι ορισµοί για το 

                                                 
10  Bruce G. Link and Jo C. Phelan (2001), «Conceptualizing Stigma», Annual Review of Sociology, Vol. 

27, σελ. 364 
11  Crocker, J. (1999). «Social Stigma and Self-Esteem: Situational Construction of Self-Worth», Journal 

of Experimental Social Psychology, Volume 35, Issue 1, σελ. 105 



 - 34 - 

στίγµα ποικίλουν, δυο από αυτούς φαίνεται πως ξεχωρίζουν. Κατ' αρχάς, 

όπως υποδεικνύεται παραπάνω, η έννοια του στίγµατος έχει εφαρµοστεί σε 

µια τεράστια σειρά περιστάσεων. Κάθε µια από αυτές τις περιστάσεις είναι 

µοναδική, και κάθε µια από αυτές είναι πιθανό να οδηγήσει τους ερευνητές 

να αντιληφθούν το στίγµα µε διαφορετικό τρόπο. ∆εύτερον, η έρευνα για το 

στίγµα είναι διεπιστηµονική και περιλαµβάνει την επιστηµονική και 

ερευνητική συνεισφορά ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, ανθρωπολόγων, και 

πολιτικών επιστηµόνων. Μέσα από αυτές τις επιστηµονικές αρχές οι 

ερευνητές πλησιάζουν την έννοια του στίγµατος από τους διαφορετικούς 

θεωρητικούς προσανατολισµούς που παράγουν διαφορετικούς ορισµούς για 

την έννοια αυτή. Κατά συνέπεια, τα διαφορετικά πλαίσια της αναφοράς 

έχουν οδηγήσει στις διαφορετικές συλλήψεις της έννοιας το στίγµατος. 

 

Παράλληλα, ο Link υπογραµµίζει ότι υπάρχουν δύο κύριες προκλήσεις στην 

έννοια στίγµατος συγκεκριµένα αναφέρει: «η πρώτη είναι ότι πολλοί 

κοινωνικοί επιστήµονες που δεν ανήκουν στις στιγµατισµένες οµάδες, και 

µελετούν το στίγµα, δηµιουργούν από πλεονεκτική θέση θεωρίες οι οποίες 

δεν περιέχουν τη βιωµένη εµπειρία από τους ανθρώπους που µελετούν.(...) 

Παραδείγµατος χάριν, γράφοντας για την εµπειρία της ανικανότητας, ο 

Schneider βεβαιώνει ότι «οι περισσότεροι αρτιµελείς εµπειρογνώµονες 

δίνουν προτεραιότητα στις επιστηµονικές θεωρίες και στις ερευνητικές 

τεχνικές τους παρά στις λέξεις και τις αντιλήψεις των ανθρώπων που 

µελετούν12» Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι ερευνητές να µη λαµβάνουν υπόψη 

τους την εµπειρία των ανθρώπων που στιγµατίζονται και να διαιωνίζονται οι 

υποθέσεις.  

 

Τη δεύτερη πρόκληση αποτελεί το γεγονός ότι στις έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί για το στίγµα το ενδιαφέρον των µελετητών εστιάζεται στις 

περισσότερες µελέτες στο άτοµο, παρατηρούµε, δηλαδή, µια ατοµοκεντρική 

προσέγγιση της έννοιας. Το στίγµα εξετάζεται ως κάτι που το άτοµο 

κουβαλά, παρά ως ένας προσδιορισµός ή µια ετικέτα που άλλοι επισυνάπτουν 

στο άτοµο. Από αυτή την άποψη ο όρος στίγµα κατευθύνει την προσοχή µας 

                                                 
12  Bruce G. Link and Jo C. Phelan (2001), «Conceptualizing Stigma», Annual Review of Sociology, Vol. 

27, σελ. 365 - 366 
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διαφορετικά από έναν όρο όπως η διάκριση. Σε αντίθεση µε το στίγµα, η 

διάκριση στρέφει την προσοχή της έρευνας στους παράγοντες που 

προκαλούν την απόρριψη και τον αποκλεισµό, παρά στη µελέτη των ατόµων 

που είναι οι παραλήπτες αυτών των συµπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι όροι 

που χρησιµοποιούµε µπορούν να µας οδηγήσουν σε «διαφορετικές 

αντιλήψεις για το που βρίσκεται η ευθύνη για το «πρόβληµα» που ερευνάµε 

και κατά συνέπεια σε διαφορετικές συνταγές για τη δράση13». 

 

Καθορισµός του στίγµατος σε σχέση µε τα αλληλένδετα συστατικά 

του. 

 

Στην έρευνα του o B. Link καθορίζει την έννοια του στίγµατος βάσει των 

αλληλένδετων συστατικών του. Ως πρώτο συστατικό της έννοιας θεωρεί την 

ενέργεια των ανθρώπων να διακρίνουν και να βάζουν ταµπέλες στα άτοµα τα 

οποία διαφέρουν από αυτό που έχει χαρακτηριστεί κοινωνικά ως φυσιολογικό 

και για αυτό αποδεκτό. Ως δεύτερο συστατικό θεωρεί τη σύνδεση που 

υφίστανται τα στιγµατισµένα άτοµα, σύµφωνα µε τα ανεπιθύµητα 

χαρακτηριστικά τους, µε τα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα που ισχύουν στα 

εκάστοτε πολιτισµικά περιβάλλοντα που το στίγµα απαντάται. Ως τρίτο 

συστατικό ονοµάζει την κατηγοριοποίηση των στιγµατισµένων ατόµων, 

καθώς τοποθετούνται σε ευδιάκριτες κατηγορίες ώστε να µπορεί να 

επιτευχθεί ο διαχωρισµός του «εµείς» από το «αυτούς.» Ως τέταρτο 

συστατικό ονοµάζει την απώλεια του κοινωνικού κύρους που τα 

ταµπελοποιήµενα πρόσωπα βιώνουν, καθώς και τη διάκριση, την απόρριψη 

και τον αποκλεισµό που αυτή συνεπάγεται. Τέλος, ο Link υπογραµµίζει ότι ο 

στιγµατισµός ενός ατόµου εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την πρόσβαση που το 

άτοµο αυτό έχει στην κοινωνική, οικονοµική, και πολιτική ζωή, καθώς 

ακριβώς σε αυτά τα πεδία πραγµατοποιείται ο προσδιορισµός της 

διαφορετικότητας, η κατασκευή των στερεοτύπων, ο διαχωρισµός των 

στιγµατισµένων ατόµων σε κατηγορίες, και τελικά η απόρριψη, ο 

αποκλεισµός, και η διάκριση των ψυχικά ασθενών.  

 

                                                 
13  Bruce G. Link and Jo C. Phelan (2001), «Conceptualizing Stigma», Annual Review of Sociology, Vol. 

27, σελ. 366 
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Στη συνέχεια της µελέτης του προχωρά στην ανάλυση των συστατικών που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Για τις ανάγκες της συγκεκριµένης µελέτης 

κρίνεται σκόπιµη η συνοπτική παρουσίαση των συστατικών µερών του 

στίγµατος, όπως αυτά διαµορφώνονται στην ανάλυση του.  

 

Συστατικό 1: διάκριση και "απλοποίηση" των κοινωνικών διαφορών  

 

Ανάµεσα στις ανθρώπινες ιδιότητες και στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά 

υπάρχουν άπειρες διαφορές. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι αυτόµατα όλες αυτές 

διαφορές αποτελούν και αφετηρία κοινωνικών διακρίσεων. Υπάρχουν 

κοινωνικές διαφορές που αγνοούνται, όπως για παράδειγµα το χρώµα του 

αµαξιού κάποιου, αλλά και άλλες διαφορές, όπως το χρώµα δέρµατος, ο 

δείκτης νοηµοσύνης, οι σεξουαλικές προτιµήσεις, οι οποίες αποτελούν 

αφορµή κοινωνικών διακρίσεων. Παρατηρούµε ότι υπάρχει κοινωνική 

επιλογή των ανθρώπινων διαφορών για ότι αφορά τον προσδιορισµό εκείνων 

των διαφορών που τελικά θα παίξουν κοινωνικό ρόλο. Όσον αφορά αυτήν 

την πτυχή της διαδικασίας του στίγµατος, το κρίσιµο κοινωνιολογικό ζήτηµα 

είναι να καθοριστεί πως προκύπτουν οι πολιτιστικά δηµιουργηµένες 

κατηγορίες. Να προσδιοριστούν, δηλαδή, τα κριτήρια βάσει των οποίων 

επιλέγονται οι ανθρώπινες διαφορές, ενώ κάποιες άλλες καταλήγουν να 

αγνοούνται, καθώς και να προσδιοριστούν οι κοινωνικές οµάδες από τις 

οποίες γίνονται οι επιλογές αυτές. Βασικός, ωστόσο, κρίνεται και ο 

προσδιορισµός των κοινωνικών, οικονοµικών, και πολιτιστικών δυνάµεων 

που οδηγούν στην κατηγοριοποίηση, και κατά συνέπεια στο στιγµατισµό µιας 

ιδιαίτερης ανθρώπινης διαφοράς. 

 

Η παρατήρηση αυτή αγνοείται συχνά, το γεγονός δηλαδή ότι οι ανθρώπινες 

διαφορές είναι κοινωνικά κατασκευασµένες και προσδιορισµένες, αφού µόλις 

προσδιοριστούν και ονοµαστούν τα ανθρωπινά χαρακτηριστικά που οδηγούν 

στην διαφοροποίηση των ατόµων θεωρούνται ως δεδοµένα. Για παράδειγµα, 

θεωρούµε δεδοµένο ότι σε µια κοινωνία υπάρχουν µαύροι και λευκοί, τυφλοί 

και άτοµα που έχουν την όραση τους, υγιείς και ασθενείς κοκ. Το ότι αυτές οι 

κατηγοριοποιήσεις θεωρούνται ως δεδοµένες είναι ένας από τους λόγους που 
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οι προσδιορισµοί αυτοί έχουν τόσο µεγάλη βαρύτητα.  

 

Συστατικό 2: Σύνδεση των στιγµατισµένων ατόµων µε τα αρνητικά 

κοινωνικά στερεότυπα 

 

Το δεύτερο συστατικό του στίγµατος εµφανίζεται όταν συνδέονται οι 

επονοµαζόµενες διαφορές µε τα στερεότυπα που επικρατούν σε µια 

κοινωνία. Αυτή η πτυχή του στίγµατος τονίστηκε ιδιαίτερα από τον Goffman 

και επηρέασε αρκετούς από τους µελετητές του στίγµατος, ιδιαίτερα αυτούς 

που ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο της ψυχολογίας. Αρκετοί από τους 

ορισµούς των ερευνητών αυτών, όπως για παράδειγµα ο ορισµός που 

αποδίδεται από την Crocker για το στίγµα, θεωρούν ότι το στίγµα είναι η 

ιδιότητα ή χαρακτηριστικό που µεταβιβάζει µια κοινωνική ταυτότητα που 

υποτιµάται σε ένα ιδιαίτερο πλαίσιο (Crocker., 1999:103) 

 

Με άλλα λόγια, αυτή η πτυχή του στίγµατος περιλαµβάνει µια ταµπέλα και 

ένα στερεότυπο. Με την ταµπέλα που του προσδίδεται το άτοµο συνδέεται µε 

ένα σύνολο ανεπιθύµητων χαρακτηριστικών τα οποία τελικά καταλήγουν να 

διαµορφώνουν ένα κοινωνικό στερεότυπο. Ένα παράδειγµα αυτού του 

συστατικού είναι εµφανές σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Link 

και αφορούσε το στίγµα της ψυχικής ασθένειας (G. Link & Jo C. Phelan, 

2001:369). Μια από τις ερωτήσεις που περιείχε το ερωτηµατολόγιο που 

χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα αφορούσε αν θεωρούσαν οι ερωτούµενοι 

επικίνδυνους τους ψυχικά ασθενείς. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

θεωρούσαν τους ψυχικά ασθενείς ότι είναι επικίνδυνοι και αντιδρούσαν 

αρνητικά στο πρόσωπο των ψυχικά ασθενών. Παρατηρούµε ότι για πολλούς 

ανθρώπους η ψυχική ασθένεια ως ταµπέλα συνδέεται µε τις 

στερεοτυπηµένες πεποιθήσεις που θεωρούν τον ψυχικά ασθενή επικίνδυνο, 

οι οποίες τελικά οδηγούν στην περιθωριοποίηση των ψυχικά ασθενών. 
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Συστατικό 3: ∆ιαχωρισµός του «εµείς» από το «αυτοί»  

 

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό γνώρισµα της διαδικασίας του στίγµατος 

εµφανίζεται όταν οι κοινωνικές ετικέτες συνεπάγονται το διαχωρισµό των 

στιγµατισµένων ατόµων από τα υπόλοιπα φυσιολογικά άτοµα της κοινωνίας. 

Τα στιγµατισµένα άτοµα αποτελούν µια απειλή για τα φυσιολογικά µέρη του 

κοινωνικού συνόλου επειδή είναι ανήθικοι, οκνηροί, και επικίνδυνοι. Κατά 

συνέπεια, ένα από τα συστατικά του στίγµατος είναι η σύνδεση των 

κοινωνικών ετικετών µε ανεπιθύµητες ιδιότητες, οι οποίες γίνονται η λογική 

βάση για την πεποίθηση ότι τα αρνητικά επονοµαζόµενα πρόσωπα είναι 

πλήρως διαφορετικά από εκείνους που δεν µοιράζονται τα ίδια 

χαρακτηριστικά και τις ίδιες ιδιότητες µε αυτούς. Έτσι το στιγµατισµένο 

πρόσωπο θεωρείται τόσο διαφορετικό από το «εµείς» των φυσιολογικών 

ανθρώπων, µάλιστα σε εκείνο το σηµείο ώστε να µη θεωρείται πραγµατικά 

ανθρώπινο.  

 

Συστατικό 4: απώλεια του κοινωνικού κύρους 

 

Σε αυτό το στάδιο το στιγµατισµένο πρόσωπο βιώνει την απώλεια του 

κοινωνικού του κύρους και τη διάκριση. Οι περισσότεροι ορισµοί για το 

στίγµα δεν περιλαµβάνουν το συστατικό αυτό, αλλά σύµφωνα µε τον Bruce 

Link όταν στιγµατίζονται οι άνθρωποι αυτόµατα διακρίνονται από τα 

υπόλοιπα άτοµα της κοινωνίας και συνδέονται µε τα ανεπιθύµητα 

χαρακτηριστικά τους. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι στιγµατίζονται όταν το 

γεγονός που τους στιγµατίζει τους οδηγεί στη διάκριση και τελικά στην 

απώλεια του κοινωνικού τους κύρους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 

στιγµατισµένες οµάδες να αδικούνται σε ότι αφορά τις γενικές κοινωνικές 

προκλήσεις της ζωής. Για παράδειγµα, έχουν χαµηλά εισοδήµατα, δυσκολίες 

πρόσβασης στην εκπαίδευση, αντιµετωπίζουν προβλήµατα στέγασης, έχουν 

ελλιπή ιατρική περίθαλψη, κτλ. 

 

Η απώλεια του κοινωνικού κύρους συνεπάγεται µια σειρά από αλυσιδωτές 
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αρνητικές συνέπειες για την τοποθέτηση του στιγµατισµένου ατόµου στην 

κοινωνική κλίµακα. Αυτό φυσικά επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική και 

προσωπική ζωή του ατόµου, µιας και η χαµηλή κοινωνική του θέση αποτελεί 

αυτόµατα βάση για την κοινωνική του διάκριση. Όταν ένα άτοµο κατέχει 

χαµηλή θέση στην κοινωνική κλίµακα το γεγονός αυτό το καθιστά λιγότερο 

ικανό να κοινωνικοποιηθεί και να συµµετέχει στις κοινοτικές δραστηριότητες.  

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της ταµπελοποίησης τα αποτελέσµατα της απόδοσης 

στίγµατος στα άτοµα µε ψυχικές ασθένειες έχουν ως συνέπεια την απόρριψη 

τους από το κοινωνικό σύνολο. ∆ύσκολα κάποιος κάνει ένα άτοµο µε ψυχική 

ασθένεια φίλο, υπάλληλο στην επιχείρηση του, γείτονα του ή συνεργάτη, 

καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι θα υποτιµήσουν ένα πρόσωπο µε ψυχική 

νόσο αφού το θεωρούν λιγότερο αξιόπιστο, ευφυή, και ικανό. Αυτές οι 

πεποιθήσεις έχουν ένα ιδιαίτερα οδυνηρό αντίκτυπο στα άτοµα που 

παρουσιάζουν µια σοβαρή ψυχική ασθένεια. Ο ψυχικά ασθενής σκέφτεται ότι 

οι άλλοι γύρω του θα τον απορρίψουν απλά επειδή έχει µια ψυχική νόσο. 

Αυτό γίνεται µέρος της αντίληψης του για το άτοµο του και αυτή η αντίληψη 

έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για τον ψυχικά ασθενή, καθώς η αναµονή 

και ο φόβος της απόρριψης που νιώθει τον ωθεί να ενεργεί µε λιγότερη 

βεβαιότητα και αµυντικά, και παράλληλα τον καθιστά αντικοινωνικό καθώς 

θεωρεί απειλητική την επαφή του µε το κοινωνικό σύνολο. 

 

 

2.ε Συµπεράσµατα για την επιλογή των θεωρητικών 

προσεγγίσεων 

 

Αυτό το κεφάλαιο εξέτασε µια σειρά θεωρητικών προσεγγίσεων για το στίγµα 

και το στιγµατισµό των ψυχικά ασθενών. Η ίδια η ύπαρξη αυτού του 

φάσµατος των απόψεων µας δείχνει ότι το ζήτηµα του στιγµατισµού της 

ψυχικής ασθένειας είναι ευρέως αµφισβητούµενο, µε αποτέλεσµα 

οποιαδήποτε συζήτηση για το συγκεκριµένο θέµα να µην µπορεί να πάρει 

τίποτα ως δεδοµένο. Ωστόσο, έπειτα από την κριτική εξέταση των όσων 

αναφέρθηκαν παραπάνω, παρακάτω αναφέρονται τα κύρια θεωρητικά σηµεία 
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πάνω στα οποία θα βασίζεται το εµπειρικό σκέλος της εργασίας. 

 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του χαρακτηρισµού η αντίδραση των άλλων είναι 

αυτή που καθορίζει τη διαδοχή της αλληλεπίδρασης που οδηγεί στην 

παρέκκλιση. Το πρώτο στάδιο της αντίδρασης των άλλων στην ψυχική 

ασθένεια είναι η αγνόηση και διατήρηση του παρεκκλίνοντα στον κοινωνικό 

ρόλο που έχει αναλάβει. Σε αυτό το στάδιο οι θεωρητικοί του χαρακτηρισµού 

ονοµάζουν την παρέκκλιση πρωτογενή. Ωστόσο, ενώ η ίδια η συµπεριφορά 

µπορεί ως ένα σηµείο να αγνοηθεί, µετά από ένα στάδιο, το οποίο συνδέεται 

συνήθως µε µια κρίση ή µια σειρά από µεταπτώσεις του ψυχικά ασθενούς, 

παύει να γίνεται ανεκτή και το άτοµο θεωρείται επικίνδυνο και παραπέµπεται 

σε ειδικούς επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Σε αυτό το στάδιο η παρέκκλιση 

χαρακτηρίζεται δευτερογενής και το παρεκκλίνων άτοµο ψυχικά ασθενής.  

 

Η οικογένεια ή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που περιβάλλει το ψυχικά 

ασθενή είναι αυτά που καθορίζουν την ύπαρξη της ψυχικής ασθένειας, και 

όχι η ασθένεια αυτή καθεαυτή. Είναι γεγονός ότι στις µέρες µας παρά τις 

µεταρρυθµίσεις που διαδραµατίζονται στον τοµέα της ψυχικής υγείας ο 

χαρακτηρισµός που αποδίδεται από την ίδια την κοινότητα είναι ισχυρότερος 

από οποιοδήποτε θεσµικό πλαίσιο. Τα επίπεδα ανοχής απέναντι στην 

παρέκκλιση εξαρτώνται από το συγκεκριµένο πολιτιστικό περιβάλλον που η 

µη φυσιολογική συµπεριφορά κάνει την εµφάνισή της.  

 

Η πρώτη ολοκληρωµένη µελέτη γύρω από το στίγµα πραγµατοποιείται από 

τον Goffman στο βιβλίο του µε τίτλο «Στίγµα: σηµειώσεις για τη διαχείριση 

της φθαρµένης ταυτότητας». Το έργο του ενέπνευσε αφθονία ερευνών για 

τη φύση, τις πηγές και τις συνέπειες του στίγµατος. Από τότε που ο Goffman 

έδωσε τον ορισµό για το στίγµα ακολούθησαν αρκετοί εναλλακτικοί ή 

«επεξεργασµένοι» ορισµοί, ενώ η έρευνα για το στίγµα γίνεται απίστευτα 

παραγωγική. 

 

Πολύ σηµαντική ωστόσο είναι και η συµβολή του αµερικάνου ψυχιάτρου 
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Bruce Link στην έρευνα για το στιγµατισµό της ψυχικής νόσου, ο οποίος 

επεξεργάζεται την έννοια του στίγµατος µέσα από µια ευδιάκριτα 

κοινωνιολογική προοπτική. Βασιζόµενος στην µελέτη του Goffman καθώς και 

στις έρευνες των µεταγενέστερων µελετητών για το στίγµα, προτείνει µια 

αναθεωρηµένη προσέγγιση για την έννοια αυτή. Ο Link αναλύει και 

ερµηνεύει το στίγµα µέσα από µια λεπτοµερή συζήτηση που αναπτύσσει για 

το κάθε ένα από τα συστατικά του µέρη. Θεωρεί ότι το στίγµα υπάρχει όταν 

συνυπάρχουν τα τέσσερα βασικά συστατικά του, αυτά της ετικετικοποίησης, 

του στερεοτύπου, της διάκρισης, και της απώλειας του κοινωνικού κύρους. 

Με αυτό τον τρόπο προσέγγισης της έννοιας θεωρεί ότι ανταποκρίνεται 

περισσότερο στη φύση και τις συνέπειες του στίγµατος, παρά στις πηγές που 

προκαλούν το στιγµατισµό των ατόµων. 

 

Ο Link στην µελέτη του για το στίγµα εύστοχα παρατηρεί ότι στις έρευνες 

που έχουν πραγµατοποιηθεί, το ενδιαφέρον των µελετητών εστιάζεται στις 

περισσότερες µελέτες στο άτοµο. Το στίγµα, δηλαδή, εξετάζεται ως κάτι που 

το άτοµο κουβαλά, παρά ως ένας προσδιορισµός ή µια ετικέτα που η 

κοινότητα επισυνάπτει στο άτοµο. Η ατοµοκεντρική αυτή θεώρηση του 

στίγµατος κατευθύνει την προσοχή µας σε διαφορετικά κανάλια και όχι στους 

παράγοντες που προκαλούν την απόρριψη και τον αποκλεισµό.  

 

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη στάση των τοπικών κοινωνιών 

απέναντι στην ψυχική ασθένεια, και πως ο στιγµατισµός και διάκριση των 

ψυχικά ασθενών ξεκινά από την ίδια την κοινότητα µέσα από την 

αντιµετώπιση και την αντίδραση που το εκάστοτε κοινωνικό σύνολο διατηρεί 

απέναντι στην ψυχική νόσο. Για το λόγο αυτό θεωρούµε ότι οι θεωρίες που 

αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον καθορισµό 

του ερωτήµατος µας, καθώς και στον τρόπο αναζήτησης και συλλογής των 

πληροφοριών που πλαισιώνουν παρακάτω το εµπειρικό κοµµάτι της µελέτης.  
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Κεφάλαιο 3: Σχεδιασµός και µεθοδολογία της έρευνας 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές εµπειρικές έρευνες 

στις κοινωνικές επιστήµες που στοχεύουν στην καταγραφή των αντιλήψεων 

του κοινού για τη ψυχική νόσο και τον ψυχικά ασθενή. Σκοπός της εργασίας 

είναι η διερεύνηση των αντιδράσεων των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών 

στη δηµιουργία κοινοτικών δοµών στην περιοχή τους. Στα πλαίσια της 

έρευνας αποπειράται η διαµόρφωση µιας γενικής εικόνας των στάσεων και 

των αντιδράσεων των κατοίκων του Ρεθύµνου στη δηµιουργία κοινοτικών 

δοµών στην περιοχή τους. Η κοινωνία του Ρεθύµνου είναι µια πόλη µε 

ιδιαίτερα κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Στον τοµέα της απασχόλησης το 

Ρέθυµνο συνδυάζει την τουριστική απασχόληση µε την αστική ανάπτυξη. Τα 

µέλη της κοινωνίας του στην πλειοψηφία τους προέρχονται από αγροτικές 

οικογένειες της περιφέρειας, αλλά λόγω της τουριστικής ανάπτυξης που το 

Ρέθυµνο γνωρίζει τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και λόγω της δηµιουργίας 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, πολλά από τα άτοµα που 

απαρτίζουν το συνολικό πληθυσµό του προέρχονται από διαφορετικά µέρη 

και κράτη. Παράλληλα, και πέρα από την πολύπολιτισµικότητα που η 

κοινωνία του Ρεθύµνου παρουσιάζει, αξίζει να αναφερθεί και η πίστη στις 

παραδοσιακές αξίες που έχουν οι ντόπιοι κάτοικοι της πόλης.  

 

Τα παραπάνω στοιχεία καθώς και η άµεση πρόσβαση στο πεδίο της έρευνας, 

αποτέλεσαν µερικούς από τους λόγους που για τη συγκεκριµένη έρευνα 

επιλέχθηκαν να εξεταστούν οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας του 

Ρεθύµνου στην δηµιουργία και λειτουργία κοινοτικών δοµών παροχής 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Συγκεκριµένα, στη µελέτη αυτή επιχειρείται η 

καταγραφή ενδεικτικών περιστατικών που αφορούν τις αντιδράσεις των 

πολιτών του Ρεθύµνου στη δηµιουργία και λειτουργία του Κέντρου Ψυχικής 

Υγείας και του Ξενώνα στην εν λόγω κοινότητα. Για την επίτευξη του σκοπού 

αυτού χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι της ποιοτικής έρευνας και 

πραγµατοποιήθηκε έρευνα πεδίου µέσω συνεντεύξεων µε τους υπευθύνους 

λειτουργίας των δοµών αυτών, καθώς και µε ένα µέλος από την οικογένεια 
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ενός ψυχικά ασθενούς που κατοικεί στο Ρέθυµνο.  

 

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας είναι ψυχίατρος, και η 

υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα είναι ψυχολόγος. Το γεγονός ότι οι 

υπεύθυνοι των κοινοτικών αυτών δοµών προέρχονται από διαφορετικά 

επιστηµονικά πεδία είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την έρευνα. Παράλληλα, η 

προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία και των δυο υπευθύνων εκτιµάται ότι 

θα παίξει καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση των στάσεων τους για τη 

λειτουργία των δοµών. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του Κέντρου Ψυχικής 

Υγείας προτού εργαστεί στο κέντρο εργαζόταν στο ψυχιατρείο Χανίων, 

γεγονός που σηµαίνει ότι έχει εργαστεί και στο ασυλιακό µοντέλο παροχής 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας, και έχει παρακολουθήσει αλλά και συµµετάσχει 

ενεργά, στις διαδικασίες της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα. Η 

υπεύθυνη του Ξενώνα εργαζόταν στη Γερµανία για αρκετά χρόνια σε ιατρείο 

σαν ψυχολόγος ψυχοκοινωνικής στήριξης ασθενών, και πριν από την 

απασχόληση της εκεί είχε πραγµατοποιήσει την πρακτική της άσκηση σε 

Ξενώνες της Γερµανίας, γεγονός που σηµαίνει ότι έχει εµπειρία στην 

λειτουργία της ίδιας κοινοτικής δοµής, στην προκειµένη περίπτωση του 

Ξενώνα, σε δυο διαφορετικά ευρωπαϊκά κράτη, της Γερµανίας και της 

Ελλάδας. 

 

Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων επιλέχθηκαν οι συγκεκριµένες 

κοινοτικές δοµές καθώς το Κέντρο Ψυχικής Υγείας αποτελεί µια νέα κοινοτική 

δοµή για την πόλη του Ρεθύµνου, η λειτουργία του ξεκινά τον Απρίλιο του 

2008, ενώ ο Ξενώνας αποτελεί µια προγενέστερη κοινοτική δοµή αφού η 

λειτουργία του ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2001. Με αυτό τον τρόπο θεωρούµε 

ότι θα καταφέρουµε να καταγράψουµε την αντίδραση των ρεθυµνιωτών 

πολιτών στη δηµιουργία των κοινοτικών αυτών δοµών σε δυο διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, τόσο στην παρούσα χρονική περίοδο, όσο και στην 

χρονική περίοδο που η παροχή κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας ξεκινά 

στην πόλη του Ρεθύµνου. Παράλληλα, επιλέχθηκε να πραγµατοποιηθεί 

συνέντευξη και µε µέλος της οικογενείας ενός χρήστη των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας στην κοινότητα του Ρεθύµνου, αποσκοπώντας στην 

παρουσίαση της αντίδρασης της ρεθυµνιώτικής κοινωνίας τόσο από την 
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πλευρά των εκπροσώπων των κοινοτικών δόµων, όσο και από τη σκοπιά µιας 

από τις οικογένειες των χρηστών υπηρεσιών κοινοτικής φροντίδας. 

 

Για την προσέγγιση των κοινοτικών δοµών και των εκπροσώπων τους, 

καθώς και της οικογένειας του ψυχικά ασθενούς, έπαιξε σηµαντικό ρόλο η 

συµβολή του υπευθύνου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου. Ο 

υπεύθυνος του κέντρου πέρα από την συνέντευξη που έδωσε για την 

υλοποίηση της συγκεκριµένης εργασίας, συνέστησε επίσης να 

πραγµατοποιηθεί και συνέντευξη µε την υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα 

στο Ρέθυµνο. Επιπλέον, το ίδιο πρόσωπο έπαιξε το ρόλο του διαµεσολαβητή 

για την οργάνωση της συνέντευξης µε το συγγενικό πρόσωπο του χρήστη 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το γεγονός αυτό ήταν ιδιαίτερα σηµαντικό για 

την έρευνα, καθώς όλες οι προηγούµενες προσπάθειες για να 

πραγµατοποιηθεί συνέντευξη µε µια από τις οικογένειες των ψυχικά ασθενών 

δεν είχαν κανένα αποτέλεσµα. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης µιας 

οικογενείας της οποίας κάποιο από τα µέλη της ήταν ψυχικά ασθενής 

ζητήθηκε η συµβολή των εργαζοµένων στη Ψυχιατρική Μονάδα του Γενικού 

Νοσοκοµείου Ρεθύµνης. Τόσο από την πλευρά των εργαζοµένων όσο και από 

την πλευρά των οικογενειών, από τις οποίες ζητήθηκε να συµµετάσχουν 

στην έρευνα, η ανταπόκριση ήταν αρνητική. Στη διάρκεια της συνεντεύξεως 

µε τον ψυχίατρο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας αναφέρθηκαν οι δυσκολίες 

αυτές και προθυµοποιήθηκε να βοηθήσει. Ο Υπεύθυνος του ΚΨΥ εξήγησε ότι 

επειδή το ζήτηµα που εξετάζεται είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, ειδικά για τις 

οικογένειες που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της ψυχικής ασθένειας, πως θα 

ήταν καλύτερα να έρθει αυτός σε µια πρώτη επαφή µε τα πρόσωπα της 

οικογενείας και έπειτα να µας παραπέµψει σε αυτούς. Έπειτα από την πρώτη 

επαφή που είχε ο ίδιος µε τη συγκεκριµένη οικογένεια µας έδωσε τα στοιχεία 

ενός από τα µέλη της, συγκεκριµένα του άντρα της αδελφής του ψυχικά 

ασθενούς, µε τον οποίο προγραµµατίστηκε και πραγµατοποιήθηκε η 

συνέντευξη. 

 

Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα στις κοινοτικές δοµές. Συγκεκριµένα, η 

συνέντευξη µε τον υπεύθυνο λειτουργίας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

Ρεθύµνου, καθώς και η συνέντευξη µε την οικογένεια του ψυχικά ασθενούς, 



 - 45 - 

πραγµατοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, στην 

οδό ∆ηµοκρατίας 7 στο Ρέθυµνο. Η συνέντευξη µε την υπεύθυνη λειτουργίας 

του Ξενώνα του Ρεθύµνου πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 

ξενώνα ο οποίος βρίσκεται στη περιοχή του Τσεσµέ στο Ρέθυµνο. Οι 

συνεντεύξεις ήταν ατοµικές χωρίς τη συµµετοχή άλλων συναδέλφων ή 

προσώπων, και πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση µαγνητοφώνου, τη χρήση 

του οποίου γνώριζαν οι συνεντευξιαζόµενοι.  

 

Η έρευνα πεδίου που πραγµατοποιήθηκε στόχευε στην καταγραφή των 

αντιδράσεων σε τοπικό επίπεδο των κατοίκων του Ρεθύµνου στη δηµιουργία 

του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Ξενώνα. Μέσα από την διερεύνηση των 

αντιδράσεων αυτών µπορούµε ενδεχοµένως να µελετήσουµε και τη στάση 

των πολιτών απέναντι στη ψυχική ασθένεια και στους ψυχικά ασθενείς. 

Επιλέχθηκε η ποιοτική έρευνα καθώς στόχος της µελέτης δεν είναι η 

ανακάλυψη και η καταγραφή των γενικών τάσεων του ζητήµατος που 

ερευνάται, αλλά η διαµόρφωση µιας σφαιρικής εικόνας µέσα από τις 

συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν, και η ανεύρεση των κοινών στοιχείων 

µεταξύ τους.  

 

Η µεθοδολογία της ανά χείρας εργασίας στηρίζεται στη συλλογή 

υποκειµενικών παρατηρήσεων και πληροφοριών, µε τη χρήση ηµιδοµηµένου 

ερωτηµατολογίου στη διάρκεια ατοµικών συνεντεύξεων µε τους 

ερωτώµενους. Επιλέχθηκε ο τύπος της ηµιδοµηµένης συνέντευξης γιατί 

προσφέρει στον ερωτώµενο το κατάλληλο έδαφος να δώσει τις δικές του 

περιγραφές και ερµηνείες, χρησιµοποιώντας δικές του εννοιολογικές 

κατηγορίες και όχι εκείνες που του επιβάλλονται από ένα αυστηρά δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο (Κυριαζή Ν., 2000:123). Από την άλλη πλευρά, η χρήση 

ηµιδοµηµένου ερωτηµατολογίου παρέχει στον ερευνητή ευελιξία, καθώς 

παίρνει τη µορφή της συζήτησης και του δίνει τη δυνατότητα να µεταβάλλει 

και να διαµορφώνει τις ερωτήσεις του προς τους συνεντευξιαζόµενους, 

ανάλογα µε τα επιµέρους ζητήµατα που θέτει ο ερωτώµενος µέσα από τις 

ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου.  

 



 - 46 - 

Θεωρούµε ότι η χρήση της µη τυποποιηµένης συνέντευξης για τη διερεύνηση 

του κοινωνικού ζητήµατος που µας απασχολεί είναι η καταλληλότερη για την 

απάντηση των ερωτηµάτων µας, όπως αυτά διατυπώνονται στο θεωρητικό 

πλαίσιο της εργασίας. Επιπλέον, εφόσον η ερευνητική εργασία δεν ξεκινά µε 

συγκεκριµένες θεωρητικές υποθέσεις αλλά µε ένα εννοιολογικό πλαίσιο, η 

χρήση ενός ευέλικτου σχήµατος για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων που 

έχουν συµπεριληφθεί στην έρευνα κρίνεται απαραίτητη, για τη συλλογή των 

αναγκαίων πληροφοριών και τη αναγωγή των συµπερασµάτων της εργασίας. 

Οι απαντήσεις που δίνονται επιτρέπουν αφενός τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των υποθέσεων που έχουν διατυπωθεί και αφετέρου την αποκάλυψη πτυχών 

και στοιχείων που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί. 

 

Οι στόχοι της έρευνας προσδιόρισαν τους τοµείς των θεµάτων που έπρεπε να 

καλύψει το ερωτηµατολόγιο. Οι ερωτήσεις που υποβάλλαµε στους 

εκπροσώπους των κοινοτικών δοµών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του 

Ξενώνα χωρίζονται σε τρεις τοµείς. Ο πρώτος αναφέρεται στις λειτουργίες 

και στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια των δοµών αυτών, 

ο δεύτερος στον τρόπο που η κοινότητα αντιδρά στην λειτουργία τους και ο 

τρίτος στις δραστηριότητες που οι κοινοτικές αυτές δοµές αναπτύσσουν για 

την ευαισθητοποίηση των πολιτών της κοινωνίας στην οποία ανήκουν. Οι 

ερωτήσεις που υποβάλλαµε στο συγγενικό πρόσωπο του ψυχικά ασθενούς 

και χρήστη των υπηρεσιών που οι δοµές αυτές παρέχουν, χωρίζονται σε δύο 

τοµείς. Ο πρώτος αφορά τη φύση της ασθένειας του ψυχικά ασθενή και τον 

τρόπο που το οικογενειακό του περιβάλλον αντιµετωπίζει τη ψυχική του 

νόσο, και ο δεύτερος αναφέρεται στην αντίδραση της γειτονιάς όπου κατοικεί 

ο ψυχικά ασθενής απέναντι στο πρόσωπο του, αλλά και απέναντι στην 

οικογένεια του.  

 

Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη µεθοδολογία για τη διεξαγωγή της έρευνας 

καθώς οι ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε ανοιχτές ερωτήσεις εξυπηρετούν σε 

βάθος το ερευνητικό µας ζήτηµα. Οι ερωτήσεις της ηµιδοµηµένης 

συνέντευξης επιτρέπουν στους ερωτώµενους να προσδιορίσουν την 

κατάσταση µε βάση τις δικές τους εµπειρίες και να αναδεικνύουν θέµατα που 

οι ίδιοι θεωρούν σηµαντικά. Μέσα από το ευέλικτο και ανοικτό σχήµα των 
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ερωτήσεων που υπεβλήθηκαν στους συνεντευξιαζόµενους, στόχος µας είναι 

οι ερωτώµενοι να δώσουν τις δικές του περιγραφές και ερµηνείες, χωρίς οι 

ερωτήσεις να τους περιορίζουν και να τους κατευθύνουν σε µια 

συγκεκριµένη γραµµή.  

 

Επειδή ο τρόπος που οργανώνεται και παρουσιάζεται το υλικό των 

συνεντεύξεων αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ερευνητικής διαδικασίας, 

κρίνεται απαραίτητο να αιτιολογηθεί ο λόγος που επιλέχθηκε να 

παρουσιαστούν τα στοιχεία της ερευνάς µε τον τρόπο που παρουσιάζονται 

στο κύριο σκέλος της εργασίας. Οι συνεντεύξεις παρουσιάζονται µεµονωµένα 

και τα στοιχεία που προέκυψαν από τη καθεµία από αυτές ξεχωριστά, ακόµα 

και στην περίπτωση των συνεντεύξεων µε τους υπευθύνους των κοινοτικών 

δοµών, παρόλο που χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες ερωτήσεις για την υλοποίηση 

τους. Ο λόγος που οι συνεντεύξεις και τα αποτελέσµατα τους παρουσιάζονται 

κατά αυτόν τον τρόπο οφείλεται στο γεγονός ότι στόχος είναι να εξεταστεί η 

καθεµία από τις δοµές αυτές ξεχωριστά, καθώς η καθεµία από αυτές 

προσφέρει διαφορετικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.  

 

Οι εκπρόσωποι των κοινοτικών δοµών, όσο και το συγγενικό πρόσωπο του 

ψυχικά ασθενή δέχτηκαν άµεσα και µε µεγάλη προθυµία να συµβάλλουν 

στην έρευνα. Η ανταπόκριση τους ήταν άµεση και δέχτηκαν χωρίς δισταγµό 

να πραγµατοποιηθούν οι συνεντεύξεις µαζί τους και να µας φιλοξενούσουν 

στο χώρο τους. Η συµβολή τους για τη πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης 

µελέτης υπήρξε καταλυτική, καθώς χωρίς τη συµµετοχή τους δεν θα ήταν 

δυνατό να πραγµατοποιηθεί. Βάσει προσωπικών εκτιµήσεων, οι απαντήσεις 

τους υπήρξαν ειλικρινείς και καταλυτικές για τη συλλογή των απαραίτητων 

πληροφοριών σχετικά µε το ζητούµενο του ερευνητικού θέµατος της 

εργασίας. Για λόγους εµπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών 

δεδοµένων δεν αναφέρονται τα πραγµατικά ονόµατα των προσώπων µε τα 

οποία πραγµατοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις.  

 

Παράλληλα µε τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων µε τους υπευθύνους των 

κοινοτικών δοµών, και µε µέλος της οικογενείας ενός χρήστη των κοινοτικών 
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υπηρεσιών ψυχικής υγείας Ρεθύµνου, πραγµατοποιήθηκε έρευνα στον 

Εθνικό και τοπικό τύπο. Για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού για τη 

διεξαγωγή της εργασίας ανατρέξαµε στα σχετικά µε τη ψυχιατρική 

µεταρρύθµιση άρθρα, που έχουν δηµοσιευτεί σε Εθνικές και τοπικές 

εφηµερίδες, καθώς και στην αναζήτηση άρθρων που αφορούν την αντίδραση 

των τοπικών κοινωνιών στη δηµιουργία κοινοτικών δοµών. Ο λόγος που 

επιλέχθηκε να πραγµατοποιηθεί έρευνα στον Τύπο αφορά το ρόλο που 

διαδραµατίζουν τα ΜΜΕ στη διαµόρφωση των στάσεων του γενικού 

πληθυσµού απέναντι στη ψυχική ασθένεια. Τα ΜΜΕ αποτελούν την κύρια 

πηγή πληροφόρησης για τη µεγαλύτερη µερίδα του συνόλου των µελών της 

κοινωνίας, σχετικά µε τη φύση, τα αίτια και τα συµπτώµατα των ψυχικών 

νοσηµάτων. Το γεγονός αυτό κατέστησε ιδιαίτερα σηµαντική την έρευνα της 

αντίδρασης των τοπικών κοινωνιών στη δηµιουργία κοινοτικών δοµών, όπως 

αυτή παρουσιάζεται από τον Εθνικό και τοπικό τύπο του Ρεθύµνου. 
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Κεφάλαιο 4: Το στίγµα ως εµπόδιο στην αποκατάσταση: Η 
αντίδραση των τοπικών κοινωνιών στη δηµιουργία κοινοτικών 
δοµών. 

 

4.α ΜΜΕ και τοπική κοινωνία: ο ρόλος της δηµοσιότητας στη 

διαµόρφωση των στάσεων έναντι της ψυχικής ασθένειας και 

της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. 

 

Καθοριστικό ρόλο στην διαδικασία του στίγµατος, στη δηµιουργία του και 

στην ανατροφοδότηση του, παίζουν τα ΜΜΕ καθώς λειτουργούν ως πλάστες 

της κοινής γνώµης, και η δύναµη τους να κατευθύνουν τους πολίτες µιας 

κοινωνίας σε συγκεκριµένες πεποιθήσεις είναι µεγάλη. Οι αναπαραστάσεις 

της ψυχικής ασθένειας µέσα από τα ΜΜΕ στο µεγαλύτερο ποσοστό τους 

ταυτίζουν τον ψυχικά ασθενή µε το «κακό», όπως αυτό µεταφράζεται στο 

εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο που απαντάται. Με αυτό τον τρόπο ο όρος 

ψυχική ασθένεια, κι ιδιαίτερα η σχιζοφρένεια, ταυτίζονται στα ΜΜΕ µε τους 

όρους επικίνδυνος, απειλή και τρόµος.  

 

Στο άρθρο τους στο περιοδικό «Ψυχολογία», µε τίτλο Στίγµα και ψυχική 

διαταραχή: Ο δρόµος προς τον αποστιγµατισµό, οι Μ.Οικονόµου, Χ. 

Γραµανδανη, Ε. Λούκη, και Λ. Γιώτης, αναφέρουν σχετικά για το ρόλο των 

ΜΜΕ στο στιγµατισµό της ψυχικής ασθένειας, ότι η αναπαραγωγή των 

στερεοτύπων κατέχει δοµικό ρόλο στη λειτουργία των ΜΜΕ. Το στοιχείο του 

νέου, του εντυπωσιακού, της έκπληξης, που εξασφαλίζει την απήχηση µιας 

είδησης, πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα οικείο πλαίσιο, έτσι ώστε να είναι 

εύληπτο από το δέκτη. Η αναπαραγωγή στερεοτύπων αποτελεί µια 

δελεαστική λύση για τους επαγγελµατίες των Μέσων ως προς τη 

σκιαγράφηση ενός οικείου πλαισίου. Με άλλα λόγια, οι πεποιθήσεις και 

αντιλήψεις του κοινού γύρω από το θέµα της είδησης είναι αυτές που 

υποδεικνύουν στα ΜΜΕ και στους εκπροσώπους τους, για τον τρόπο µε τον 

οποίο η είδηση αυτή τελικά θα παρουσιαστεί, έτσι ώστε να είναι αποδεκτή και 

τελικά καταναλώσιµη για το κοινό.  
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Επιπλέον, αναφέρουµε ότι για τα άτοµα εκείνα που δεν έχουν καµία επαφή 

µε τη ψυχική ασθένεια, για ότι αφορά τα αίτια και τα συµπτώµατα της, η 

κύρια πηγή πληροφόρησης τους αποτελούν τα ΜΜΕ. Από αυτόν και µόνο το 

ρόλο που διαδραµατίζουν τα ΜΜΕ, αναφορικά µε τη διαµόρφωση των 

πεποιθήσεων του γενικού πληθυσµού για την ψυχική ασθένεια, γίνεται 

σαφής η καταλυτική σηµασία τους στην έρευνα για το στιγµατισµό των 

ψυχικά ασθενειών. Ιδιαίτερα όταν στις εµπειρικές έρευνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί για τον στιγµατισµό ψυχικών νοσηµάτων παρατηρείται ένα 

ποσοστό µεταξύ 10% και 20% του πληθυσµού να εµφανίζει ακραίες 

στιγµατιστικές απόψεις για τους ψυχικά ασθενείς14.  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παραθέτουν στην εµπειρική έρευνα15 τους οι 

Elmer L. Struening, Deporah A. Perlick, Bruce G. Link, Fredric Hellman, 

Daniel Herman, και η Jo Anne Sirey δείχνουν ότι το ευρύ κοινό συνδέει τη 

βίαιη συµπεριφορά µε τους ανθρώπους που έχουν µια σοβαρή ψυχική 

ασθένεια ή µε τη χρήση ψυχοφάρµακων. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι ένα 

µεγάλο ποσοστό του κοινού υποτιµά τους ψυχικά ασθενείς και µάλιστα 

πιστεύουν ότι τα άτοµα αυτά, σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά, είναι πιο 

εύκολο να χρησιµοποιήσουν βία και να προβούν σε βίαιες συµπεριφορές. 

Άλλες µελέτες έχουν καταδείξει την υποτίµηση που υφίστανται οι ψυχικά 

ασθενείς αφού θεωρούνται άτοµα τα οποία δε δύνανται να ανταποκριθούν 

στις κοινωνικές απαιτήσεις, και συνεπώς δε µπορούν να ενσωµατωθούν στο 

κοινωνικό σύνολο.  

 

Από τις έρευνες και τις µελέτες που έχουν υλοποιηθεί φαίνεται ότι οι όροι 

«ψυχική ασθένεια» «διπολική διαταραχή» «σχιζοφρένια» και «χρήση 

ψυχοφαρµάκων» αποτελούν αρνητικά φορτισµένες έννοιες για τα 

περισσότερα άτοµα που συµµετείχαν στις έρευνες αυτές. Οι ειδικοί 

επιστήµονες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι δηµόσιοι φόβοι δεν 

                                                 
14  Α. Μέρτικα, Μ. Οικονόµου, Α. Στάλικας και Χ. Γραµανδανη, «Το στίγµα της ψυχικής ασθένειας και της 

σχιζοφρένειας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών ευρυµάτων», Ψυχολογία, τεύχος 13 (3), 
2006, σελ. 11 

15 Elmer L. Struening, Deporah A. Perlick, Bruce G. Link, Fredric Hellman, Daniel Herman, & Jo Anne 
Sirey, «Stigma as a Barrier to Recovery: The Extent to Which Caregivers Believe Most People Devalue 
Consumers and Their Families», PSYCHIATRIC SERVICES, December 2001, Vol. 52, No. 12 
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ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, καθώς οι εµπειρικές µελέτες έχουν 

δείξει ότι µονάχα η µειοψηφία των ατόµων µε ψυχικά προβλήµατα 

παρουσιάζει βίαιη συµπεριφορά. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία αυτά δείχνουν 

ότι ένα µεγάλο ποσοστό του κοινού υποτιµά τους ψυχικά ασθενείς µε το να 

αποδίδει σε αυτούς πολύ υψηλότερα ποσοστά βίαιης συµπεριφοράς από αυτά 

που στη πραγµατικότητα είναι αληθή.  

 

Ο ρόλος που διαδραµατίζει η δηµοσιότητα στη διαµόρφωση των στάσεων 

έναντι της ψυχικής ασθένειας και της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, κατέστησε 

ιδιαίτερα σηµαντική την έρευνα της αντίδρασης των τοπικών κοινωνιών στη 

δηµιουργία κοινοτικών δοµών, όπως αυτή παρουσιάζεται από τον Εθνικό και 

τοπικό τύπο του Ρεθύµνου. Για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού για 

τη διεξαγωγή της εργασίας ανατρέξαµε στα σχετικά µε τη ψυχιατρική 

µεταρρύθµιση άρθρα, που έχουν δηµοσιευτεί σε Εθνικές και τοπικές 

εφηµερίδες. ∆εν είναι λίγα τα άρθρα που συγκεντρώθηκαν και αφορούν 

καταγγελίες πολιτών, επιστηµόνων και δηµοσιογράφων για την αρνητική και 

άσχηµη αντίδραση διαφόρων τοπικών κοινωνιών στη δηµιουργία κοινοτικών 

ψυχιατρικών δοµών στην περιοχή τους. Παρατηρούµε, ότι η ανάπτυξη 

τέτοιων δοµών συναντά εµπόδια από τις εκάστοτε τοπικές κοινωνίες που 

επρόκειτο οι δοµές αυτές να εγκατασταθούν. Τα εµπόδια αυτά έχουν τις ρίζες 

τους στις αρνητικές αντιλήψεις που έχουν οι περισσότεροι άνθρωποι για τους 

ψυχικά ασθενείς.  

 

Το παραπάνω συµπέρασµα ανάγεται και από τον τρόπο που αντιµετωπίζει τις 

περισσότερες φορές ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού τις προσπάθειες της 

αποασυλοποίησης. Οι προσπάθειες αυτές οι οποίες αναφέρονται στην 

τοµεοποίηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στη δηµιουργία κοινοτικών 

δοµών και κλινικών βραχείας νοσηλείας σε γενικά νοσοκοµεία, 

αντιµετωπίζονται µε αδιαλλαξία, καχυποψία και φόβο. Παραδείγµατα τέτοιων 

περιπτώσεων αναλύονται παρακάτω όπου καταδεικνύουν το χαρακτηριστικό 

του στίγµατος και της έλλειψης πληροφόρησης του κοινωνικού συνόλου σε 

ότι αφορά τη ψυχική ασθένεια. Τα παραδείγµατα αυτά συλλέχθηκαν από 

άρθρα που δηµοσιεύτηκαν σε εφηµερίδες.  
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Παρουσίαση της έρευνας στον Εθνικό τύπο 
 

Το υλικό που ακολουθεί συγκεντρώθηκε τη χρονική περίοδο µεταξύ 

Οκτωβρίου 2007 και Οκτωβρίου 2008. Για την αναζήτηση άρθρων σχετικών 

µε την αντίδραση της γειτονιάς απέναντι στο ψυχικά ασθενή και τη ψυχική 

ασθένεια, χρησιµοποιήθηκαν τα ηλεκτρονικά αρχεία άρθρων της εφηµερίδας 

«Ελευθεροτυπία», καθώς και τα Ενηµερωτικά ∆ελτία του φορέα «Κλίµακα - 

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρωπίνου και Κοινωνικού Κεφαλαίου για την 

Αντιµετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισµού».  

 

Η ανασκόπηση αφορούσε στην περίοδο από το 2001 έως και το 2007, 

περίοδος κατά την οποία λαµβάνουν χώρα οι δράσεις της Β Φάσης του 

προγράµµατος Ψυχαργώς. Επιλέχτηκε η συγκεκριµένη χρονική περίοδος 

γιατί κατά τη Β’ φάση του Ψυχαργώς δηµιουργήθηκαν διάφορες κοινοτικές 

δοµές, όπως Οικοτροφεία, Ξενώνες και ΚΨΥ που αφορούν την ανά χείρας 

εργασία, σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Η αναζήτηση των άρθρων έγινε 

σύµφωνα µε τις ακόλουθες έννοιες – φράσεις: (α) αντίδραση των πολιτών 

στη δηµιουργία κοινοτικών ψυχιατρικών δοµών, (β) στίγµα και ψυχική 

ασθένεια. Οι παραπάνω έννοιες – φράσεις ανιχνεύθηκαν είτε στον τίτλο, είτε 

στο κατεξοχήν κείµενο, είτε σε λέξεις – προτάσεις που παραπέµπουν σε 

αυτές.  

 

Στην ανάλυση που ακολουθεί χρησιµοποιήθηκαν τρία άρθρα των οποίων τα 

στοιχεία παρατίθενται σε πίνακα στο τέλος του συγκεκριµένου 

υποκεφαλαίου.  

 

Στις 15 Νοεµβρίου του 2007 δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία» 

άρθρο16 του Γιώργου Κοκκινάκου µε τίτλο «Ο λιθοβοληµένος ξενώνας ως 

πυλώνας της ερήµου», στο οποίο αναφέρει ότι οι κάτοικοι του χωριού 

Κολχικού Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκαν µε πέτρες στο Οικοτροφείο 

                                                 
16  Κοκκινάκος Γ., (2007), «Ο λιθοβοληµένος ξενώνας ως πυλώνας της ερήµου», ηλεκτρονικό αρχείο 

εφηµερίδας Ελευθεροτυπία, διαθέσιµο στο 
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=15.10.2007,id=22335760 (τελευταία πρόσβαση 
24/01/2011) 
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του προγράµµατος «Ψυχαργώς». Σύµφωνα µε δηλώσεις των κατοίκων του 

χωριού φοβούνται τους δεκαπέντε ηλικιωµένους ενοίκους που επρόκειτο να 

εγκατασταθούν στον Ξενώνα. Για το λόγο αυτό θεώρησαν λογικό να 

λιθοβολήσουν τον Ξενώνα.  

 

Μια εξίσου ακραία περίπτωση δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα 

«Ελευθεροτυπία» στις 4 Ιανουαρίου του 2008 σε άρθρο17 που υπογράφει η 

Αργυρώ Κ. Μώρου, µε τίτλο «εισαγγελέας Τρικάλων διέταξε εγκλεισµό 

36χρονου, ύστερα από καταγγελία γειτόνων». Το συγκεκριµένο άρθρο 

αναφέρεται στην περίπτωση ενός ψυχικά ασθενή, του Κώστα από τα 

Τρίκαλα, όπου έπειτα από καταγγελία των γειτόνων του για αντικοινωνική 

συµπεριφορά ο εισαγγελέας της περιοχής του διέταξε τη φυλάκιση του 

επικαλούµενος νοµοθεσία του 1973, η οποία µάλιστα έχει αντικατασταθεί 

από το νόµο 2071/1992. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο (2071/1992) «την 

ακούσια νοσηλεία του φεροµένου στην αίτηση ως ασθενούς, µπορούν να 

ζητήσουν η σύζυγος του ή συγγενής σε ευθεία γραµµή απεριόριστα ή 

συγγενικής εκ πλαγίου µέχρι και το δεύτερο βαθµό ή όποιος έχει την 

επιµέλεια του προσώπου του ή επίτροπος του δικαστικά απαγορευµένου. Εάν 

δεν υπάρχει κανένα από τα πρόσωπα αυτά, σε επείγουσα περίπτωση, την 

ακούσια νοσηλεία µπορεί να ζητήσει και αυτεπάγγελτα ο εισαγγελέας 

πρωτοδικών του τόπου κατοικίας ή διαµονής του ασθενή».  

 

Στην περίπτωση που περιγράφεται στο συγκεκριµένο άρθρο ο Κώστας έµενε 

µε τους γονείς του, οι οποίοι ουδέποτε ζήτησαν τον εγκλεισµό του. Σύµφωνα 

µε όσα αναφέρει η παραπάνω νοµοθεσία σχετικά µε το ποιά πρόσωπα έχει το 

νοµικό δικαίωµα να ζητήσουν την ακούσια νοσηλεία του ψυχικά ασθενή 

ανάγεται το συµπέρασµα ότι ο εισαγγελέας που διέταξε τη σύλληψη του 

Κώστα έπραξε παράνοµα, αυθαίρετα και χωρίς να διερευνήσει και να 

επιληφθεί της υπόθεσης. Για την υπόθεση αυτή πέρα από την οικογένεια του 

ασθενή κινητοποιήθηκαν και µέλη από την «Πρωτοβουλία Γονέων Ενάντια 

στην Καταστολή» και τελικά ο εισαγγελέας αίρει την εντολή.  

                                                 
17  Μώρου Α., (2008), «Εισαγγελέας Τρικάλων διέταξε εγκλεισµό 36χρονου, ύστερα από καταγγελία 

γειτόνων», ηλεκτρονικό αρχείο εφηµερίδας Ελευθεροτυπία, διαθέσιµο στο 
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,id=28111040 (τελευταία πρόσβαση 24/01/2011) 
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Σηµειώνουµε ότι στην καταγγελία που υπέβαλαν οι γείτονες του αναφέρουν 

ότι ο Κώστας είναι αντικοινωνικός, ενοχλητικός, ανάρµοστος και επικίνδυνος. 

Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανένα έγγραφο ή καταγγελία στο δελτίο συµβάντων 

της αστυνοµίας που να επιβεβαιώνει το εγκληµατικό προφίλ που 

σκιαγράφησαν οι γείτονες του για αυτόν. Επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση 

αυτή τα όσα αναφέρουν στην έρευνα τους οι Elmer L. Struening, Deporah A. 

Perlick, Bruce G. Link, Fredric Hellman, Daniel Herman, και η Jo Anne Sirey, 

σχετικά µε το συµπέρασµα ότι το ευρύ κοινό συνδέει τη βίαιη συµπεριφορά 

µε τους ανθρώπους που έχουν µια σοβαρή ψυχική ασθένεια ή µε τη χρήση 

ψυχοφάρµακων  

 

Σε ένα άλλο άρθρο περιγράφεται η ακραία αντίδραση των κατοίκων µιας 

περιοχής της Αίγινας στη δηµιουργία µονάδας ψυχικής υγείας που φιλοξενεί 

άτοµα µε νοητική στέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές. Παρακάτω 

παραθέτουµε αυτούσια την επιστολή του Μεχµέτ Μουσταφά – εργαζόµενου 

στο Οικοτροφείο «Αφαία», που δηµοσιεύτηκε σε ενηµερωτικό δελτίο της 

«Κλίµακα – Φορέας Ανάπτυξης Ανθρωπίνου και Κοινωνικού Κεφαλαίου για 

την Αντιµετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισµού: «Το οικοτροφείο “Αφαία” 

του φορέα κλίµακα στην Αίγινα πολιορκείται από τις 16/07/2004 έως και 

σήµερα από µερίδα τοπικής κοινωνίας. Υπήρξαν ακραίες αντιδράσεις από 

τους κατοίκους όπως αποκλεισµός της διέλευσης των υπαλλήλων στο εν 

λόγω κτίριο από αυτοκίνητα των κατοίκων και στη συνέχεια από 

απορριµµατοφόρο του ∆ήµου. Αλλεπάλληλοι υβρισµοί και απειλές για 

ξυλοδαρµό, κόψιµο της υδροδότησης του κτιρίου, βανδαλισµοί από πέταγµα 

αυγών, κροτίδες κ.α. µε στόχο τον εκφοβισµό του προσωπικού. Την Πέµπτη 

22/07/04 οι κάτοικοι απείλησαν το οικοτροφείο µπαίνοντας στην πίσω αυλή 

του κτιρίου, αφαίρεσαν υλικά καθαρισµού και τοποθέτησαν λάστιχο µε νερό 

στο λεβητοστάσιο µε αποτέλεσµα να πληµµυρήσει ο χώρος. Η κατάσταση 

εντάθηκε όταν υπήρξε η συµπαράσταση και υποστήριξη του δηµάρχου στους 

εξαγριωµένους περιοίκους. Ο δήµαρχος πήρε ενεργό ρόλο καθ’ όλη τη 

διάρκεια των ταραχών υποστηρίζοντας τους κατοίκους δίνοντας τους 

οµπρέλες και παροτρύνοντας τους για περαιτέρω αποκλεισµό του 

προσωπικού του Οικοτροφείου. Θέλουµε να καταγγείλουµε αυτές τις 
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πρακτικές που στο µόνο που συµβάλλουν είναι στη δηµιουργία αποκλεισµών 

στίγµατος και κοινωνικών προκαταλήψεων. Από την πλευρά µας 

προσπαθήσαµε επανειληµµένα να πούµε ότι εµείς είµαστε σύµµαχοι στις 

προσπάθειες κάθε κοινότητας που επιδιώκει την ισότιµη ένταξη όλων των 

µελών της µέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στόχος µας είναι πέραν της 

φροντίδας των ενοίκων που φιλοξενούµε να προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας 

και σε όποιον τις έχει ανάγκη από την περιβάλλουσα κοινωνία, να 

ενηµερώνουµε και να ευαισθητοποιούµε γενικότερα αναφορικά µε θέµατα 

ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής και αγωγής υγείας, ώστε το Οικοτροφείο να 

καταστεί ένα σηµείο αναφοράς για τις υπηρεσίες του».  

 

Και σε αυτή την περίπτωση οι κάτοικοι τις Αίγινας αντιδρούν στη δηµιουργία 

οικοτροφείου στο νησί τους. Η αντίδραση τους παρόλο που είναι βίαιη και 

αντιτίθεται στους νόµους του ελληνικού συντάγµατος, αντί να διωχθεί 

ποινικά υποστηρίζεται από το δήµαρχο της συγκεκριµένης κοινότητας. Όπως 

έχει αναφερθεί και παραπάνω για τη δηµιουργία και την εύρυθµη λειτουργία 

των κοινοτικών δοµών είναι απαραίτητη, πέρα από την οικονοµική ενίσχυση 

του κράτους, η κατανόηση και η συνεργασία των πολιτών της ελληνικής 

κοινωνίας και των κυβερνητικών εκπροσώπων που η κοινωνία αυτή επιλέγει. 

Παρόλο που η ψυχιατρική µεταρρύθµιση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά 

χρόνια παρατηρούµε ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος για να µετατραπεί ο 

στόχος της κοινοτικής φροντίδας σε πράξη. Ενώ τα άσυλα θεωρήθηκαν ότι 

συντηρούν το ρόλο του αρρώστου και συµβάλλουν στη διατήρηση του 

χαρακτηρισµού του ψυχικά ασθενή, είναι γεγονός ότι ακόµα και έπειτα από 

τις µεταρρυθµίσεις που διαδραµατίστηκαν στον τοµέα της ψυχικής υγείας, 

φαίνεται πως ο χαρακτηρισµός που αποδίδεται από την ίδια την κοινότητα 

είναι πολύ ισχυρότερος από οποιοδήποτε θεσµικό πλαίσιο. Η µελέτη των 

παραπάνω άρθρων µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι επιβάλλεται επιτακτική η 

ανάγκη να αναπτυχθούν δράσεις ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας 

απέναντι στην ψυχική αρρώστια προκειµένου να αποφευχθούν στο µέλλον 

παρόµοιες αντιδράσεις µε αυτές που περιγράφθηκαν παραπάνω.  
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Παρουσίαση της έρευνας στον τοπικό τύπο 

 

Παράλληλα µε την έρευνα στον Εθνικό Τύπο πραγµατοποιήθηκε και έρευνα 

στα αρχεία δυο τοπικών εφηµερίδων του Ρεθύµνου, στα «Ρεθυµνιώτικα Νέα» 

και στην «Κρητική Επιθεώρηση», για την αναζήτηση άρθρων που αφορούν 

την ενδεχόµενη αντίδραση των πολιτών του Ρεθύµνου στη δηµιουργία των 

κοινοτικών αυτών δοµών. 

 

Η αναζήτηση του υλικού αφορούσε τη χρονική περίοδο µεταξύ Ιανουαρίου 

του 2001 και Ιούνιου του 2008. Επιλέχθηκε η συγκεκριµένη περίοδος γιατί ο 

α/α Τίτλος εφηµερίδας Ηµ/µηνία Τίτλος άρθρου Θέµα άρθρου Συγγραφέας 

1. Ελευθεροτυπία 15/11/2007 Ο λιθοβοληµένος 

ξενώνας ως 

πυλώνας της 

ερήµου 

Αντίδραση κατοίκων 

του χωριού Κολχικού 

του δήµου Λαγκαδά 

στη Θεσσαλονίκη στη 

λειτουργία 

Οικοτροφείου στην 

περιοχή τους 

Γιώργος 

Κοκκινάκος 

2. Ελευθεροτυπία 04/01/2008 Εισαγγελέας 

Τρικάλων διέταξε 

εγκλεισµό 

36χρονου, ύστερα 

από καταγγελία 

γειτόνων 

Φυλάκιση ψυχικά 

ασθενούς έπειτα από 

καταγγελία των 

γειτόνων του 

Αργυρώ Κ. 

Μώρου 

3. Ενηµερωτικό δελτίο 

της Κλίµακα – 

Φορέας Ανάπτυξης 

Ανθρωπίνου & 

Κοινωνικού 

Κεφαλαίου για την 

Αντιµετώπιση του 

Κοινωνικού 

Ιούνιος –

Ιούλιος –

Αύγουστος 

2004 

Ενηµερωτική 

επιστολή από το 

Οικοτροφείο 

«Αφαία» στην 

Αίγινα 

Η αντίδραση των 

κατοίκων της Αίγινας 

στη λειτουργία του 

Οικοτροφείου 

«Αφαία» 

Μεχµέτ 

Μουσταφά 
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Ξενώνας Ρεθύµνου ξεκινά τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2001, ενώ το 

ΚΨΥ Ρεθύµνου τον Απρίλιο του 2008. Για την αναζήτηση άρθρων σχετικών 

µε την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας του Ρεθύµνου στη λειτουργία των 

παραπάνω κοινοτικών δοµών, χρησιµοποιήθηκαν τα αρχεία των τοπικών 

εφηµερίδων «Ρεθυµνιώτικα Νέα» και «Κρητική Επιθεώρηση». Η αναζήτηση 

των άρθρων έγινε σύµφωνα µε τις ακόλουθες έννοιες – φράσεις: (α) 

αντίδραση των πολιτών στη λειτουργία κοινοτικών ψυχιατρικών δοµών, (β) 

στίγµα και ψυχική ασθένεια, και (γ) Ξενώνας και ΚΨΥ Ρεθύµνου. Οι 

παραπάνω έννοιες – φράσεις ανιχνεύθηκαν είτε στον τίτλο, είτε στο 

κατεξοχήν κείµενο, είτε σε λέξεις – προτάσεις που παραπέµπουν σε αυτές.  

 

Για ότι αφορά την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο αρχείο των τοπικών 

εφηµερίδων του Ρεθύµνου «Ρεθυµνιώτικα Νέα» και «Κρητική Επιθεώρηση», 

για αναζήτηση σχετικών άρθρων µε τη λειτουργία του Ξενώνα, δεν βρέθηκε 

κανένα σχετικό άρθρο. Αναφορικά µε τη λειτουργία του ΚΨΥ Ρεθύµνου, 

βρέθηκαν δυο δελτία τύπου αναγγελίας της λειτουργίας του κέντρου στο 

Ρέθυµνο, ένα στην εφηµερίδα «Ρεθυµνιώτικα Νέα», και ένα στην εφηµερίδα 

«Κρητική Επιθεώρηση».  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

α/α Τίτλος εφηµερίδας Αρ. 

Φύλλου 

Ηµ/µηνία Τίτλος άρθρου Συγγραφέας 

1. Κρητική Επιθεώρηση 17421 02/04/2008 Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας στο Ρέθυµνο 

Χαρά Βηλαρά 

2. Ρεθυµνίωτικα Νέα 9759 03/04/2008 Ξεκίνησε η 

λειτουργία του 

Κέντρου Ψυχικής 

Υγείας Ρεθύµνου 

Βασίλης 

Πατµανίδης 
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Ο ρόλος της δηµοσιότητας σύµφωνα µε τους επαγγελµατίες 

ψυχικής υγείας 

 
Κάτα τη διάρκεια διεξαγωγής των συνεντεύξεων που πραγµατοποιήθηκαν µε 

τους υπεύθυνους λειτουργίας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Ξενώνα 

στο Ρέθυµνο, τέθηκαν σε αυτούς ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική 

τους εκτίµηση για το ρόλο της δηµοσιότητας και προβολής των κοινοτικών 

δοµών, για τον αποστιγµατισµό της ψυχικής ασθένειας. Εξαιρετικό 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι απαντήσεις των δυο υπευθύνων 

είναι αντίθετες αναφορικά µε το ρόλο της προβολής των δραστηριοτήτων 

των κοινοτικών δοµών που αντιπροσωπεύουν, ως µέσω για την 

καταπολέµηση του στίγµατος.  

 

Ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΚΨΥ θεωρεί ότι η ύπαρξη και η προβολή 

δραστηριοτήτων του κέντρου επιβάλλεται προκειµένου να επιτευχθεί η 

ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, και να παρακινηθεί η εθελοντική 

συµµετοχή των πολιτών στις δράσεις του κέντρου. Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο αρχείο των τοπικών 

εφηµερίδων του Ρεθύµνου «Ρεθυµνιώτικα Νέα» και «Κρητική Επιθεώρηση» 

για αναζήτηση σχετικών άρθρων που να αφορούν την προβολή των δράσεων 

του ΚΨΥ Ρεθύµνου, εντοπίστηκαν δυο δελτία τύπου αναγγελίας της 

λειτουργίας του κέντρου, ένα στην εφηµερίδα «Ρεθυµνιώτικα Νέα», και ένα 

στην εφηµερίδα «Κρητική Επιθεώρηση». Στα άρθρα αυτά που δηµοσιεύονται 

στον τοπικό και αφορούν την αναγγελία της λειτουργίας του ΚΨΥ, ο 

υπεύθυνος του κέντρου καλεί, παράλληλα, τους πολίτες του Ρεθύµνου να 

προσφέρουν εθελοντική εργασία. 

 

Επιπλέον, ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΚΨΥ Ρεθύµνου µας πληροφορεί ότι 

το κέντρο προβλέπει την υλοποίηση δραστηριοτήτων για την εξάλειψη του 

στίγµατος της ψυχικής νόσου, και προβολής των δράσεων του ΚΨΥ στην 

τοπική όπως ηµερίδες, συνέδρια, φεστιβάλ, εκθέσεις, δράσεις στις οποίες 

προβλέπεται και η συµµετοχή των ψυχικά ασθενών σε αυτές.  

 

Βάσει των απαντήσεων που µας έδωσε ο ψυχίατρος του ΚΨΥ, καθώς και 
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βάσει των ευρηµάτων της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στον τοπικό τύπο 

για την αναζήτηση άρθρων που αφορούν τη λειτουργία του κέντρου, 

µπορούµε να συµπεράνουµε ότι ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΚΨΥ θεωρεί 

θετική την επίδραση της δηµοσιότητας των δράσεων του ΚΨΥ στην τοπική 

κοινωνία του Ρεθύµνου για τον αποστιγµατισµό των ψυχικά ασθενών.  

 

Για ότι αφορά την προβολή και δηµοσιότητα των δράσεων του Ξενώνα 

αναφέρουµε ότι στην έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον τοπικό τύπο δεν 

βρέθηκε κανένα σχετικό άρθρο που να αναφέρεται στη λειτουργία και στις 

δράσεις του Ξενώνα. Τα ευρήµατα µας από την έρευνα στον τοπικό τύπο 

επιβεβαιώνει και η ψυχολόγος του Ξενώνα, µέσα από τις ερωτήσεις που 

κλήθηκε να απαντήσει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και αφορούν τις 

δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας που αναπτύσσουν στον Ξενώνα. Η 

υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα µας πληροφορεί ότι στην αρχή της 

λειτουργίας του Ξενώνα τους ζητήθηκε στη διάρκεια της εκπαίδευσης τους, 

ως δράση ευαισθητοποίησης της κοινότητας, να βγουν στα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης, µε σκοπό µέσα από τις τηλεοπτικές εκποµπές και τις 

ανακοινώσεις στον τύπο να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα για την 

καλύτερη αντιµετώπιση των ψυχικά ασθενών. Η άποψη της υπευθύνου για 

τις εν λόγω δράσεις είναι ότι γίνονται, συνειδητά ή ασυνείδητα, για τη 

προβολή του ίδιου του προσωπικού που εργάζεται στην εκάστοτε δοµή που 

προβάλλει τις δραστηριότητες της. Επιπλέον αναφέρει ότι αυτές οι δράσεις 

δεν συµβάλλουν στον αποστιγµατισµό των ψυχικά ασθενών, αλλά αντίθετα 

στιγµατίζουν ξανά, απλά µε ένα διαφορετικό τρόπο, τον άνθρωπο που νοσεί.  

 

Βάσει των απαντήσεων που µας έδωσε η ψυχολόγος του Ξενώνα, καθώς και 

βάσει των ευρηµάτων της έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στον τοπικό τύπο 

για την αναζήτηση άρθρων που αφορούν τη λειτουργία του Ξενώνα 

Ρεθύµνου, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η υπεύθυνη λειτουργίας του 

Ξενώνα θεωρεί αρνητική την επίδραση της δηµοσιότητας των δράσεων της 

κοινοτικής δοµής που εκπροσωπεί στην τοπική κοινωνία του Ρεθύµνου για 

τον αποστιγµατισµό των ψυχικά ασθενών.  
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4.β Η περίπτωση της τοπικής κοινωνίας του Ρεθύµνου: Η 

αντίδραση των πολιτών στη δηµιουργία κοινοτικών δοµών. 

 

Για να καταγραφούν οι αντιδράσεις της Ρεθυµνιώτικης κοινωνίας στη 

δηµιουργία νέων δοµών Ψυχικής Υγείας, χρησιµοποιήθηκε η ποιοτική 

µέθοδος. Για τη συλλογή έγκυρων πληροφοριών καθώς και για τη 

σκιαγράφηση µιας ολοκληρωµένης οπτικής γύρω από το υπό εξέταση θέµα 

έχουν πραγµατοποιηθεί συνεντεύξεις µε τον υπεύθυνο ψυχίατρο του 

Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου, µε την υπεύθυνο ψυχολόγο του Ξενώνα 

Ρεθύµνης, και µε ένα µέλος της οικογενείας ενός ψυχικά ασθενούς από το 

Ρέθυµνο.  

 

Προτού προχωρήσουµε στην παρουσίαση και ανάλυση των πληροφοριών 

που προέκυψαν από τη συνέντευξη µε τον υπεύθυνο λειτουργίας του 

Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνης κρίνεται απαραίτητο να περιγράψουµε 

συνοπτικά τις αρχές και τους κανόνες λειτουργίας των Κέντρων αυτών. 

 

4.β.i Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας (ΚΚΨΥ) 

 

Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγείας είναι ένας καθιερωµένος θεσµός που 

στοχεύει στην αποκέντρωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της 

κοινοτικής ψυχιατρικής. Με τη δηµιουργία Κέντρων Ψυχικής Υγείας µπορεί 

το άτοµο που νοσεί να έχει άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. 

Παράλληλα, µια από τις βασικές λειτουργίες του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 

είναι να βοηθά τους χρόνιους ψυχικά ασθενείς να διατηρήσουν τη 

λειτουργικότητα και την αυτονοµία τους εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό 

την προσαρµογή τους, και κατ’ επέκταση την αποδοχή τους από την 

κοινότητα. Ο θεσµός του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας λειτουργεί σε 

συνέργια µε τους υπόλοιπους τοµείς της κοινοτικής ψυχικής υγείας όπως 

είναι η Ψυχιατρική Μονάδα στο Γενικό Νοσοκοµείο, ο Ξενώνας, το Κέντρο 

παρέµβασης στην Κρίση, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Έρευνας, η Κινητή 

Μονάδα Ψυχικής Υγείας, το Κέντρο Ηµέρας, και ο Κοινωνικός Συνεταιρισµός 
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Περιορισµένης Ευθύνης. 

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο περιλαµβάνουν συνήθως Κλινική 

Άµεσης Προσπέλασης και Επανεξετάσεων, Τµήµα Συµβουλευτικής, Μονάδα 

Ηµερήσιας Περίθαλψης και Αποκατάστασης και Παιδοψυχιατρική Υπηρεσία. 

Σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις, µπορεί να διαθέτει µικρό αριθµό 

κρεβατιών18». Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΚΨΥ έχουν στόχο την 

πρωτοβάθµια, τη δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια πρόληψη, δηλαδή τη 

ψυχοκοινωνική αποκατάσταση όλων των τύπων ψυχικών παθήσεων. 

Χρήστες των υπηρεσιών του Κέντρου µπορούν να είναι άτοµα από όλες τις 

ηλικίες και τις κοινωνικές οµάδες. Η παροχή των υπηρεσιών συνήθως γίνεται 

στις εγκαταστάσεις του Κέντρου ή στο σπίτι του ψυχικά ασθενή, και είναι 

τοµεοποιηµένη µε τοµέα ευθύνης από 60.000 έως 110.000 άτοµα.  

 

Το προσωπικό που στελεχώνει τα ΚΚΨΥ προέρχεται από διάφορους 

επαγγελµατικούς τοµείς στο χώρο της ψυχικής υγείας, συγκεκριµένα το 

ΚΚΨΥ στελεχώνεται από ψυχιάτρους και παιδοψυχίατρους, επισκέπτες 

υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, ειδικούς 

θεραπευτές όπως λογοθεραπευτές, και ειδικούς δάσκαλους. Τα µέλη του 

προσωπικού του κέντρου συνεργάζονται ισότιµα και αναλαµβάνουν από 

κοινού την αντιµετώπιση κάθε περιστατικού. Επιπλέον, στο κέντρο µπορούν 

να εργαστούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους σπουδαστές 

επαγγελµάτων υγείας καθώς και γιατροί ειδικευόµενοι στην ψυχιατρική 

 

4.β.ii Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου (ΚΨΥ Ρεθύµνου) 

 

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας στεγάζεται σε ένα σχετικά καινούργιο τριώροφο 

κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο του Ρεθύµνου στην οδό ∆ηµοκρατίας 7. Η 

συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε µε τον υπεύθυνο ψυχίατρο του ΚΨΥ, στα 

µέσα Μαΐου του 2008, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Το Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας Ρεθύµνου ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Απρίλιο του 2008, και είναι 

                                                 
18 Κ. Μιχάλης Γ. Μαδιανός, «Κοινοτική Ψυχιατρική και Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή», Εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα 2000, σελ. 53 
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ανοικτό για όλους τους πολίτες της πόλης και τις οικογένειες τους, που 

αντιµετωπίζουν ένα ψυχικό πρόβληµα και θα ήθελαν να έρθουν σε επαφή µε 

το ειδικευµένο προσωπικό που στελεχώνει τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής 

Υγείας.  

 

Προσωπικό που στελεχώνει το ΚΨΥ Ρεθύµνου  

Στο ΚΨΥ Ρεθύµνου εργάζονται ένας ψυχίατρος, µια κοινωνική λειτουργός, 

και ένας τεχνικός. Ωστόσο έχουν εγκριθεί δυο θέσεις γιατρών (ψυχιάτρων), 

µια θέση νοσηλεύτριας, µια θέση διοικητικού προσωπικού, και µια θέση 

επισκέπτρια υγείας. Ο κ. Τάσος υπογραµµίζει ότι το Κέντρο χρειάζεται το 

διπλάσιο ή τριπλάσιο από το προσωπικό που προβλέπεται να διοριστεί. Μέσα 

από τα λόγια του καταλαβαίνουµε ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει, 

τουλάχιστον στην παρούσα φάση, τη δυνατότητα να επανδρώσει σωστά τη 

συγκεκριµένη κοινοτική δοµή. Παρατηρούµε ότι η ελληνική οικονοµία, και 

κατ’ επέκταση η ελληνική κοινωνία (µιας και η οικονοµία αποτελεί 

αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας), δεν είναι σε θέση να στηρίξει τις 

προσπάθειες που απαιτούνται για την επίτευξη της ψυχιατρικής 

µεταρρύθµισης. Όπως έχουµε αναφέρει στο πρώτο µέρος της εργασίας η 

έλλειψη ενδιαφέροντος από την πολιτεία που µεταφράζεται και σε έλλειψη 

πόρων, έχει µεταξύ των άλλων ως αποτέλεσµα την υπολειτουργία, και 

πολλές φορές την κατάργηση της λειτουργίας των κοινοτικών δοµών. Κατά 

συνέπεια η δουλεία χρόνων πηγαίνει χαµένη και οι χρήστες των υπηρεσιών 

υγείας παλινδροµούν σε πρότυπα παλαιοτέρων χρόνων που όλοι θέλουµε να 

ξεχάσουµε. 

 

∆ράσεις του ΚΨΥ Ρεθύµνου 

Μια από τις πρώτες ερωτήσεις που κάναµε στον υπεύθυνο του Κέντρου 

αφορά τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και που επρόκειτο να αναπτύξει 

το Κέντρο. Το ΚΨΥ, όπως και αναφέρθηκε, άνοιξε τις πόρτες του στις αρχές 

του Απριλίου του 2008 και προς το παρόν περιλαµβάνει λίγες 

δραστηριότητες όπως εξωτερικά ιατρεία, ψυχολογική στήριξη, κοινωνική 

µέριµνα και συµβουλευτική – κοινωνική υπηρεσία. Ωστόσο, στο µέλλον 

επρόκειτο να αναπτύξουν πολλές δραστηριότητες όπως µας πληροφορεί ο 
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υπεύθυνος του Κέντρου. Ανάµεσα σε άλλες αναφέρει τη λειτουργία κινητής 

µονάδας προσφοράς ψυχιατρικών υπηρεσιών σε συνεργασία µε τα Κέντρα 

Υγείας του νοµού, τη λειτουργία µονάδας κατοίκων επισκέψεων στην πόλη, 

τη λειτουργία πειραµατικού Κέντρο Ηµέρας που θα απασχολεί και θα έχει 

προγράµµατα ηµερήσιας φροντίδας για τους ψυχικά πάσχοντες, την 

οργάνωση παρεµβάσεων σε σχολεία για προαγωγή και πρόληψη ψυχικών 

παθήσεων, τη δηµιουργία ενός συλλόγου οικογενειών για τη ψυχική υγεία 

στο νοµό, και τέλος τη δηµιουργία ενός Κοινωνικού Συνεταιρισµού 

Περιορισµένης Ευθύνης – ΚΟΙΣΠΕ. Για να πραγµατοποιηθούν οι παραπάνω 

δράσεις ο ψυχίατρος του ΚΨΥ υπογραµµίζει ότι το Κέντρο πρέπει να 

πλαισιωθεί από το σωστό προσωπικό και να ξεκινήσει σταδιακά την 

υλοποίηση όλων αυτών των στόχων.  

 

Ο ψυχίατρος του ΚΨΥ υπογραµµίζει ότι πρέπει να οργανωθούν και να 

αναπτυχθούν από το ΚΨΥ δραστηριότητες που αφορούν τον αποστιγµατισµό 

της ψυχικής νόσου. Ο ψυχικά ασθενής δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µη 

παραγωγικό µέλος της κοινότητας, αλλά ως ενεργός πολίτης. Η ψυχική 

νόσος δυνητικά είναι ιάσιµη και για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητο 

να οργανωθούν και να αναπτυχθούν από τις κοινοτικές δοµές δράσεις που 

αφορούν την επανένταξη των ψυχικά ασθενών, µέσα από την πραγµατική 

και αµειβόµενη εργασία.  

 

Για ότι αφορά τις δραστηριότητες αποστιγµατοποίησης των ψυχικά ασθενών 

που οργανώνονται και πραγµατοποιούνται µέσα από τη δράση του Κέντρου, 

ο υπεύθυνος του Κέντρου µας πληροφορεί ότι ήδη γίνονται τέτοιες δράσεις, 

αλλά πρέπει να αναπτυχθούν και να ενταχθούν στο πρόγραµµα τους πολλές 

περισσότερες. Προς το παρόν η ευαισθητοποίηση των πολιτών 

πραγµατοποιείται µέσα από ηµερίδες, από συζητήσεις, από σεµινάρια, 

εκδηλώσεις, όπως για παράδειγµα φεστιβάλ ψυχικής υγείας όπου 

καλλιτέχνες, αλλά και οι ίδιοι οι ασθενείς, κάνουν εκδηλώσεις µε σκοπό την 

αποστιγµατοποιήση της ψυχικής ασθένειας.  
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Αναπαραστάσεις για τους ψυχικα ασθενείς 

Για ότι αφορά τις αναπαραστάσεις για τους ψυχικά ασθενείς, ο κ. Τάσος 

αναφέρει ότι η ελληνική κοινωνία ταυτίζει τον ψυχικά ασθενή µε τον 

εγκληµατία, παρά το γεγονός ότι η εγκληµατικότητα στους ψυχικά 

πάσχοντες είναι η ίδια µε τον υπόλοιπο πληθυσµό, αλλά τι συµβαίνει, ο 

καθένας που αδικεί, κάνει ένα αδίκηµα επικαλείται ψυχική νόσο για να έχει 

ένα άλλοθι, και έτσι δηµιουργείται η στρέβλωση ότι ο ψυχικά πάσχων είναι 

και επικίνδυνος. 

 

Επιβεβαιώνεται στο σηµείο αυτό η θεωρία για το στιγµατισµό της ψυχικής 

ασθένειας του B. Link, όπως αυτή παρουσιάζεται στο θεωρητικό σκέλος της 

εργασίας, και αφορά το δεύτερο συστατικό του στίγµατος, τη σύνδεση 

δηλαδή των στιγµατισµένων ατόµων µε τα αρνητικά κοινωνικά στερεότυπα. 

Όπως έχει αναφερθεί το δεύτερο συστατικό του στίγµατος εµφανίζεται όταν 

συνδέονται οι επονοµαζόµενες διαφορές µε τα στερεότυπα που επικρατούν 

σε µια κοινωνία. Αυτή η πτυχή του στίγµατος περιλαµβάνει µια ταµπέλα και 

ένα στερεότυπο. Με την ταµπέλα που του προσδίδεται το άτοµο συνδέεται µε 

ένα σύνολο ανεπιθύµητων χαρακτηριστικών τα οποία τελικά καταλήγουν να 

διαµορφώνουν ένα κοινωνικό στερεότυπο. Ένα παράδειγµα αυτού του 

συστατικού είναι εµφανές σε µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον Link 

και αφορούσε το στίγµα της ψυχικής ασθένειας19. Στην εµπειρική έρευνα που 

διεξήγαγε ο Link η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούσαν τους ψυχικά 

ασθενείς ότι είναι επικίνδυνοι και αντιδρούσαν αρνητικά στο πρόσωπο των 

ψυχικά ασθενών. Για τα άτοµα που συµµετείχαν στην έρευνα η ψυχική 

ασθένεια ως ταµπέλα συνδέεται µε τις στερεοτυπηµένες πεποιθήσεις που 

θεωρούν τον ψυχικά ασθενή επικίνδυνο, οι οποίες τελικά οδηγούν στην 

περιθωριοποίηση των ψυχικά ασθενών. 

 

Στην εικόνα αυτή που η κοινωνία δηµιουργεί για τους ψυχικά ασθενείς 

συνέβαλλε καταλυτικά η διαµόρφωση της εικόνας της τρέλας που είχαµε τον 

καιρό του ασύλου. ∆ηλαδή, ο εγκλεισµός του ψυχικά ασθενούς σε κτίρια µε 

κάγκελα και ψηλές τοίχινες περιφράξεις δηµιουργεί αυτόµατα την αντίληψη 

                                                 
19  Bruce G. Link and Jo C. Phelan (2001), «Conceptualizing Stigma», Annual Review of Sociology, Vol. 

27, σελ. 369 
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στα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας ότι τα άτοµα µε ψυχική νόσο αποτελούν 

απειλή για την κοινωνία. Ο κ. Τάσος αναφέρει σχετικά στην συνέντευξη του 

ότι αυτή ήταν µια άλλη εποχή της ψυχιατρικής όπου δεν υπήρχαν 

δυνατότητες ούτε σε φαρµακολογικό επίπεδο παρέµβασης, ούτε δυνατότητες 

ψυχοθεραπευτικές και άλλες δοµές υποστήριξης, µε αποτέλεσµα να έχουµε 

τον εγκλεισµό και τον ιδρυµατισµό των µεγάλων ψυχιατρικών ιδρυµάτων. 

Όπου ο ιδρυµατισµός φέρνει περιθωριοποίηση, αποκλεισµό, οι δεξιότητες 

χάνονται και οι άνθρωποι στερούνται των δικαιωµάτων τους.  

 

Αναπαραστάσεις και πρακτικές στιγµατοποίησης και 

αποστιγµατοποίησης 

Στην ερώτηση αν «υπάρχει στο Ρέθυµνο κάποιος σύλλογος των οικογενειών 

ή ατόµων µε ψυχολογικά προβλήµατα» ο υπεύθυνος του Κέντρου µας 

πληροφορεί ότι δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να δηµιουργηθεί στο Ρέθυµνο ένας 

σύλλογος των οικογενειών για τη ψυχική υγεία όπου θα έχει λόγο και ρόλο 

στη διαµόρφωση των πολιτικών για τη ψυχική υγεία. Παρά το γεγονός ότι 

στην περιφέρεια του Ρεθύµνου υπάρχουν αρκετοί κάτοικοι που 

αντιµετωπίζουν ψυχικά προβλήµατα δεν υπάρχει ενεργοποίηση και 

δραστηριοποίηση µεταξύ των οικογενειών των ψυχικά ασθενών. Αναρωτιέται 

κανείς αν αυτό σηµαίνει αυτόµατα ότι οι οικογένειες των ψυχικά ασθενών 

προσπαθούν να αποκρύψουν το πρόβληµα και να το κλείσουν καλά 

κρυµµένο στον οικογενειακό κλοιό. Τον προβληµατισµό αυτό τον 

εκφράζουµε και στον κ. Τάσο όπου και µας πληροφορεί ότι το φαινόµενο 

αυτό δεν αφορά µόνο το Ρέθυµνο αλλά όλη την ελληνική κοινωνία, καθώς 

µέχρι τώρα τον ψυχικά πάσχοντα τον θεωρούσαν ξοφληµένο άτοµο που η 

θέση του και η ζωή του ήταν στα ψυχιατρεία.  

 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του υλικού µας για τη διεξαγωγή 

της έρευνας, βρήκαµε αρκετούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα που 

δραστηριοποιούνται για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τον 

αποστιγµατισµό της ψυχικής ασθένειας. Ιδιαίτερη εντύπωση δηµιουργεί η 

δράση του συλλόγου των Σερρών, όπου η δραστηριότητα του συλλόγου 

αυτού είναι πολύ µεγάλη. Οργανώνουν πολιτιστικές και κοινωνικές 
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εκδηλώσεις προς την κατεύθυνση του αποστιγµατισµού της ψυχικής νόσου 

και της κοινωνικής ψυχιατρικής, οι οποίες δεν περιορίζονται στο γεωγραφικό 

διαµέρισµα των Σερρών αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα ήταν πολύ σηµαντικό να γίνονταν και στο 

Ρέθυµνο, αλλά και σε κάθε τοπική κοινωνία της Ελλάδας. Σε αυτό το 

κοµµάτι, ο σύλλογος των οικογενειών ή το δίκτυο των εθελοντών του 

κέντρου ψυχικής υγείας Ρεθύµνου θα παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο, όπως µας 

πληροφορεί ο ψυχίατρος του κέντρου.  

 

Επιβεβαιώνεται στο σηµείο αυτό ο ρόλος της οικογένειας στο στιγµατισµό της 

ψυχικής ασθένειας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο θεωρητικό κοµµάτι της 

εργασίας (κεφάλαιο δεύτερο), η οικογένεια ή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

που περιβάλλει το ψυχικά ασθενή είναι αυτά που καθορίζουν την ύπαρξη της 

ψυχικής ασθένειας, και όχι η ασθένεια αυτή καθεαυτή. Είναι γεγονός ότι στις 

µέρες µας παρά τις µεταρρυθµίσεις που διαδραµατίζονται στον τοµέα της 

ψυχικής υγείας ο χαρακτηρισµός που αποδίδεται από την οικογένεια και την 

κοινότητα είναι ισχυρότερος από οποιοδήποτε θεσµικό πλαίσιο. Το γεγονός 

ότι δεν υπάρχει ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση µεταξύ των οικογενειών 

των ψυχικά ασθενών στην κοινωνία του Ρεθύµνου µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι οι οικογένειες των ψυχικά ασθενών προσπαθούν να 

αποκρύψουν το πρόβληµα και να το κλείσουν καλά κρυµµένο στον 

οικογενειακό κλοιό. 

 

Η αντίδραση της γειτονιάς στη λειτουργία του ΚΨΥ 

Η τοπική κοινωνία του Ρεθύµνου πληροφορείται ότι επρόκειτο να ανοίξει το 

Κέντρο Ψυχικής Υγείας στην περιοχή τους από δελτία τύπου στις τοπικές 

εφηµερίδες, και από συνεντεύξεις που παραθέτουν οι υπεύθυνοι του 

Κέντρου σε ορισµένους ραδιοφωνικούς σταθµούς. Στην ερώτηση µας «ποιά 

ήταν η αντίδραση των πολιτών του Ρεθύµνου στη δηµιουργία του ΚΨΥ» ο κ. 

Τάσος µας αναφέρει ότι βρίσκονται σε µια µεταβατική περίοδο και πως δεν 

έχει να αναφέρει καµία αντίδραση. Υπενθυµίζουµε ότι η συνέντευξη 

πραγµατοποιήθηκε στα µέσα του Μαΐου του 2008, δηλαδή ένα µήνα και κάτι 

από τότε που το ΚΨΥ ξεκίνησε τη λειτουργία του. Σε ότι αφορά τώρα την 
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αντίδραση τη γειτονίας στην οποία βρίσκεται το Κέντρο ο ψυχίατρος του 

Κέντρου µας πληροφόρησε ότι αρκετοί γείτονες από περιέργεια σταµατούν 

και ρωτούν τι ακριβώς είναι το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύµνου, αλλά η 

περιέργεια τους - που αποτελεί στην ουσία και τη µοναδική αντίδραση τους – 

σταµατά µόλις πληροφορηθούν το λόγο λειτουργίας και τις αρµοδιότητες που 

έχει αναλάβει το Κέντρο.  

 

Η σηµασία του εθελοντισµού και της οργάνωσης της κοινωνίας των 

πολιτών 

Σε µια πρόσφατη συνέντευξη που παραχωρεί ο κ. Τάσος σε τοπική 

εφηµερίδα καλεί τους πολίτες του Ρεθύµνου να προσφέρουν εθελοντική 

εργασία εκφράζοντας µε τον τρόπο αυτό µια ιδιαίτερη ανάγκη για τη 

λειτουργία του Κέντρου. Το ερώτηµα που γεννιέται σε µας είναι ποιά είναι 

τελικά η ανταπόκριση του κόσµου. Θέτουµε λοιπόν το ερώτηµα στον 

υπεύθυνο λειτουργίας του Κέντρου ο οποίος και µας ενηµερώνει ότι ήδη 

υπάρχει εθελοντική προσφορά, στρατηγικής µάλιστα σηµασίας για το Κέντρο 

λόγω της έλλειψης του προσωπικού, λόγω όµως και των πολλαπλών 

δράσεων που θέλουν να αναπτύξουν και δεν επαρκούν. Παρατηρούµε, ότι το 

ΚΨΥ Ρεθύµνου για να υλοποιήσει τις προβλεπόµενες δράσεις του 

απευθύνεται στους πολίτες της τοπικής κοινωνίας ζητώντας τους να 

προσφέρουν την εργασία τους εθελοντικά. Συγκεκριµένα, ο υπεύθυνος του 

ΚΨΥ αναφέρει ότι έχουν απευθυνθεί στην πανεπιστηµιακή κοινότητα, καθώς 

µας εξηγεί οι φοιτητές έχουν ελεύθερο χρόνο, διάθεση για προσφορά και 

πρόθεση για εµπειρία. Σε µια συνάντηση που είχαµε µε τον κ. Τάσο, λίγους 

µήνες µετά από την συνέντευξη, µας ενηµερώνει ότι η κοινωνία του 

Ρεθύµνου αντέδρασε θετικά στο κάλεσµα του Κέντρου για εθελοντική 

εργασία. Αν και η προσφορά εθελοντικής εργασίας προέρχεται η περισσότερη 

από την πανεπιστηµιακή κοινότητα του Ρεθύµνου, δεν είναι λίγοι και οι 

πολίτες που επιθυµούν να παράγουν έργο για την υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων του Κοινοτικού Κέντρου. Από το γεγονός αυτό, καθώς και 

από τη µη ύπαρξη αρνητικών αντιδράσεων της ρεθυµνιακής κοινότητας στην 

δηµιουργία κοινοτικών δοµών ψυχικής υγείας στην περιοχή τους, φαίνεται 

πως η κοινωνία του Ρεθύµνου είναι έτοιµη να δεχτεί τις αλλαγές που 

συντελούνται στον τοµέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας καθώς και τις 
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νέες δοµές που αυτές οι αλλαγές συνεπάγονται στην πόλη τους. 

 

Ο ρόλος της οργάνωσης των κοινοτικών δοµών  

Από τη δεκαετία του ‘80 έχει ξεκινήσει στη χώρα µας η ψυχιατρική 

µεταρρύθµιση. Το ζήτηµα βέβαια είναι αν η µεταρρύθµιση αυτή υλοποιείται 

σε όλους τους τοµείς της ψυχιατρικής, και παράλληλα µε αυτή αν 

αναπτύσσονται σωστά οι κοινοτικές δοµές. Για τη συγκεκριµένη 

προβληµατική ο ψυχίατρος του ΚΨΥ Ρεθύµνου αναφέρει ότι η ψυχιατρική 

µεταρρύθµιση έχει ένα καλό ξεκίνηµα αλλά ο δρόµος είναι πάρα πολύ 

µακρύς ακόµα. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΚΨΥ θεωρεί ότι το κράτος και η 

πολιτεία πρέπει να δώσουν µεγαλύτερη προσοχή στην οργάνωση των 

κοινοτικών δοµών ψυχικής υγείας, και πως πρέπει να προωθηθεί η 

συµµετοχή των συλλόγων οικογενειών ψυχικής υγείας στη διαµόρφωση των 

πολιτικών που αφορούν την ψυχική υγεία. Αναφέρει πως η πολιτεία πρέπει 

να δώσει έµφαση στις κοινοτικές δοµές ψυχικής υγείας, πρέπει να 

στελεχωθούν σωστά και να λειτουργήσουν καλά µε τους στόχους που 

θέτουν.  

 

Συµπεράσµατα από τη συνέντευξη µε τον υπεύθυνο λειτουργίας του 

ΚΨΥ Ρεθύµνου 

Έπειτα από τη συνέντευξη που είχαµε µε τον κ. Τάσο, και βάσει των 

απαντήσεων που µας έδωσε ως ψυχίατρος και υπεύθυνος για τη λειτουργία 

του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Ρεθύµνου, µπορούµε να 

ανάγουµε τα παρακάτω συµπεράσµατα σχετικά µε την υπόθεση της εργασίας 

µας. Για ότι αφορά την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας του Ρεθύµνου δεν 

υπήρξε αρνητική στη δηµιουργία του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας. Σε 

αντίθεση µε αντιδράσεις άλλων τοπικών κοινωνιών, όπως αυτές αναφέρονται 

στην παρουσίαση των άρθρων που συλλέχτηκαν από εφηµερίδες, οι πολίτες 

δέχτηκαν θετικά την δηµιουργία της κοινοτικής αυτής δοµής.  

 

Στο κάλεσµα των εργαζόµενων του Κέντρου για συνεργασία και προσφορά 

εθελοντικής εργασίας των πολιτών του Ρεθύµνου, η ανταπόκριση του 
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κόσµου ήταν θετική. Αν και η πλειοψηφία των εθελοντών προέρχεται από 

τους φοιτητές του πανεπιστηµίου Κρήτης, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε 

το γεγονός ότι υπάρχει εθελοντισµός. Το γεγονός αυτό αποτελεί ακόµα µια 

σηµαντική ένδειξη ότι οι κάτοικοι του Ρεθύµνου αποδέχτηκαν τη λειτουργία 

της δοµής, και µάλιστα είναι πρόθυµοι να συµβάλλουν στις λειτουργίες του 

Κέντρου.  

 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω συµπεράσµατα το γεγονός ότι παρόλο που στην 

πόλη του Ρεθύµνου υπάρχουν αρκετά άτοµα µε ψυχικά προβλήµατα δεν 

υπάρχει κάποιος σύλλογος των οικογενειών των ατόµων αυτών, µας 

δηµιουργεί κάποιο προβληµατισµό σχετικά µε το κατά πόσο οι οικογένειες 

των ατόµων αυτών είναι έτοιµες να αντιµετωπίσουν ανοιχτά το πρόβληµα 

των ανθρώπων τους, και κατ’ επέκταση, κατά πόσο ουσιαστικά είναι έτοιµη 

και «θετική» η τοπική κοινωνία να δεχτεί τους ανθρώπους αυτούς. 

Αναρωτιόµαστε αν αυτό σηµαίνει αυτόµατα ότι οι οικογένειες των ψυχικά 

ασθενών προσπαθούν να αποκρύψουν το πρόβληµα και να το κλείσουν καλά 

κρυµµένο στον οικογενειακό κλοιό. Τον προβληµατισµό µας αυτό 

επιβεβαιώνει και ο κ. Τάσος µέσα από τις απαντήσεις του, καθώς µας 

πληροφορεί ότι αυτό το φαινόµενο που δεν αφορά µόνο το Ρέθυµνο αλλά 

ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αφού επικρατεί το στερεότυπο ότι ο 

ψυχικά ασθενής είναι επικίνδυνος και για αυτό πρέπει να βρίσκεται κάπου 

κρυµµένος στο περιθώριο.  

 

Εν κατακλείδι, η κοινότητα αποτελεί µέρος ενός όλου, που στην προκειµένη 

περίπτωση το όλο είναι το ελληνικό κράτος. Στη διάρκεια της συγκεκριµένης 

συνέντευξης έγινε αναφορά στην ελλιπή, και πολλές φορές αδιάφορη στάση 

του ελληνικού κράτους για ζητήµατα που αφορούν την εύρυθµη λειτουργία 

των κοινοτικών του δοµών. Είναι αντιφατικό να περιµένεις από την 

κοινότητα να αποδεχτεί θετικά τις αλλαγές που επέφερε η ψυχιατρική 

µεταρρύθµιση στη χώρα µας, όταν το ίδιο το κράτος αδυνατεί να στηρίξει τις 

αλλαγές και τους µετασχηµατισµούς που η µεταρρύθµιση αυτή επιβάλλει. 
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4.β.iii Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης: η περίπτωση 

των Ξενώνων 

 

Προτού προχωρήσουµε στην παρουσίαση και ανάλυση των πληροφοριών 

που προέκυψαν από τη συνέντευξη µε την υπεύθυνη λειτουργίας του 

Ξενώνα Ρεθύµνης κρίνεται απαραίτητο να περιγράψουµε εν συντοµία τις 

αρχές και τους κανόνες λειτουργίας των µονάδων ψυχοκοινωνικής 

αποκατάστασης20. Οι µονάδες ή προγράµµατα όπου παρέχουν υπηρεσίες 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για ενήλικες, παιδιά ή εφήβους είναι τα 

Οικοτροφεία, οι Ξενώνες, τα προστατευόµενα διαµερίσµατα και οι 

φιλοξενούσες οικογένειες. Οι Ξενώνες αναπτύσσουν δραστηριότητες 

ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και συµµετέχουν από κοινού µε άλλα 

νοµικά πρόσωπα της περιοχής τους, σε δραστηριότητες πολιτιστικές και 

εκπαιδευτικές, καθώς και κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης. Οι 

προϋποθέσεις, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, οι αρχές και η 

στελέχωση των Ξενώνων αποφασίζονται και ορίζονται από τον υπουργό 

Υγείας και Πρόνοιας.  

 

Η συρρίκνωση και ο τερµατισµός της λειτουργίας των δηµόσιων ψυχιατρείων 

είχε ως αποτέλεσµα την έξοδο πολλών ασθενών από τα ιδρύµατα. Όλοι αυτοί 

οι ασθενείς διαµένουν σε πολυάριθµα Οικοτροφεία ή Ξενώνες και σε 

µικρότερο αριθµό διαµερισµάτων, τα οποία βρίσκονται εγκατεστηµένα σε 

διάφορες περιοχές της χώρας µας. Οι δοµές αυτές λειτουργούν βάση ενός 

δοµηµένου προγράµµατος στο οποίο περιλαµβάνονται κινητοποιητικές 

δραστηριότητες. Ωστόσο, είναι φανερό, ότι οι διαδικασίες του 

αποιδρυµατισµού απαιτούν συγκεκριµένο επιστηµονικό σχεδιασµό ώστε να 

αποφευχθούν τα ενδεχόµενα κοινωνικά προβλήµατα που µπορεί να 

προκύψουν από λάθος ή ελλιπείς χειρισµούς.  

 

Στη χώρα µας πολλούς από τους Ξενώνες που λειτουργούν είναι 

εγκατεστηµένοι σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ψυχιατρικές υπηρεσίες, και 

                                                 
20 Οι πληροφορίες αυτές συλλέχθηκαν από το άρθρο 9 της Εφηµερίδας της κυβερνήσεως της Ελληνικής 

δηµοκρατίας, τεύχος πρώτο, αρ. φύλλου 96, που δηµοσιεύτηκε στις 17 Μαϊου 1999 
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το γεγονός αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανασφάλεια στο προσωπικό των 

κοινοτικών αυτών δοµών, καθώς σε περιπτώσεις κρίσεων ή υποτροπών των 

ενοίκων δεν υπάρχει η δυνατότητα άµεσης παρέµβασης και νοσηλείας. Μέσα 

στους Ξενώνες ο κίνδυνος που ελλοχεύει είναι ο ιδρυµατισµός στην 

κοινότητα των ενοίκων και του προσωπικού (...). Το προσωπικό καίγεται 

γρηγορότερα µέσα σε µια εργασία ρουτίνας και χωρίς θετικές ενισχύσεις (Μ. 

Μαδιανός, 2000:478). Επιπλέον, αυτό έχει αποτέλεσµα οι ένοικοι στους 

Ξενώνες σε κάποιες περιπτώσεις να παρασυρθούν από την ιδρυµατική 

ατµόσφαιρα που επικρατεί και µην ανακτήσουν τελικά τις κοινωνικές 

δεξιότητές τους, καθώς και τις δεξιότητες αυτονοµίας τους.  

 

4.β.iv Ο Ξενώνας του Ρεθύµνου 

 

Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ξενώνα στα µέσα 

Μαΐου του 2008, µε την υπεύθυνη ψυχολόγο του Ξενώνα που λειτουργεί στη 

περιοχή του Τσεσµέ στο Ρέθυµνο. Ο Ξενώνας λειτουργεί από τις 19/04/2001 

στα πλαίσια του προγράµµατος «Ψυχαργώς» Α’ φάση και βρίσκεται σε µια 

περιοχή περίπου 10 χιλιόµετρα έξω από την πόλη του Ρεθύµνου. Η γειτονία 

που είναι εγκατεστηµένος είναι κάπως απόµερη, ενώ τριγύρω υπάρχουν 

µερικά σπίτια. Μπαίνοντας στις εγκαταστάσεις του Ξενώνα κάποιοι από τους 

ένοικους βρίσκονται έξω και πίνουν τον καφέ τους, ενώ τα παιδιά της 

γειτονίας παίζουν µόλις λίγα µέτρα πιο πέρα. Η κεντρική είσοδος είναι 

ανοιχτή και κάποιοι από τους ένοικους σπεύδουν να δείξουν το δρόµο για το 

γραφείο της κ. Σοφίας, της υπεύθυνης ψυχολόγου της συγκεκριµένης 

κοινοτικής δοµής. Στην παρούσα φάση ο Ξενώνας φιλοξενεί δέκα 

ανθρώπους οι οποίοι πριν νοσηλευόντουσαν στο ψυχιατρείο της Σούδας.  

 

Προσωπικό που στελεχώνει τον Ξενώνα Ρεθύµνου 

Ο Ξενώνας απασχολεί µια ψυχολόγο, την κ. Σοφία, τέσσερις νοσηλευτές, µια 

εργοθεραπεύρια, µια γενικών καθηκόντων, ένα κηπουρό και µια τεχνολόγο 

γεωπόνο. Η κ. Σοφία υπογραµµίζει ότι έχει την τύχη να συνεργάζεται µε 

πολύ καλούς και άξιους επαγγελµατίες. Αναφορικά µε τη στελέχωση της 

δοµής αναφέρει ότι οι ειδικότητα των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας δεν 
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παίζει κατά τη γνώµη της σηµαντικό ρόλο, αλλά η προσωπικότητα του 

επαγγελµατία είναι εκείνη που κάνει τη διαφορά στις κοινοτικές δοµές της 

ψυχιατρικής. Γιατί, όπως η ίδια αναφέρει, εάν δεν µπορείς να αποδεχτείς 

στην καθηµερινότητά σου το διαφορετικό δεν θα µπορείς και να συµβιώσεις 

µε αυτούς τους ανθρώπους µέσα στα πλαίσια της δοµής.  

 

∆ραστηριότητες των ενοίκων - δράσεις του Ξενώνα Ρεθύµνου 

Η ψυχολόγος του Ξενώνα υπογραµµίζει ότι είναι πολύ σηµαντικό οι ένοικοι 

να νιώθουν υπεύθυνοι για τον εαυτό τους και για το χώρο τους. Με άλλα 

λόγια, να συµµετέχουν ενεργά στις καθηµερινές δραστηριότητες και να 

αναλαµβάνουν υπευθυνότητες. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν µια ενεργητική 

στάση ζωής και βγαίνουν από τους παθητικούς ρόλους που η ζωή στο άσυλο 

τους είχε επιβάλλει. Στη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρει ότι ο κάθε 

ένοικος του Ξενώνα έχει αναλάβει και από ένα ρόλο, και πως οι ένοικοι είναι 

οι πρωταγωνιστές του Ξενώνα, ενώ οι εργαζόµενοι στη δοµή είναι οι 

διακριτικοί συνοδοιπόροι τους. 

 

Αναφορικά µε τις δραστηριότητες που αναπτύσσει στη δράση του ο Ξενώνας 

για τους ενοίκους του, η κ. Σοφία µας πληροφορεί ότι οι άνθρωποι στον 

Ξενώνα δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό από αυτά που κάνουµε και εµείς οι 

ίδιοι στα σπίτια µας. Θεωρεί ότι ότι οι ψυχικά ασθενείς δεν πρέπει να κάνουν 

κάτι διαφορετικό από εµάς στην καθηµερινότητά τους. Ωστόσο αναφέρει, ότι 

θα µπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο εάν ασυνείδητα ή συνειδητά ο στόχος ο 

δικός µας ήταν η αυτοπροβολή µας. Γιατί πολλές δραστηριότητες ασυνείδητα 

ίσως, αλλά και αρκετές συνειδητότατα, γίνονται για την αυτοπροβολή, για τη 

προβολή του ίδιου του προσωπικού να ακουστεί ο Ξενώνας εδώ εκεί. ∆εν 

γίνεται τίποτα από όλα αυτά αν δεν είναι απαύγασµα της ανάγκης του ίδιου 

του ένοικου. 

 

Στη διάρκεια της κουβέντας µας η υπεύθυνη του Ξενώνα µας πληροφορεί ότι 

πηγαίνουν συχνά βόλτες µε τους ένοικους. Αναφορικά µε τη δραστηριότητα 

αυτή υπογραµµίζει ότι δεν λειτουργούν στις βόλτες που πραγµατοποιούν µε 

τους ενοίκους ως συνοδοί των ψυχικά ασθενών, αλλά ως πραγµατικοί τους 
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φίλοι.  

 

Η αντίδραση της γειτονιάς στη λειτουργία του Ξενώνα 

Στην ερώτηση αν «είχατε κάποια αντίδραση από τη γειτονιά όταν 

πρωτοξεκίνησε η λειτουργία του Ξενώνα», η υπεύθυνη της δοµής µας 

πληροφορεί ότι η γειτονιά αντέδρασε θετικά στη λειτουργία του Ξενώνα. 

Αναφέρει ότι η θετική αντίδραση της γειτονιάς οφείλεται στην προετοιµασία 

και ενηµέρωση των γειτόνων που είχε προηγηθεί από τον ιδιοκτήτη του 

κτιρίου του Ξενώνα. Στην γειτονιά που βρίσκεται ο Ξενώνας κατοικούν 

συγγενικά του πρόσωπα τα οποία και έχει προετοιµάσει και πληροφορήσει 

πριν δηµιουργεί ο Ξενώνας, ότι στη γειτονιά τους επρόκειτο να λειτουργήσει 

η συγκεκριµένη κοινοτική δοµή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. 

 

Συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων 

Μια από τις ερωτήσεις που υποβάλαµε στην ψυχολόγο του Ξενώνα 

αφορούσε τις συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων στο Ξενώνα. Η υπεύθυνη 

του Ξενώνα ενηµερώνει σχετικά ότι οι ένοικοι µένουν σε δίκλινα δωµάτια, 

µοιράζονται δηλαδή το δωµάτιο µε κάποιο άλλο ένοικο του Ξενώνα. Η κ. 

Σοφία θεωρεί οτί κανονικά οι ένοικοι θα έπρεπε να µένουν ο καθένας 

χωριστά, να έχει δηλαδή ο καθένας τον προσωπικό του χώρο στον Ξενώνα. 

Όπως η ίδια αναφέρει, επιβάλλεται ειδικά σε αυτούς στους ανθρώπους να 

έχουν το δικό τους χώρο, καθώς ο προσωπικός χώρος είναι πολύ σηµαντικός 

για όλους µας, και πολύ περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους.  

 

Μπαίνοντας στο χώρο του Ξενώνα παρατηρούµε ότι βρίσκεται σε µια γειτονία 

όπου τριγύρω υπάρχουν σπίτια στα οποία µένουν κάποιες οικογένειες. 

Παράλληλα, οι πόρτες του είναι ανοιχτές και όπως µας πληροφορεί η κ. 

Σοφία είναι ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, από την πρώτη ηµέρα 

λειτουργίας του Ξενώνα. Ο στόχος των εργαζοµένων, από την πρώτη κιόλας 

µέρα που άνοιξε ο Ξενώνας, ήταν η διασφάλιση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων των ανθρώπων αυτών σε ατοµικό, πολιτικό, και νοµικό πλαίσιο. 

Σε ότι αφορά τον προσωπικό στόχο της συνεντευξιαζόµενης ήταν η αλλαγή 
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της στάσης του προσωπικού απέναντι στη ψυχική ασθένεια, και απέναντι 

στον άνθρωπο που νοσεί. Η κ. Σοφία θεωρεί ότι η στάση που έχουν οι 

επαγγελµατίες ψυχικής υγείας απέναντι στους ψυχικά ασθενείς είναι το άλφα 

και το ωµέγα, διότι δεν µπορούµε να µιλάµε για ψυχιατρική µεταρρύθµιση αν 

οι εργαζόµενοι των δοµών παροχής υπηρεσιών κοινοτικής ψυχιατρικής 

φροντίδας δεν εχουν αποδεχτεί και δεν έχουν αποκαταστήσει πρώτα από όλα 

στις συνειδήσεις τους τα άτοµα που νοσούν.  

 

Αναπαραστάσεις και πρακτικές στιγµατοποίησης: ο ρόλος της 

οικογένειας 

Βασικό ερώτηµα αποτελεί η ύπαρξη και ο ρόλος των οικογενειών των 

ανθρώπων αυτών. Στην ερώτησή µας αν τα άτοµα αυτά έχουν οικογένεια και 

ποιός ο ρόλος της οικογένειας τους η κ. Σοφία µας αναφέρει το αυτονόητο, 

πως δηλαδή τα άτοµα αυτά φυσικά και έχουν οικογένεια, αλλά δεν υπάρχει 

από την πλευρά των οικογενειών τους η διάθεση και η κατανόηση, ή ακόµα 

και οι απαιτούµενοι οικονοµικοί πόροι για να µπορέσουν να φιλοξενήσουν 

στα σπίτια τους συγγενείς τους. Αναφέρει πως οι οικογένειες των ενοίκων µε 

την αποσυλοποίηση των συγγενών τους αισθάνθηκαν απειλή µέσα από το 

βγάλσιµο των δικών τους ανθρώπων από το ψυχιατρείο.  

 

Επιβεβαιώνεται και στο σηµείο αυτό ο ρόλος της οικογένειας στο στιγµατισµό 

της ψυχικής ασθένειας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο θεωρητικό κοµµάτι 

της εργασίας (κεφάλαιο δεύτερο), καθώς και στην αντίστοιχη θεµατική 

ενότητα των ευρηµάτων της συνέντευξης µε τον υπεύθυνο λειτουργίας του 

ΚΨΥ Ρεθύµνου, η οικογένεια ή το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που 

περιβάλλει το ψυχικά ασθενή είναι αυτά που καθορίζουν την ύπαρξη της 

ψυχικής ασθένειας, και όχι η ασθένεια αυτή καθεαυτή. Είναι γεγονός ότι στις 

µέρες µας παρά τις µεταρρυθµίσεις που διαδραµατίζονται στον τοµέα της 

ψυχικής υγείας ο χαρακτηρισµός που αποδίδεται από την οικογένεια και την 

κοινότητα είναι ισχυρότερος από οποιοδήποτε θεσµικό πλαίσιο. Το γεγονός 

ότι οι συγγενείς των ενοίκων που φιλοξενούνται στο Ξενώνα αισθάνονται 

απειλή στην περίπτωση επιστροφής των ψυχικά νοσούντων συγγενών τους 

στις οικογένειες τους, µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι οικογένειες των 
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ψυχικά ασθενών στιγµατίζουν πρώτοι και πρώτα από όλους τους ψυχικά 

ασθενείς. 

 

Αναπαραστάσεις και πρακτικές αποστιγµατοποίησης 

Η τελευταία ερώτηση που απευθύνουµε στην κ. Σοφία αφορά τις δράσεις 

ευαισθητοποίησης της κοινότητας που αναπτύσσουν στον Ξενώνα για τον 

αποστιγµατισµό της ψυχικής ασθένειας. Η υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα 

µας πληροφορεί ότι στην αρχή της λειτουργίας του Ξενώνα τους ζητήθηκε 

στη διάρκεια της εκπαίδευσης τους, ως δράση ευαισθητοποίησης της 

κοινότητας, να βγουν στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, µε σκοπό µέσα από τις 

τηλεοπτικές εκποµπές και τις ανακοινώσεις στον τύπο να ευαισθητοποιήσουν 

την κοινότητα για την καλύτερη αντιµετώπιση των ψυχικά ασθενών. Η 

άποψη της υπευθύνου του Ξενώνα για τις εν λόγω δράσεις είναι ότι γίνονται, 

συνειδητά ή ασυνείδητα, για τη προβολή του ίδιου του προσωπικού που 

εργάζεται στην εκάστοτε δοµή που προβάλλει τις δραστηριότητες της. 

Επιπλέον αναφέρει ότι αυτές οι δράσεις δεν συµβάλλουν στον 

αποστιγµατισµό των ψυχικά ασθενών, αλλά αντίθετα στιγµατίζουν ξανά, 

απλά µε ένα διαφορετικό τρόπο, τον άνθρωπο που νοσεί.  

 

Αντίθετα, αναφέρει, πως οι εργαζόµενοι και οι ένοικοι του Ξενώνα επιδίωξαν 

την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την καταπολέµηση του στίγµατος 

που βιώνουν οι ψυχικά ασθενείς, µε την άµεση και καθηµερινή επαφή των 

ενοίκων µε την κοινωνία στην οποία εντάσσονται. Που σηµαίνει ότι οι ένοικοι 

έρχονται σε επαφή, µε τον µανάβη, µε τον µπακάλη, µε τον καφετζή, µε την 

ευρύτερη κοινωνία προσώπων που τους περιβάλλει. Με τον τρόπο αυτό ο 

ψυχικά ασθενής συγκροτεί µια κοινωνία προσώπων, συµµετέχει στη ζωή των 

µελών που συγκροτούν την κοινωνία του, όπως συµµετέχουν και τα µέλη 

της κοινωνίας αυτής στη δική του ζωή. Η κ. Σοφία θεωρεί ότι η άµεση επαφή 

των ενοίκων µε τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας στην οποία ανήκουν είναι η 

καλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινότητας. 

 

 

 



 - 76 - 

Συµπεράσµατα από τη συνέντευξη µε την υπεύθυνη λειτουργίας του 

Ξενώνα Ρεθύµνου 

 

Έπειτα από τη κουβέντα που είχαµε µε την κ. Σοφία και βάσει των 

απαντήσεων που µας έδωσε η ψυχολόγος του Ξενώνα του Ρεθύµνου, 

µπορούµε να καταλήξουµε στα παρακάτω συµπεράσµατα αναφορικά µε το 

ζήτηµα που εξετάζουµε στην συγκεκριµένη εργασία.  

 

Σχετικά µε την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας στην περιοχή στην οποία 

ιδρύθηκε ο Ξενώνας η κ. Σοφία µας πληροφόρησε ότι ήταν θετική. Αναφέρει 

ότι η θετική αντίδραση της γειτονιάς οφείλεται στην προετοιµασία και 

ενηµέρωση των γειτόνων που είχε προηγηθεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου 

του Ξενώνα. Στην γειτονιά που βρίσκεται ο Ξενώνας κατοικούν συγγενικά 

του πρόσωπα τα οποία και έχει προετοιµάσει και πληροφορήσει πριν 

δηµιουργεί ο Ξενώνας, ότι στη γειτονιά τους επρόκειτο να λειτουργήσει η 

συγκεκριµένη κοινοτική δοµή παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η κ. 

Σοφία αναφέρει στη συζήτησή µας ότι είχαν µια διαµαρτυρία στο παρελθόν 

από µια οικογένεια της γειτονιάς για τη συµπεριφορά ενός ενοίκου. 

∆ικαιολογεί όµως την αντίδραση αυτή της οικογένειας καθώς ο ένοικος πάνω 

στο παραλήρηµα της ασθένειάς του τροµοκράτησε µε τη συµπεριφορά του τα 

µέλη της οικογενείας αυτής. Η υπεύθυνη του Ξενώνα υπογραµµίζει ότι σε 

τέτοιες περιπτώσεις προέχει το καλό της κοινότητας, διότι δεν έχει νόηµα να 

φοβάται η ίδια η κοινότητα µέσα στο περιβάλλον που κατοικεί. Μέσα από την 

ενηµέρωση και µέσα από προσεγγίσεις που πραγµατοποιούν οι εργαζόµενοι 

στον Ξενώνα προσπαθούν να λύσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν.  

 

Η κ. Σοφία αναφέρει στη διάρκεια της κουβέντας µας ότι ο στόχος των 

εργαζόµενων από την πρώτη κιόλας µέρα που άνοιξε ο Ξενώνας απέναντι 

στους ενοίκους ήταν η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους σε 

ατοµικό, πολιτικό, και νοµικό πλαίσιο. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος όσο 

αφορά τους ένοικους. Για ότι αφορά τον προσωπικό επαγγελµατικό της 

στόχο αναφέρει ότι ήταν η αλλαγή στάσης του προσωπικού απέναντι σε αυτό 

που λέγεται ψυχική ασθένεια, και απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος νοσεί 
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από µια ψυχική νόσο. Η κ. Σοφία θεωρεί ότι η στάση που εµείς οι ίδιοι 

έχουµε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, σαν επαγγελµατίες ψυχικής 

υγείας αλλά και ως γείτονες, συγγενείς, και συµπολίτες τους είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική διότι δεν µπορούµε να µιλάµε για ψυχιατρική µεταρρύθµιση αν 

εµείς οι ίδιοι δεν τους έχουµε αποδεχτεί και δεν τους έχουµε αποκαταστήσει 

µέσα µας.  

 

Η υπεύθυνη του Ξενώνα τονίζει ότι είναι πολύ σηµαντικό οι ένοικοι του 

Ξενώνα να νιώθουν υπεύθυνοι για τον εαυτό τους και για το χώρο τους. Να 

συµµετέχουν, δηλαδή, ενεργά στις καθηµερινές δραστηριότητες και να 

αναλαµβάνουν υπευθυνότητες. Με αυτό τον τρόπο αποκτούν µια ενεργητική 

στάση ζωής και βγαίνουν από τους παθητικούς ρόλους που η ζωή στο άσυλο 

τους είχε επιβάλλει. Οι ένοικοι πρέπει να είναι οι πρωταγωνιστές του Ξενώνα 

και οι επαγγελµατίες που εργάζονται στο Ξενώνα οι διακριτικοί συνοδοιπόροι 

τους, γιατί ο Ξενώνας είναι ο χώρος και το σπίτι τους. Η µετάβαση του 

ψυχικά ασθενούς από τον παθητικό και εξαρτηµένο ρόλο που η ζωή στο 

ψυχιατρείο του είχε επιβάλλει, σε µια ενεργητική και υπεύθυνη στάση ζωής 

αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της κοινοτικής ψυχιατρικής. 

Μέσω της αποϊδρυµατοποίησης πρωταρχικός σκοπός είναι να διατηρηθεί η 

υποκειµενικότητα του ασθενούς. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ψυχικά ασθενής 

µαθαίνει να διατηρεί την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα του, να 

αναλαµβάνει υπευθυνότητες και να διατηρεί τον αυτοέλεγχο του.  

 

Σχετικά µε τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν οι ένοικοι στο Ξενώνα η 

υπεύθυνη λειτουργίας του µας πληροφορεί ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν 

τίποτα διαφορετικό από ότι κάνουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι στα σπίτια 

τους. Θεωρεί οτί πολλές από τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις 

κοινοτικές δοµές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας γίνονται για την 

προβολή του ίδιου του προσωπικού. Στο συγκεκριµένο Ξενώνα οι 

δραστηριότητες τους σχετίζονται πάντα µε τις ανάγκες των ενοίκων, όπως 

για παράδειγµα οι βόλτες που πραγµατοποιούν µε αυτούς στην πόλη.  

 

Για ότι αφορά τις δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας που 

αναπτύσσουν πληροφορούµαστε ότι οι εργαζόµενοι του Ξενώνα 
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πραγµατοποίησαν στην αρχή της λειτουργίας του ενηµέρωση στο σχολείο 

της γειτονιάς. Επιπλέον δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας 

πραγµατοποιούνται καθηµερινά µέσα από την άµεση επαφή που έχουν οι 

ένοικοι µε τα µέλη της κοινωνίας οπού ζουν. Οι ένοικοι στον Ξενώνα 

έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε τους γείτονές τους, µε τον µανάβη, µε τον 

µπακάλη, µε τον καφετζή, µε την κοινωνία του Ρεθύµνου. Με τον τρόπο 

αυτό οι ψυχικά ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να συγκροτήσουν µια 

κοινωνία προσώπων, να συµµετέχουν στη ζωή των προσώπων αυτών αλλά 

και µε τη σειρά τους να συµµετέχουν τα πρόσωπα της κοινωνίας στη δική 

τους ζωή. 

 

Από τη συνέντευξη που µας παραχώρησε µας η κ. Σοφία µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες της κοινοτικής 

ψυχιατρικής και άµεσα να δηµιουργηθούν νέες κοινοτικές δοµές. Στη 

διάρκεια της κουβέντας η υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα αναφέρει ότι η 

δυναµικότητα του Ξενώνα δεν επαρκεί για να καλύψει όλα τα περιστατικά 

που χρειάζονται φιλοξενία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αρνούνται τη 

φιλοξενία σε κάποιες από τις οικογένειες που απευθύνονται σε αυτούς.   

 
 

4.β.v Ο ρόλος της οικογένειας και η κοινωνική αποκατάσταση των 

ψυχικά ασθενών 

 

Η σηµασία και ο ρόλος της οικογένειας στην εµφάνιση αλλά και στην εξέλιξη 

της ψυχικής ασθένειας είναι καίρια καθώς οι περισσότερες από τις διεργασίες 

της ψυχικής νόσου πηγάζουν και καταλήγουν σε αυτή. Εποµένως είναι 

αδύνατο η οικογένεια να µείνει εκτός από οποιαδήποτε παρέµβαση που έχει 

στόχο την κοινωνική αποκατάσταση του ψυχικά άρρωστου µέλος της. Η 

θέση της οικογένειας ως αποδέκτη ψυχιατρικής βοήθειας είναι κεντρική 

µεταξύ των άλλων στο Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής. Η οικογένεια 

άλλοτε εκτιµάται ως θετικός παράγοντας στην επίλυση του προβλήµατος του 

µέλους (παρακινεί το άρρωστο µέλος να ζητήσει βοήθεια, παρεµβαίνει θετικά 

στην αξιολόγηση του, το υποστηρίζει στη θεραπεία του), και άλλοτε ως 

αρνητικός (κρύβει την ψυχική αρρώστια του µέλους της, αρνείται, νιώθει 
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ενοχή για αυτήν, απορρίπτει το µέλος).  

 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι και οι οικογένειες των ψυχικά ασθενών 

συµπεριφέρονται και αντιδρούν µε ποικίλους τρόπους απέναντι στη ψυχική 

ασθένεια του µέλους τους καθώς και στο ίδιο το συγγενικό τους πρόσωπο. 

Κάποιες από αυτές αντιδρούν ως υποστηρικτές των ψυχικά ασθενών και 

ζητούν καλύτερες και βελτιωµένες υπηρεσίες ψυχικής υγιεινής, καθώς και 

αποδοχή και ενσωµάτωση των ψυχικά ασθενών στο κοινωνικό σύνολο που 

ανήκουν. Σε ορισµένες άλλες περιπτώσεις όµως οι οικογένειες των ψυχικά 

ασθενών αντιδρούν αρνητικά, απαιτούν αυστηρότερη θεραπεία για τα 

συγγενικά τους πρόσωπα, και επιθυµούν τα ψυχικά άρρωστα µέλη τους να 

µείνουν µακριά από το σπίτι, περιορισµένοι σε µια κοινοτική δοµή. Οι 

αντιδράσεις της οικογένειας ποικίλουν όπως ακριβώς ποικίλουν και οι 

αντιδράσεις τις κοινωνίας απέναντι στην ψυχική ασθένεια. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα σηµεία της συνεντεύξεως που 

πραγµατοποιήσαµε µε το συγγενικό πρόσωπο ενός από τους χρήστες 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Ρέθυµνο. Η συνέντευξη πραγµατοποιήθηκε 

στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Ρέθυµνο έπειτα από 

παραχώρηση του υπευθύνου του κέντρου, ειδικού χώρου για την υλοποίηση 

της. Ο ψυχικά ασθενής στον οποίο αναφερόµαστε στην παρακάτω 

συνέντευξη είναι χρήστης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που το Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας στο Ρέθυµνο παρέχει.  

 

Προτού προχωρήσουµε στην παρουσίαση των σηµαντικότερων σηµείων της 

κουβέντας που είχαµε µε τον συγγενή του ψυχικά ασθενούς είναι 

απαραίτητο να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε την υλοποίηση της 

συγκεκριµένης συνέντευξης. Αρχικά πρέπει να αναφερθεί ότι αντιµετωπίσαµε 

µεγάλες δυσκολίες κατά τη διάρκεια αναζήτησης συγγενικού προσώπου ενός 

από τους χρήστες των κοινοτικών δοµών παροχής υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε η βοήθεια µιας ψυχολόγου που εργάζεται 

στην Ψυχιατρική Μονάδα του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνης. Όπως ήταν 

και λογικό µας ενηµέρωσε ότι θα έκανε αυτή µια πρώτη κουβέντα µε τις 
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υποψήφιες οικογένειες και έπειτα θα µας παρέπεµπε σε αυτές. Αργότερα 

όµως θα µας ενηµερώσει ότι καµία από τις οικογένειες που συνεργάζεται η 

Ψυχιατρική Μονάδα του Νοσοκοµείου δεν δέχτηκε να συµµετάσχει στην 

έρευνά µας.  

 

Λίγες µέρες αργότερα, σε µια συνάντηση µε τον ψυχίατρο και υπεύθυνο 

λειτουργίας του ΚΨΥ Ρεθύµνου, ζητείται η βοήθεια του. Του αναφέρουµε τις 

δυσκολίες που αντιµετωπίσαµε και προθυµοποιείται να βοηθήσει. Αναφέρει 

ότι το ζήτηµα που εξετάζεται είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, ειδικά για τις 

οικογένειες που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της ψυχικής ασθένειας, και για 

το λόγο αυτό θα ήταν καλύτερα να έρθει αυτός σε µια πρώτη επαφή µε τα 

πρόσωπα της οικογενείας. Έπειτα από την πρώτη επαφή που είχε ο ίδιος µε 

τη συγκεκριµένη οικογένεια µας δίνει τα στοιχεία του Μιχάλη, άντρα της 

αδελφής του ψυχικά ασθενούς, όπου και πραγµατοποιήθηκε η συνέντευξη 

που αναλύεται παρακάτω.  

 

Στο σηµείο αυτό αναφέρουµε ότι ο κ. Μιχάλης ήταν κάπως επιφυλακτικός για 

τα στοιχεία και τις ερωτήσεις που θα συµπεριλαµβάναµε στην συνέντευξη. 

Για παράδειγµα, δεν ήθελε να του γίνει καµία ερώτηση σχετικά µε αυτόν. 

Στις ερωτήσεις της συνέντευξης συµπεριλαµβανόντουσαν και ερωτήσεις 

σχετικά µε το επάγγελµά του, τη µόρφωση του, την καταγωγή του κτλ.. Ο κ. 

Μιχάλης ζήτησε όµως να µην απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Όταν 

ρωτήθηκε για ποιό λόγο δεν θα ήθελε τέτοιου είδους ερωτήσεις στη 

συνέντευξη µιας και επρόκειτο να διατηρηθεί η ανωνυµία του, εξήγησε ότι 

φοβόταν µήπως συνδυαστούν οι πληροφορίες που έδινε στη συνέντευξη µε 

το όνοµα του και την οικογένεια του, βασιζόµενος στο γεγονός ότι η 

κοινωνία του Ρεθύµνου είναι µικρή και κάτι τέτοιο δεν ήταν αδύνατο να 

συµβεί.  

 

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ο κ. Μιχάλης µας έδωσε στη συνέντευξη ο 

κουνιάδος του, ο κ. Γιάννης είναι σαράντα χρονών και πάσχει από διπολική 

διαταραχή. Η διάγνωση της ασθένειάς του έγινε πριν από είκοσι τρία χρόνια 

όταν ήταν στην εφηβεία, σε ηλικία δεκαεπτά χρονών. Ο κ. Γιάννης ζει µε 
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τους γονείς του σε µια κεντρική περιοχή του Ρεθύµνου, και λίγα µέτρα 

παρακάτω βρίσκεται το σπίτι του κ. Μιχάλη και της συζύγου του, αδελφής 

του κ. Γιάννη. Τέλος, αναφέρουµε ότι ο κ. Γιάννης έχει νοσηλευτεί τρεις 

φορές στο ψυχιατρείο Χανίων.  

 

Μια από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνουµε στον κ. Μιχάλη αφορά τις 

σχέσεις που διατηρεί µε τον κ. Γιάννη. Ο κ. Μιχάλης µας απαντάει σχετικά: 

«Με εµένα επειδή είµαι ξένος προς την οικογένεια είναι µια χαρά. Όταν όµως 

έχει πρόβληµα, επειδή η ασθένειά του είναι διπολική συµπεριφορά έχει 

πρόβληµα µε τους περισσότερους. Με τους γονείς του δεν έχει πολύ καλή 

σχέση, αλλά και µε το οικείο περιβάλλον του, όπως γίνεται σε αυτές σε 

περιπτώσεις. Επειδή στη διπολική συµπεριφορά υπάρχουν φάσεις ύφεσης και 

έξαρσης. Οπότε στη έξαρση δεν τα έχω καλά µε αυτούς που θέλουν να µου 

κάνουν παρατήρηση».  

 

Στη συνέχεια ρωτάµε τον κ. Μιχάλη να µας εξηγήσει πώς συµπεριφέρεται ο 

κ. Γιάννης στις φάσεις έξαρσης και ύφεσης της ασθένειάς του. Ο κ. Μιχάλης 

µας εξηγεί πως όταν ο κ. Γιάννης κάνει τη φαρµακευτική του αγωγή δεν έχει 

πρόβληµα. Τα προβλήµατα µε τη συµπεριφορά του ξεκινάνε όταν αρνείται να 

ακολουθήσει την αγωγή που του έχει δώσει ο γιατρός που τον 

παρακολουθεί. Συγκεκριµένα αναφέρει, πως αν δεν κάνει όµως τη 

φαρµακευτική αγωγή του έχει πρόβληµα, όλα αυτά τα προβλήµατα που 

αναφέρονται στη διπολική συµπεριφορά. ∆ηλαδή έχει πολύ ενέργεια, 

ασχολείται πάρα πολύ µε οτιδήποτε, το µυαλό δέχεται ιδέες, περισσότερες 

από ότι µπορεί να επεξεργαστεί. Οπότε ο καθένας µας θα είχε πρόβληµα αν 

δεχότανε εκατό ιδέες ταυτόχρονα µες στο µυαλό του, είναι πολύ κουραστικό 

και για τον ίδιο και για τους γύρω του.  

 

Μια από τις βασικότερες ερωτήσεις της κουβέντας µας µε το κ. Μιχάλη είναι 

η ερώτηση που του απευθύνουµε σχετικά µε την αντίδραση της γειτονιάς 

απέναντι του. Τον ρωτάµε, δηλαδή, αν έχει να µας αναφέρει κάποιο 

περιστατικό όπου η συµπεριφορά του κ. Γιάννη αποτέλεσε πρόβληµα για την 

τοπική κοινωνία στην οποία ζει. Ο κ. Μιχάλης µας πληροφορεί ότι ελάχιστες 
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φορές η συµπεριφορά του κ. Γιάννη αποτέλεσε πρόβληµα για τους γείτονές 

του. Μονάχα σε ελάχιστες περιπτώσεις που βρισκόταν σε κρίση, η φασαρία 

που προκαλούσε αποτέλεσε πρόβληµα για τους γείτονες, αλλά τα 

περιστατικά αυτά δεν πήραν µεγάλη έκταση. Άλλωστε, όπως αναφέρει η 

φασαρία αυτή τις περισσότερες φορές περιορίζεται στο ενδοοικογενειακό 

περιβάλλον του. Σύµφωνα µε τα λόγια του κ. Μιχάλη τα περισσότερα 

περιστατικά γίνονται µέσα στο σπίτι. Τις περισσότερες φορές η διπολική 

συµπεριφορά εµφανίζεται σε άτοµα τα οποία έχουν ευφυΐα πάνω από το 

κανονικό. Άρα είναι άτοµα τα οποία προσέχουν, δεν εκδηλώνονται να 

δηµιουργούν πρόβληµα στους γύρω τους γιατί κάνουν και κακό στην εικόνα 

τους. Αλλά όταν είναι σε φάση µεγάλης έξαρσης, γιατί αυτά τα άτοµα το µισό 

χρόνο θέλουν να είναι κλεισµένα µες στο σπίτι, να µη βγαίνουν καθόλου από 

το σπίτι, και τον άλλο µισό χρόνο θέλουν να είναι συνέχεια έξω από το σπίτι 

και να µην κάθονται καθόλου, ούτε να κοιµούνται, θέλουν συνέχεια να είναι 

µαζί µε άλλα άτοµα (...). 

 

Σύµφωνα µε τις απόψεις του κ. Μιχάλη η µεγαλύτερη δυσκολία αποδοχής 

των ατόµων µε ψυχικές ασθένειες συναντάται στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον, και όχι τόσο στο περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας στην οποία 

ζουν. Στην περίπτωση του κ. Γιάννη όπου οι γονείς του είναι µεγάλοι σε 

ηλικία και το µορφωτικό τους επίπεδο χαµηλό, µε αποτέλεσµα να 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν την ασθένεια του. Στο σηµείο αυτό ρωτάµε 

το κ. Μιχάλη αν το γεγονός ότι οι γονείς του κ. Γιάννη αγνοούν τις αιτίες και 

τη φύση της ασθένειάς του είναι και η αφορµή που οι σχέσεις τους δεν είναι 

και τόσο καλές. Ο κ. Μιχάλης θεωρεί ότι το γεγονός ότι οι γονείς του κ. 

Γιάννη δεν ξέρουν τις αιτίες της αρρώστιάς του συµβάλλει στο γεγονός ότι οι 

σχέσεις τους δεν είναι και τόσο καλές. Θεωρεί ότι δεν το αντιµετώπισαν 

σωστά τότε που έπρεπε, δεν έψαξαν καθώς ο καθένας ασχολείται µε τη 

δουλεία του, θα µπορούσανε να αφήσουν ένα µέρος από τη δουλεία τους 

αλλά είναι µεγάλοι άνθρωποι, χωρίς υψηλό µορφωτικό επίπεδο, ήταν λίγο 

δύσκολο να κατανοήσουν το πρόβληµα. 

 

Εν κατακλείδι, ζητάµε από τον κ. Μιχάλη να µας περιγράψει πως νιώθει ο κ. 

Γιάννης στην κοινωνία που ζει, αν έχει αναφέρει ποτέ στην οικογένεια του 
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ότι νιώθει στιγµατισµένος ή ότι ζει στο περιθώριο εξαιτίας της ασθένειάς του. 

Μας πληροφορεί ότι ο Γιάννης δεν ξέρει 100%, δεν αναγνωρίζει το 

πρόβληµά του. Ειδικά όταν είναι σε στιγµές έξαρσης δεν το αναγνωρίζει σαν 

πρόβληµα. Και το βασικό αυτής της συγκεκριµένης της διπολικής 

συµπεριφοράς είναι ότι δεν κατανοεί ο ασθενής το πρόβληµά του.  

 

Έπειτα από τη συνέντευξη που είχαµε µε τον κ. Μιχάλη, και σύµφωνα µε τις 

απαντήσεις που µας έδωσε, µπορούµε να καταλήξουµε στα παρακάτω 

συµπεράσµατα σχετικά µε την υπόθεση της εργασίας µας. Για ότι αφορά την 

αντίδραση της γειτονιάς απέναντι στη ψυχική ασθένεια του κ. Γιάννη δεν 

υπήρξε ουσιαστικά καµία. Μονάχα στην περίπτωση που βρισκόταν σε κρίση 

και η συµπεριφορά ήταν ιδιαίτερα θορυβώδης υπήρξαν κάποια παράπονα, τα 

οποία όµως θεωρεί ότι ήταν και απολύτως δικαιολογηµένα. Αντίθετα ο κ. 

Μιχάλης πιστεύει ότι η οικογένεια είναι αυτή που πρέπει να προσεγγιστεί και 

να ενηµερωθεί σχετικά µε τη ψυχική ασθένεια, γιατί οι αρνητικές αντιδράσεις 

στην περίπτωση του κ. Γιάννη εκδηλώνονται ενδοοικογενειακά. Εδώ 

επιβεβαιώνεται η σηµασία και ο ρόλος της οικογένειας στην εµφάνιση, αλλά 

και στην εξέλιξη της ψυχικής ασθένειας, όπως αυτή υπογραµµίζεται στην 

εισαγωγή της ενότητας αυτής. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, ότι είναι αδύνατο η 

οικογένεια να µείνει εκτός από οποιαδήποτε παρέµβαση που έχει στόχο την 

κοινωνική αποκατάσταση του ψυχικά άρρωστου µέλος της.  

 

Παρατηρούµε, και µέσα από τα λόγια του κ. Μιχάλη, ότι πολύ σηµαντικό 

ρόλο παίζει η πληροφόρηση και η ενηµέρωση της κοινότητας για την 

αποδοχή της ψυχικής ασθένειας. Η ανάγκη για ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

ευαισθητοποίησης των κατοίκων της κοινότητας κρίνεται καίρια για την 

αποδοχή των ατόµων µε ψυχική ασθένεια. Μέσα από την προβολή των 

κοινοτικών δοµών καθώς και µέσα από τη συµµετοχή στις δραστηριότητες 

που οι δοµές αυτές αναπτύσσουν οι κοινότητα εξοικειώνεται µε την εικόνα 

του ψυχικά ασθενούς, αποµυθοποιεί την ασθένεια του, τον αποδέχεται και 

τον επανακοινωνικοποιεί.  
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Κεφάλαιο 5: Τελικά συµπεράσµατα 

 

Έπειτα από την κρίση του ασύλου και τις αλλαγές που συντελούνται στη 

ψυχοπαθολογία και τη θεραπεία της, η ψυχιατρική αποκτά κοινοτικό 

χαρακτήρα και δηµιουργούνται κοινοτικές δοµές παροχής υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας. Η εµφάνιση των κοινοτικών δοµών επιβεβαιώνει την 

αντίληψη ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας κινούνται σε µια νέα εποχή. Οι 

νέες αυτές κοινοτικές δοµές είναι οργανώσεις που παρέχουν υπηρεσίες 

σαφώς διαφοροποιηµένες από τις ασυλιακού τύπου υπηρεσίες. Οι αλλαγές 

αυτές στην ψυχιατρική και στους τρόπους θεραπείας της ψυχικής ασθένειας 

ξεκινούν στις ΗΠΑ και στη ∆υτική Ευρώπη πολύ νωρίτερα από ότι στη χώρα 

µας. Στην Ελλάδα οι µεταρρυθµίσεις θα ξεκινήσουν µε καθυστέρηση µιας 

εικοσαετίας, το 1980, και θα διαρκέσουν πολλά περισσότερα χρόνια από ότι 

διαρκεί η ανάπτυξη της Κοινοτικής Ψυχιατρικής στις άλλες χώρες. Είναι 

δύσκολο, λόγω των δοµικών, οικονοµικών και άλλων αδυναµιών που 

παρουσιάζονται στη χώρα µας, να εφαρµοστεί από τη µια στιγµή στην άλλη 

το σύγχρονο µοντέλο του συστήµατος ψυχιατρικών υπηρεσιών.  

 

Και στις τρεις περιπτώσεις των συνεντεύξεων που πραγµατοποιήσαµε, τόσο 

στη συνέντευξη µε τον υπεύθυνο λειτουργίας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, 

όσο και µε την υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα Ρεθύµνου, καθώς και µε 

το συγγενικό πρόσωπο του χρήστη κοινοτικών υπηρεσιών παροχής ψυχικής 

φροντίδας στο Ρέθυµνο, η κοινότητα του Ρεθύµνου δεν παρουσιάζει καµία 

αρνητική στάση ή αντίδραση στη δηµιουργία των νέων κοινοτικών δοµών. 

Κατ’ επέκταση, δεν φαίνεται να υπάρχει καµία αρνητική αντίδραση απέναντι 

στους ψυχικά ασθενείς και στη ψυχική ασθένεια. Ακόµη και τα ελάχιστα 

περιστατικά καταγγελίας που αναφέρονται και αφορούν τη συµπεριφορά των 

ψυχικά ασθενών στην τοπική κοινότητα, δικαιολογούνται απόλυτα από τους 

υπευθύνους των κοινοτικών δοµών αλλά και από την οικογένεια του ψυχικά 

ασθενούς, καθώς όπως αναφέρουν τα άτοµα µε ψυχική νόσο όταν 

βρίσκονται σε κρίση µπορούν να προκαλέσουν πρόβληµα µε την εκρηκτική 

συµπεριφορά τους. 
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Ωστόσο, από την κουβέντα που είχαµε µε τον συγγενή του ψυχικά ασθενή, 

και µε αφορµή της άρνησης του να συµπεριλάβουµε ανώνυµα κάποια 

προσωπικά του στοιχεία, όπως το επάγγελµα του, η καταγωγή του, η 

περιοχή της κατοικίας του, από φόβο µήπως κάποιος συνδυάσει τα στοιχεία 

και καταλάβει τόσο τη δική του ταυτότητα όσο και της οικογένειας του, µας 

οδηγεί στο ακόλουθο συµπέρασµα. Ότι παρόλο που η κοινωνία του 

Ρεθύµνου δεν παρουσιάζει καµία αρνητική στάση απέναντι στη ψυχική 

ασθένεια, ο στιγµατισµός του ψυχικά ασθενή και της οικογένειας του 

φαίνεται πως είναι ιδιαιτέρα ισχυρός. Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, η θεωρία της 

ετικετικοποίησης αλλά και οι τροποποιηµένες εκδοχές της, σύµφωνα µε τις 

οποίες η ετικέτα της ψυχικής διαταραχής προκαλεί την απόρριψη, την 

αποφυγή και την κοινωνική περιθωριοποίηση, τόσο του ατόµου που πάσχει 

από την ψυχική ασθένεια, όσο και του στενού οικογενειακού κύκλου του.  

 

Το παραπάνω συµπέρασµα τεκµηριώνεται αφενός µε το γεγονός ότι παρόλο 

που στην πόλη του Ρεθύµνου υπάρχουν αρκετά άτοµα µε ψυχικά 

προβλήµατα δεν υπάρχει κάποιος σύλλογος των οικογενειών των ατόµων 

αυτών. Αφετέρου η υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα Ρεθύµνου αναφέρει 

στη συνέντευξή της ότι στον Ξενώνα φιλοξενούνται άτοµα που είτε δεν 

έχουν σπίτι διότι δεν υπάρχουν κοντινοί συγγενείς, είτε υπάρχουν οι 

οικογένειες τους αλλά δεν θέλουν να έχουν επαφή και να φιλοξενούν τα 

άτοµα αυτά στο σπίτι και στις γειτονιές τους. Αρκετές από τις οικογένειες των 

ψυχικά ασθενών προσπαθούν να αποκρύψουν το πρόβληµα και να το 

κλείσουν καλά κρυµµένο στον οικογενειακό κλοιό, ή σε κάποιο ψυχιατρείο – 

τώρα πια σε κάποιο Ξενώνα, για να αποφύγουν µε τον τρόπο αυτό το 

στιγµατισµό τους.  

 

Όσων αφορά τη θετική στάση των πολιτών του Ρεθύµνου απέναντι στη 

λειτουργία των κοινοτικών δοµών µπορούµε να τη στηρίξουµε ως ένα βαθµό 

στο γεγονός ότι οι δοµές αυτές δεν είναι ευρύτερα γνωστές στην κοινωνία 

που εξετάζουµε. Από την πλευρά του Κέντρου Ψυχικής Υγείας η περίοδος 

που πραγµατοποιούµε την έρευνα µας αποτελεί την αρχή λειτουργίας του, 

γεγονός που σηµαίνει ότι η κοινοτική αυτή δοµή δεν έχει γίνει ακόµα 

ευρύτερα γνωστή. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
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συλλέξαµε από τη συνέντευξη µας µε την υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα, 

καθώς και από την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε στα αρχεία των τοπικών 

εφηµερίδων του Ρεθύµνου, η λειτουργία του Ξενώνα δεν αναγγέλλεται 

δηµόσια ούτε και γνωστοποιείται στα τοπικά ΜΜΕ. Παράλληλα, ο Ξενώνας 

βρίσκεται σε µια περιοχή δέκα περίπου χιλιοµέτρων έξω από την πόλη του 

Ρεθύµνου και σε µια γειτονία όπου τα σπίτια είναι λιγοστά και 

αραιοκατοικηµένα. Το γεγονός αυτό συµβάλει στο να παραµείνει άγνωστη η 

λειτουργία του Ξενώνα για πολλούς κατοίκους του Ρεθύµνου.  

 

Η υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα αποδίδει τη θετική αντίδραση της 

γειτονιάς στην προετοιµασία και στην ενηµέρωση των γειτόνων που είχε 

προηγηθεί από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου του Ξενώνα, λίγο πριν ξεκινήσει η 

λειτουργία του. Το γεγονός της προετοιµασίας και της ευαισθητοποίησης των 

πολιτών των τοπικών κοινωνιών για τη λειτουργία των κοινοτικών δοµών 

υπογραµµίζεται και στις τρεις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήσαµε. Η 

ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών κρίνεται απαραίτητη µέσα από την 

οργάνωση ηµερίδων, συζητήσεων, σεµιναρίων, εκδηλώσεων, φεστιβάλ 

ψυχικής υγείας κτλ., εκδηλώσεις που έχουν ως κεντρικό άξονα των δράσεων 

τους την αποστιγµατοποίηση της ψυχικής νόσου.  

 

Από την ερευνά µας προκύπτει πως είναι ιδιαίτερα σηµαντική η καθηµερινή 

συναλλαγή των ψυχικά ασθενών µε τα υπόλοιπα µέλη της κοινωνίας για την 

αποδοχή τους στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο εντάσσονται. Όπως αναφέρει 

και η κ. Σοφία στη συνέντευξή της η καθηµερινή επαφή των ασθενών µε 

τους εργαζόµενους στη δοµή, τους γείτονες, το µανάβη, το ψιλικατζή είναι 

αυτή που τελικά συµβάλει στην κοινωνική και προσωπική αποκατάσταση των 

ψυχικά ασθενών. Καθοριστική σηµασία για τη ουσιαστική αποστιγµατοποίηση 

της ψυχικής ασθένειας έχει ο ψυχικά ασθενής να αποκατασταθεί πρώτα από 

όλα στις συνειδήσεις των ατόµων που αποτελούν την οικογένεια, τη γειτονία 

και την κοινωνία των ψυχικά ασθενών. Αν δεν αποδεχτεί η σειρά των 

κοινωνικών αυτών πραγµατικοτήτων στις καθηµερινές, διαπροσωπικές και 

εργασιακές τους σχέσεις των ψυχικά ασθενή καµία υπηρεσία της 

ψυχοπαθολογίας δεν πρόκειται να µετατραπεί ουσιαστικά σε κοινοτική. Και η 

µεταρρύθµιση της ψυχιατρικής θα περιοριστεί στην ανάπτυξη και δηµιουργία 
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σύγχρονων κοινοτικών δοµών που οι υπηρεσίες υγείας που θα παρέχουν δεν 

θα διαφέρουν τελικά από εκείνες του ασύλου.  

 

Από την άλλη, αναφέρουµε το γεγονός ότι στο κάλεσµα των εργαζόµενων 

του Κέντρου Ψυχικής Υγείας για συνεργασία και προσφορά εθελοντικής 

εργασίας των πολιτών του Ρεθύµνου η ανταπόκριση του κόσµου ήταν θετική. 

Ωστόσο, η πλειοψηφία των εθελοντών προέρχεται από φοιτητές του 

πανεπιστηµίου Κρήτης, όπου στο Ρέθυµνο λειτουργεί το τµήµα κοινωνικών 

επιστηµών. Είναι πολύ λογικό ότι πολλοί από τους φοιτητές των σχολών 

Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας απευθύνονται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας 

Ρεθύµνου για προσφορά εθελοντικής εργασίας – ένα είδος πρακτικής 

άσκησης για αυτούς.  

 

Μέσα από τα στοιχεία που συλλέξαµε στο εµπειρικό σκέλος της έρευνάς 

παρατηρούµε ότι οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες των δοµών αυτών 

διαφέρουν κατά πολύ µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται µονάχα 

στις αρχές λειτουργίας των κοινοτικών αυτών δοµών, αλλά και στην 

προσωπικότητα, στις επιστηµονικές θέσεις και στην επαγγελµατική εµπειρία 

των υπευθύνων λειτουργίας τους. Στην ερώτηση που απευθύνουµε στους 

συνεντευξιαζόµενους και αφορά τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στις 

δοµές τους για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας, παρατηρούµε 

δυο τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις.  

 

Πολλά από τα εµπόδια που συναντά η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στη χώρα 

µας οφείλονται στην αδυναµία για επιτυχηµένη στελέχωση των κοινοτικών 

δοµών, καθώς ο τοµέας της ψυχικής υγείας είναι ιδιόµορφος και απαιτεί 

λεπτούς χειρισµούς και ορθά µελετηµένους συνδυασµούς γνωστικών πεδίων. 

Η επάνδρωση του επαγγελµατικού δυναµικού των κοινοτικών δοµών µε 

επιστήµονες και επαγγελµατίες από όλα τα γνωστικά αντικείµενα, καθώς και 

επιλογή των σωστών ατόµων για την κάλυψη θέσεων – κλειδιών κρίνεται 

καταλυτική για την κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών και την 

οµαλή αποδοχή των κοινοτικών δοµών από την τοπική κοινωνία στην οποία 

δηµιουργούνται.  
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Βασικός παράγοντας για την αποστιγµατοποίηση της ψυχικής ασθένειας και 

της κοινωνικής αποκατάστασης των ατόµων που νοσούν είναι η αλλαγή της 

στάσης της κοινωνίας απέναντι στην ψυχική ασθένεια. Η στάση που κρατούν 

τα υπόλοιπα µέλη του κοινωνικού συνόλου απέναντι στους ψυχικά ασθενείς, 

ως συµπολίτες, γείτονες, επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, και συγγενείς τους 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς δε γίνεται λόγος για ψυχιατρική 

µεταρρύθµιση χωρίς να έχει προηγηθεί η αποκατάσταση της εικόνας της 

τρέλας στις συνειδήσεις των ατόµων των τοπικών κοινωνιών. 

 

Η µετάβαση του ψυχικά ασθενή από τον παθητικό και εξαρτηµένο ρόλο που 

η ζωή στο ψυχιατρείο του είχε επιβάλλει, σε µια ενεργητική και υπεύθυνη 

στάση ζωής αποτελεί έναν από τους βασικότερους στόχους της κοινοτικής 

ψυχιατρικής. Μέσω της αποϊδρυµατοποίησης πρωταρχικός σκοπός είναι να 

διατηρηθεί η υποκειµενικότητα του ασθενή. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο 

ψυχικά ασθενής µαθαίνει να διατηρεί την ελευθερία και τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα του, να αναλαµβάνει υπευθυνότητες και να διατηρεί τον 

αυτοέλεγχο του. Για την επίτευξη των παραπάνω κρίνεται απαραίτητο 

αφενός ο ασθενής να µαθαίνει να διαχειρίζεται τη ζωή του και να κατανοεί 

την ασθένεια του, και αφετέρου η ίδια η κοινότητα να µάθει να δέχεται τον 

ψυχικά ασθενή και να κατανοεί τις ανάγκες και τα δικαιώµατα του. 

 

Συνοψίζοντας παρατηρούµε ότι η Κοινοτική Ψυχιατρική και η πολιτική της 

ψυχικής υγείας, έχουν αναπτύξει σηµαντικές δράσεις για τη φροντίδα, την 

αποκατάσταση, την εκπαίδευση, την προώθηση στην εργασία και την 

κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών. Οι δράσεις όµως αυτές 

παραµένουν αποσπασµατικές και µη οργανικά συνδεδεµένες µεταξύ τους. Οι 

ψυχικά ασθενείς έρχονται αντιµέτωποι, πέρα από τον κοινωνικό στιγµατισµό, 

µε την ασυνέχεια του συστήµατος υγείας, και την αδυναµία του συστήµατος 

αυτού να καλύψει τις πολυσύνθετες ανάγκες τους. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την κοινωνικοοικονοµική επανένταξη των ψυχικά ασθενών 

είναι η πολιτική βούληση, η σωστή και έγκαιρη χρηµατοδότηση, καθώς και η 

κοινωνική ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Μονάχα η συνέργεια των 

παραπάνω προϋποθέσεων µπορεί να δώσει προοπτική επιβίωσης στις δράσεις 
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και στα προγράµµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. 
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Παράρτηµα: Συνεντεύξεις 

 

1η συνέντευξη, υπεύθυνος λειτουργίας του ΚΨΥ Ρεθύµνου 

 

Ε: Τι δραστηριότητες αναπτύσσονται στο κέντρο σας και ποίες 

δραστηριότητες επρόκειτο να αναπτυχθούν? 

 

Α: Προς το παρόν έχουµε λίγες δραστηριότητες, εξωτερικά ιατρεία, 

ψυχολογική στήριξη, κοινωνική µέριµνα και συµβουλευτική – κοινωνική 

υπηρεσία. Τώρα όσων αφορά τις δραστηριότητες στο µέλλον είναι πάρα 

πολλές, σκεφτόµαστε να κάνουµε µια κινητή µονάδα σε συνεργασία µε τα 

Κέντρα Υγείας του νοµού ώστε να πηγαίνουµε στην περιφέρεια του νοµού 

και να προσφέρουµε ψυχιατρικές υπηρεσίες σκεφτόµαστε να κάνουµε µια 

µονάδα κατ’οίκον επισκέψεων στην πόλη, ένα πειραµατικό Κέντρο Ηµέρας 

όπου θα απασχολεί και θα έχει προγράµµατα ηµερήσιας φροντίδας, για τους 

ψυχικά πάσχοντες σκεφτόµαστε να κάνουµε παρεµβάσεις στα σχολεία για 

προαγωγή και πρόληψη ψυχικών παθήσεων σκεφτόµαστε να 

δηµιουργήσουµε ένα σύλλογο οικογενειών για τη ψυχική υγεία στο νοµό, 

σκεφτόµαστε να φτιάξουµε µια κοινωνική λέσχη για του εξυπηρετούµενους 

γιατρούς ψυχικά πάσχοντες ώστε να αναπτύξουν οµάδες αυτοβοήθειας µέσα 

στα πλαίσια της κοινωνικής λέσχης και τέλος σκεφτόµαστε να 

δηµιουργήσουµε ένα Κοινωνικό Συνεταιρισµό Περιορισµένης Ευθύνης – 

ΚΟΙΣΠΕ, σύµφωνα µε το νόµο 27/16 ο οποίος είναι νοµικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου εµπλέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση, επαγγελµατίες ψυχικής 

υγείας και οι ίδιοι οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι ψυχικά 

πάσχοντες και όλες αυτές οι δυνάµεις θα δηµιουργήσουν τον ΚΟΙΣΠΕ. Το 

νοµικό πλαίσιο υπάρχει – στο είπα – και κάθε νοµός της Ελλάδας θα 

δηµιουργήσει ένα ΚΟΙΣΠΕ για να δίνει τη δυνατότητα της ολοκληρωµένης 

επανένταξης και µέσα από την εργασία. Είναι δηλαδή µια προσπάθεια 

επαγγελµατικής επανένταξης. Το κάθε ένα από αυτά που σου είπα έχει µια 

δικία του ανάπτυξη, συζήτηση, φιλοσοφία, δόµηση κτλ. Για να γίνουν όλα 

αυτά πρέπει εδώ το Κέντρο να πλαισιωθεί από το σωστό προσωπικό και να 

ξεκινήσει σταδιακά την υλοποίηση όλων αυτών των στόχων. 
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Ε: Έως τώρα στο κέντρο τι προσωπικό έχετε και από ποιές ειδικότητες? 

 

Α: Ένα ψυχίατρο (ο οποίος είµαι εγώ), µια κοινωνική λειτουργό, και έναν 

τεχνικό.  

 

Ε: Προβλέπεται να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό για το κέντρο? 

 

Α: Οι θέσεις που έχουν εγκριθεί είναι ακόµη δυο θέσεις γιατρών 

(ψυχιάτρων), µια θέση νοσηλεύτριας, µια θέση διοικητικού, µια θέση 

επισκέπτρια υγείας. Και θέλει υπερδιπλάσιο ή τριπλάσιο από το προσωπικό 

που προβλέπεται να διοριστεί.  

 

Ε: Το προσωπικό που εργάζεται στο ΚΨΥ διορίστηκε µέσω ΑΣΕΠ? 

 

Α: Ναί είναι διορισµένοι µέσω ΑΣΕΠ. Παρεµπιπτόντως έχουµε και δυο παιδιά, 

ένα διοικητικό και µια ψυχολόγο, µε stage. Και έχουµε και µια νοσηλεύτρια 

µε απόσπαση από το ψυχιατρείο Χανίων για τρεις µήνες.  

 

Ε: Οι ασθενείς έχουν δικαίωµα διαµονής στο ΚΨΥ? 

 

Α: ∆εν έχει τέτοιες προδιαγραφές, όπως κανένα ΚΨΥ στην Ελλάδα για 

ολιγόωρη παραµονή.  

 

Ε: Πριν από το ΚΨΥ υπήρχαν άλλες κοινοτικές δοµές στην τοπική κοινωνία 

του Ρεθύµνου? 

 

Α: Όχι, υπήρχαν δυο ψυχίατροι στο νοσοκοµείο στην ψυχιατρική κλινική και 

έκαναν εξωτερικό ιατρείο. Υπήρχε και ο ξενώνας που σου είπα στον Τσεσµέ.  

 

Ε: Ο οποίος ακόµα υπάρχει. 

 

Α: Βεβαίως.  

 

Ε: Ποιές δοµές πρέπει να δηµιουργηθούν σύµφωνα µε το πρόγραµµα για την 
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ψυχιατρική µεταρρύθµιση? 

 

Α: Που προβλέπεται να δηµιουργηθούν για το Ρέθυµνο? 

 

Ε: Ναι  

 

Α: Προβλέπεται να υπάρξει και ένας µετανοσοκοµειακός ξενώνας που θα 

φιλοξενεί ασθενείς µετά τη νοσηλεία τους στη ψυχιατρική κλινική αν θα 

έρθει. 

 

Ε: Ποιά ήταν η αντίδραση των πολιτών του Ρεθύµνου στη δηµιουργία του 

ΚΨΥ? 

 

Α: Είµαστε σε µια µεταβατική περίοδο προς το παρόν δεν έχουµε καµία 

αντίδραση, ίσα ίσα που η τοπική κοινωνία σε ένα δελτίου τύπου που κάναµε, 

σε µια πρώτη επαφή ενηµέρωσης αποδέχεται το ΚΨΥ καλά. Τώρα αν έχουµε 

στο µέλλον κάποιες αντιδράσεις θα τις δούµε, αλλά προβλέπω ότι δεν θα 

έχουµε.  

 

Ε: Σε µια συνέντευξη που παραχωρείτε σε τοπική εφηµερίδα καλείτε τους 

πολίτες του Ρεθύµνου να προσφέρουν εθελοντική εργασία εκφράζοντας µε 

τον τρόπο αυτό µια ιδιαίτερη ανάγκη για τη λειτουργία του ΚΨΥ. Πιστεύετε 

ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από τους πολίτες, υπάρχει ήδη κάποια 

ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσµα? 

 

Α: Ήδη υπάρχει και η εθελοντική προσφορά έχει πολύ µεγάλη σηµασία 

στρατηγική σηµασία θα έλεγα για το Κέντρο, λόγω και τις έλλειψης του 

προσωπικού λόγω όµως και των πολλαπλών δράσεων που θέλουµε να 

αναπτύξουµε και δεν επαρκούµε. Η εθελοντική εργασία, ο εθελοντισµός 

δηλαδή, θα προσφέρει τη δυνατότητα εµπειρίας στους συµµετέχοντες και 

παράλληλα µε το ανθρωπιστικό έργο, που ήδη έχουµε κάνει κάποιες επαφές 

µε το πανεπιστήµιο µε το τµήµα διασύνδεσης και αρχίζουµε να δηµιουργούµε 

ένα δίκτυο εθελοντών για το κέντρο. Οι οποίοι όλοι αυτοί οι άνθρωποί θα 

συµµετέχουν στις δράσεις που αναφέραµε προηγουµένως.  
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Ε: Είπατε ότι αυτό έχει γίνει από το τµήµα διασύνδεσης του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης, γεγονός που σηµαίνει ότι περισσότερο απευθύνεστε σε φοιτητές? 

 

Α: Φοιτητές διότι έχουνε και ελεύθερο χρόνο, και διάθεση για προσφορά, και 

πρόθεση για εµπειρία. Αλλά όχι µόνο σε φοιτητές αλλά και στους πολίτες.  

 

Ε: Αν και έχει περάσει µόνο ένας µήνας και κάτι από τότε που άνοιξε τις 

πόρτες του το Κέντρο παρατηρείτε κινητικότητα? 

 

Α: Πάρα πολύ µεγάλη, τα αιτήµατα, δηλαδή τα ψυχιατρικά αιτήµατα, είναι 

πολλαπλά σύνθετα, δύσκολα και πολλά στο Ρέθυµνο. Έχουµε δει κοντά 

στους 100 ανθρώπους αυτό το διάστηµα. 

 

Ε: Από ότι φαίνεται στην κοινωνία του Ρεθύµνου υπάρχει µεγάλη ανάγκη για 

κοινοτικές υπηρεσίες και περισσότερες δοµές ανάλογες µε ΚΨΥ.  

 

Α: Ναι, ανάγκες πολλές ο σηµερινός τρόπος ζωής, τα σηµερινά κοινωνικά 

προβλήµατα, δηµιουργούν αύξηση των ψυχολογικών δυσκολιών και 

φαινοµένων. Το ζήτηµα είναι για ότι αφορά τις δοµές, για αυτές που 

σχεδιάζονται και έχουν προγραµµατιστεί να γίνονται σωστά. Για τις 

περισσότερες είναι άλλο ζήτηµα. Φυσικά και χρειάζεται µια µονάδα 

απεξάρτησης από το αλκοόλ και από ουσίες, φυσικά θέλει µια µονάδα 

ιατροπαιδαγωγική για παιδιά, η οποία µονάδα υπήρχε µέσα στο Κέντρο 

Ψυχικής Υγείας και αφαιρέθηκε. 

 

Ε: Για ποίο λόγο? 

 

Α: ∆εν το ξέρω το λόγο. 

 

Ε: Θα ήθελα να κάνω τώρα µια ερώτηση που αφορά την αντίδραση της 

γειτονίας αλλά από ότι µου είπατε προηγουµένως δεν έχουν σηµειωθεί 

αντιδράσεις. 

 

Α: Αρνητικές? Όχι. Λέγε ελεύθερα. Παράτα το χαρτί και τις ερωτήσεις αυτές 

και µίλα ελεύθερα. 
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Ε: ∆εν ήρθε κανείς να ρωτήσει ποίοι είστε, τι κάνετε εδώ? Άνοιξε ένα 

καινούργιο κέντρο στη γειτονία να ρωτήσουν από ενδιαφέρον ή από 

περιέργεια? 

 

Α: Κάποιοι περαστικοί που περνάνε και ρωτάνε τους εξηγούµε ότι θα 

δηµιουργηθεί το ΚΨΥ Ρεθύµνου. Τόσο απλά. Και το δέχονται.  

 

Ε: Υπήρξε πληροφόρηση για την τοπική κοινωνία του Ρεθύµνου ότι 

επρόκειτο να ανοίξει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας? Από ότι γνωρίζω πρέπει να 

πραγµατοποιήσατε ανακοινώσεις, δελτία τύπου σε τοπικές εφηµερίδες, έγινε 

καµία άλλη ανακοίνωση? 

 

Α: Όχι απλά στις τοπικές εφηµερίδες, στείλαµε ένα δελτίο τύπου σε όλες και 

µας από κάποιους ραδιοφωνικούς σταθµούς και εξηγήσαµε τους στόχους και 

τις λειτουργίες του ΚΨΥ.  

 

Ε: Υπάρχει στο Ρέθυµνο κάποιος σύλλογος των των οικογενειών ή ατόµων 

µε ψυχολογικά προβλήµατα?  

 

Α: Όχι δεν υπάρχει, υπάρχει ένας παγκρήτιος σύλλογος που είχε έδρα τα 

Χανιά αλλά πρακτικά δεν βοηθάει το Ρέθυµνο. Στο Ρέθυµνο πρέπει να 

δηµιουργηθεί καινούργιος σύλλογος εξαρχής οικογενειών για τη ψυχική 

υγεία όπου θα πρέπει να έχει λόγο και ρόλο στη διαµόρφωση των πολιτικών 

για τη ψυχική υγεία.  

 

Ε: Αυτό που µου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ενώ η περιφέρεια το 

Ρεθύµνου έχει αρκετούς κατοίκους που αντιµετωπίζουν ψυχικά προβλήµατα 

δεν υπάρχει ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση µεταξύ των οικογενειών των 

ψυχικά ασθενών. Αναρωτίεµαι µήπως αυτό σηµαίνει ότι όλοι αυτοί 

προσπαθούν να αποκρύψουν το πρόβληµα και να το κλείσουν καλά 

κρυµµένο στον οικογενειακό κλοιό? 

 

Α: Αυτό είναι φαινόµενο που δεν αφορά µόνο το Ρέθυµνο αλλά όλη την 

ελληνική κοινωνία. ∆ιότι µέχρι τώρα τον ψυχικά πάσχοντα τον θεωρούσαν 
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ξοφληµένο άτοµο που η θέση του και η ζωή του ήταν στα ψυχιατρεία. 

Σήµερα µε την αλλαγή της ψυχιατρικής κουλτούρας και των δυνατοτήτων 

που έχει η ψυχιατρική σήµερα αυτό το στερεότυπο ανατρέπεται και έχουµε 

µπει σε εποχές κοινωνικής και κοινοτικής ψυχιατρικής, ανοιχτής δηλαδή 

ψυχιατρικής που η παρέµβαση και η βοήθεια γίνεται στην πρωτοβάθµια 

περίθαλψη στα ΚΨΥ διότι ένα ΚΨΥ αποτελεί τη συνισταµένη της 

πρωτοβάθµιας ψυχιατρικής περίθαλψης, έτσι ώστε να αποφεύγονται όσο το 

δυνατόν περισσότερο οι νοσηλείες που και αυτές οι νοσηλείες θα γίνονται 

στις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκοµείων. Εποµένως τώρα πρέπει 

να δηµιουργηθεί ο σύλλογος οικογενειών για τη ψυχική υγεία. 

 

Ε: Υπάρχουν πάντως σε άλλες περιοχές σύλλογοι. 

 

Α: Υπάρχουν βέβαια σε άλλες περιοχές σύλλογοι. Μερικοί από αυτούς έχουνε 

πολύ µεγάλη δράση. 

 

Ε: Όπως για παράδειγµα ο σύλλογος στις Σέρρες, όπου η δραστηριότητα του 

συλλόγου αυτού είναι ιδιαίτερη µεγάλη. Μάλιστα πριν µερικούς µήνες 

ξεκίνησαν το «καραβάνι της αλήθειας». 

 

Α: Κάνουν εκδηλώσεις προς την κατεύθυνση του αποστιγµατισµού της 

ψυχικής νόσου και της κοινωνικής ψυχιατρικής.  

 

Ε: Τέτοιου είδους εκδηλώσεις θα ήταν πολύ σηµαντικό να γίνονταν εδώ και 

γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. 

 

Α: Σε αυτό το κοµµάτι, ειδικά σε αυτό, ο σύλλογος των οικογενειών ή το 

δίκτυο των εθελοντών θα παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο.  

 

Ε: Το ΚΨΥ υπάγεται σε κάποια δηµόσια αρχή? 

 

Α: Υπάγεται στο νοσοκοµείο του Ρεθύµνου.  

 

Ε: Σύµφωνα µε την εµπειρία σας, επειδή γνωρίζω ότι πριν εργαζόσασταν στο 

ψυχιατρείο των Χανίων και µετέπειτα εργαστήκατε για την αποασυλοποίηση 
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των ασθενών του ψυχιατρείου, θα ήθελα να µου αναφέρεται, αν υπήρξε, 

κάποια ακραία αντίδραση πολιτών στη δηµιουργία νέων στεγαστικών δοµών? 

 

Α: Ναι, βέβαια, σε ένα διαµέρισµα που δηµιουργήσαµε στα Χανιά πριν χρόνια 

κάποιοι γείτονες έπαιρναν ασφαλιστικά µέτρα και χρειάστηκε να 

υπερασπίσουµε το δικαίωµα να ζήσουνε αξιοπρεπώς σε ένα διαµέρισµα µέσω 

του δικαστηρίου, το οποίο το κερδίσαµε. Έκτοτε χρόνια τώρα λειτουργεί το 

διαµέρισµα κανονικά χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβληµα από τη γειτονιά. 

Εµφανίζονται κάποιες αντιδράσεις αλλά λόγω του ότι η ελληνική κοινωνία 

είχε αυτές τις φοβίες, φοβικές συµπεριφορές απέναντι στον ψυχικά 

πάσχοντα και τον ταύτιζε µε τον εγκληµατία κατά κάποιο τρόπο, και εδώ έχει 

ένα µεγάλο θέµα ο µύθος του επικίνδυνα ψυχασθενή. Η εγκληµατικότητα 

στους ψυχικά πάσχοντες είναι η ίδια µε τον υπόλοιπο πληθυσµό, αλλά τι 

συµβαίνει ο καθένας που αδικεί, κάνει ένα αδίκηµα επικαλείται ψυχική νόσο 

για να έχει ένα άλλοθι, και έτσι δηµιουργείται η στρέβλωση ότι ο ψυχικά 

πάσχων είναι και επικίνδυνος.  

 

Ε: ∆εν συνέβαλλε στη διαµόρφωση αυτής της εικόνας η εικόνα της τρέλας 

που είχαµε τον καιρό του ασύλου? ∆ηλαδή η ανάγκη για εγκλεισµό του 

ψυχικά ασθενή σε κτίρια µε κάγκελα και ψηλές τοίχινες περιφράξεις? 

 

Α: Αυτή ήταν µια άλλη εποχή της ψυχιατρικής όπου δεν υπήρχαν 

δυνατότητες ούτε σε φαρµακολογικό επίπεδο παρέµβασης, ούτε δυνατότητες 

ψυχοθεραπευτικές και άλλες δοµές υποστήριξης µε αποτέλεσµα να έχουµε 

τον εγκλεισµό και τον ιδρυµατισµό των µεγάλων ψυχιατρικών ιδρυµάτων. 

Όπου ο ιδρυµατισµός φέρνει περιθωριοποίηση, αποκλεισµό, οι δεξιότητες 

χάνονται και οι άνθρωποι στερούνται των δικαιωµάτων τους.  

 

Ε: Πιστεύετε ότι η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα έως τώρα µιας και 

έχετε πάρει ενεργό συµµετοχή στις διαδικασίες πιστεύετε ότι προχωράει, ότι 

είµαστε σε καλό δρόµο ή ότι έχουµε πολύ δρόµο µπροστά µας? 

 

Α: Αυτό είναι ένα στοίχηµα και προς τη ψυχιατρική κοινότητα και προς την 

κοινωνία ολόκληρη. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση έχει ένα καλό ξεκίνηµα 

αλλά ο δρόµος είναι πάρα πολύ µακρύς ακόµα. Πρέπει το κράτος η πολιτεία 
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να δώσει µεγαλύτερη έµφαση σε αυτές τις νέες δοµές ψυχικής υγείας, πρέπει 

να αναπτυχθούν σύλλογοι οικογενειών ψυχικής υγείας οπού να 

διαµορφώσουν πολιτικές ψυχικής υγείας να συνδιαµορφώσουν µε την 

πολιτεία, πρέπει η ψυχιατρική κοινότητα να φύγει εντελώς από τις ασυλιακές 

λογικές και να αναπτύξει µια δυναµική στην κοινοτική ψυχιατρική και νοµίζω 

ότι µε όλες αυτές τις συνισταµένες, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές θα 

έχει ουσία η ψυχιατρική µεταρρύθµιση.  

 

Ε: Θεωρείτε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες δράσεις για την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών και την αποστιγµατοποίηση των ψυχικά 

ασθενών? 

 

Α: Ήδη γίνονται τέτοιες δράσεις και πρέπει να αναπτυχθούν και να 

ενταχθούν. Φυσικά µέσα από ηµερίδες, µέσα από συζητήσεις, µέσα από 

σεµινάρια, εκδηλώσεις, να λόγου χάριν στην Αθήνα τέλος του µήνα γίνεται 

ένα φεστιβάλ ψυχικής υγείας όπου καλλιτέχνες οι ίδιοι οι ασθενείς για τρεις 

µέρες θα κάνουν εκδηλώσεις σε αυτή την κατεύθυνση.  

 

Ε: Εσείς από την εµπειρία σας έχετε να προτείνετε κάποιες δράσεις κάποιες 

λύσεις για να µπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν και πάλι στο 

κοινωνικό σύνολο? Πέρα από την επαγγελµατική αποκατάσταση και την 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων υπάρχει κάτι άλλο που θα µπορούσαµε να 

κάνουµε για αυτούς τους ανθρώπους? 

 

Α: Τα είπαµε προηγουµένως δηλαδή η πολιτεία πρέπει να δώσει έµφαση στις 

κοινοτικές δοµές ψυχικής υγείας, πρέπει να στελεχωθούν σωστά και να 

λειτουργήσουνε καλά µε τους στόχους που θέτουνε. Πρέπει να αναπτύξουµε 

σαν κοινωνία µια µεγάλη δύνα µη αποστηγµατισµού δηλαδή της ψυχικής 

νόσου. Ο Ψυχικά πάσχον είναι ενεργός πολίτης, η ψυχική νόσος δυνητικά 

είναι ιάσιµη και να αναπτύξουµε τους κοινωνικούς συνεταιρισµούς 

περιορισµένης ευθύνης. Άµα γίνουν αυτά εµπεριέχουν λύσεις. 
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2η συνέντευξη, υπεύθυνη λειτουργίας του Ξενώνα Ρεθύµνου 

 

Ε: Πρώτα από όλα θα ήθελα να ρωτήσω από πότε λειτουργεί ο Ξενώνας 

 

Α: Ο ξενώνας λειτουργεί από 2001, 19 του Απρίλη ανοίξαµε, στα πλαίσια της 

ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. 

 

Ε: Η λειτουργία του Ξενώνα εντάσσεται σε κάποιο πρόγραµµα? 

 

Α: Στο πρόγραµµα Ψυχαργώς Α’ φάση, ε η οποία σαν πρώτη φάση είχε το 

στόχο ποιόν, να να κλείσουν επιτέλους τα ψυχιατρεία, έτσι αυτός ήταν ο 

κύριος στόχος, όπου µαζευόντουσαν οι άνθρωποι και ξεχνιόντουσαν από 

δεκαετίες, ε και έτσι λοιπόν µε το Ψυχαργώς. Με το Ψυχαργώς λοιπόν Α� 

φάση δόθηκε η µεγάλη ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους, επιτέλους, να 

βγουν από το ψυχιατρείο, τα µεγάλα ψυχιατρεία.  

 

Ε: Πριν από το 2001 τα περιστατικά του Ρεθύµνου νοσηλευόντουσαν στο 

Ψυχιατρείο της Σούδας?  

 

Α: Ε πριν από το 2001 ο κάθε, η κάθε οικογένεια η οποία είχε έναν άνθρωπο 

που είχε την ατυχία να αρρωστήσει είχε την εύκολη λύση, και µιλάµε για, 

εντάξει ποιά ήταν αυτή µπορούσε κάλλιστα αν ήθελε ή αν δεν µπορούσε ή 

για χίλιους άλλους δυο λόγους να παρατήσει τον άνθρωπό της σε ένα 

ψυχιατρείο και να τον ξεχάσει. Έτσι, και αν το δει κανείς από αυτή την 

άποψη είναι πολύ σηµαντικό το ότι ε σα βασική προϋπόθεση για να 

λειτουργήσει ε, η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ετέθηκε αυτό ακριβώς να 

κλείσουν τα ψυχιατρεία, να φύγουν οι άνθρωποι και να βρουν µέσα από 

αυτό που λέγεται ξενώνας ένα σπίτι. Για αυτό είπα σωστή η διόρθωση, δεν 

είναι ούτε ίδρυµα, δεν είναι ούτε οργανισµός, είναι το σπίτι αυτών των 

ανθρώπων.  

 

Ε: Πόσα άτοµα φιλοξενεί ο Ξενώνας?  
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Α: Έχουµε δέκα ανθρώπους αυτή τη στιγµή.  

 

Ε: Πόσους θα µπορούσατε να φιλοξενήσετε? 

 

Α: Ε κανονικά θα όφειλε ο κάθε Ξενώνας να έχει, να προσφέρει για τον κάθε 

άνθρωπο και ένα δωµάτιο. Είναι πολύ σηµαντικό όταν ένας άνθρωπος έχει 

περάσει από µια τέτοια µεγάλη διαταραχή ψυχής να έχει το φρούριό του. Τι 

σηµαίνει αυτό? Να έχει τον προσωπικό του χώρο, επιβάλλεται, όπου θα 

µπορέσει να κλείσει την πόρτα του, και να πει σας έχω όλους γραµµένους 

θέλω να ησυχάσω. ∆ηλαδή, δεν µπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος ούτως ή 

άλλως µέσα από τη φύση της ασθένειας, ε σε κάποιες συγκεκριµένες φάσεις, 

ε έχει υποστεί µια διαταραχή των νοητικών λειτουργιών, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει ότι χαλάνε έτσι οι λειτουργίες τους, όχι παραµένουν απλά σε φάση 

υποτροπής δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Επιβάλλεται λοιπόν, ειδικά σε 

αυτούς στους ανθρώπους να έχουν το δικό τους χώρο, και το θεωρώ µεγάλο 

αρνητικό, µεγάλο µείον το ότι ο κάθε Ξενώνας δεν µπορεί να προσφέρει 

δυστυχώς ένα δωµάτιο, δηλαδή ο κάθε ένοικος να έχει το δωµάτιο του. Ο 

χώρος είναι πολύ σηµαντικός, ο προσωπικός τους. 

 

Ε: Μοιράζονται δηλαδή δυο άτοµα το ίδιο δωµάτιο? 

 

Α: Σε µας δυστυχώς ναι.  

 

Ε: Σε άλλους Ξενώνες όχι? 

 

Α: Ε υπάρχουν Ξενώνες οι οποίοι έχουν λιγότερα άτοµα και έχει το κάθε ένα 

το δωµάτιο του. Υπάρχουν Ξενώνες οι οποίοι είναι και αυτοί έτσι ανά δυο 

κλπ.  

 

Ε: Οι άνθρωποι που φιλοξεµούνται στο Ξενώνα, πριν νοσηλευόντουσαν στο 

ψυχιατρείο της Σούδας?  

 

Α: Όλα. 

 

Ε: ∆εν ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτά τα άτοµα τώρα να ξαναµπούν στη 
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διαδικασία του µένω µόνος µου διαχερίζοµαι τα προσωπικά µου αντικείµενα, 

είµαι ελεύθερος, δηλαδή, ανά πάσα ώρα και στιγµή αυτοί οι άνθρωποι 

µπορούν να βγουν έξω, από ότι βλέπω οι πόρτες είναι ανοιχτές.. 

 

Α: Ορθάνοιχτες, από την πρώτη ηµέρα από τη πρώτη στιγµή η πόρτα είναι 

ορθάνοιχτη. Ε η µεγαλύτερη δυσκολία για ορισµένους από αυτούς τους 

ανθρώπους είναι να ξεπεράσουν οι ίδιοι την ψυχική µπαριέρα, δηλαδή 

µένοντας 40 χρόνια κλεισµένος και 30 χρόνια ψυχιατρείο όπου οι πόρτες 

είναι κλειστές αρχίζει και κλείνει και η ψυχή. Κάποια στιγµή ανοίγουν αυτές 

οι πόρτες χωρίς να ρωτηθεί ο άλλος αν θέλει.ή µπορεί µετά από τέτοια 

ισοπέδωση, και ενώ η πόρτα είναι ορθάνοιχτη ο ίδιος διστάζει να κάνει το 

βήµα πως φεύγει γιατί το έξω τον τροµάζει. Εκείνο ε, ο στόχος ο δικός µας, 

εκείνος ο δικός µας στόχος από την πρώτη κιόλας µέρα που άνοιξε ο 

Ξενώνας ήταν να διασφαλίζουµε τα ανθρώπινα δικαιώµατα αυτών ανθρώπων 

σε ατοµικό, πολιτικό, νοµικό πλαίσιο, στα πλαίσια βέβαια του εφικτού έτσι. 

Αυτός ήταν ο κύριος στόχος όσο αφορά τους ένοικους. Σε ότι αφορά το 

προσωπικό ο δικός µου, ο προσωπικός κύριος στόχος, το άλφα και το ωµέγα 

ήταν η αλλαγή στάσης του προσωπικού απέναντι σε αυτό που λέγεται 

ψυχική ασθένεια, και απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος είχε την ατυχία να 

ζήσει, να βιώσει µια τέτοια ασθένεια. Θεωρώ ότι η στάση που εµείς οι ίδιοι 

έχουµε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους σαν επαγγελµατίες ψυχικής 

υγείας είναι το άλφα και το ωµέγα, διότι δεν µπορούµε να µιλάµε για 

ψυχιατρική µεταρρύθµιση αν εµείς οι ίδιοι δεν τους έχουµε αποδεχτεί και δεν 

τους έχουµε αποκαταστήσει και ως και εκ το πρωτίστως µέσα µας. Από κει 

αρχίζουν και εκεί τελικά καταλήγουν όλα. Μπορείτε να πάτε σε Ξενώνες που 

λάµπουν, µπορείτε να πάτε σε Ξενώνες όπου γίνονται πάρα πολλές 

δραστηριότητες, και ακούγονται πάρα πολλές δραστηριότητες, αλλά ο 

ένοικός δεν επιτρέπεται να τηγανίσει ένα αυγό την ώρα που το θέλει. 

(Παύση) Καταλαβαίνεται? Είναι λοιπόν το άλφα και το ωµέγα να 

διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα τους, και στα ατοµικά ανθρώπινα 

δικαιώµατα ανήκει να έχεις τον προσωπικό σου χώρο, ε να µπορείς να 

σηκωθείς την ώρα που θέλεις, να φας την ώρα που θέλεις αυτό που θέλεις, 

αφού εσύ το µαγειρέψεις αν θέλεις να το µαγειρέψεις, να λειτουργήσεις 

όπως λειτουργείται εσείς και εγώ στο σπίτι σας. Και από ότι ακούσατε 
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προηγουµένως είπα στον Κωστή21 Κωστή ανέλαβε αυτό σαν υπεύθυνος του 

Ξενώνα, έχει αναλάβει ο καθένας τον ρόλο του. Είναι οι πρωταγωνιστές του 

Ξενώνα, εµείς απλά είµαστε οι συνοδοιπόροι αλλά οι πολύ διακριτικοί 

συνοδοιπόροι, γιατί αυτός είναι ο χώρος και ο χρόνος τους, και κάτι άλλο 

πολύ εξίσου πολύ σηµαντικό από την πρώτη στιγµή έπρεπε να ξεκαθαριστεί 

κυρίως µέσα µας τι χώρος είναι αυτός. Είναι το σπίτι τους? Είναι σαν το σπίτι 

τους; Είναι ένα ίδρυµα; Φύλαξης; Τι είναι; Έπρεπε εµείς οι ίδιοι να ορίσουµε 

από τη στιγµή που τα συγκεκριµένα πρόσωπα δεν ήταν σε θέση τη 

συγκεκριµένη στιγµή να το ορίσουν από µόνοι τους. Έπρεπε να τους 

βοηθήσουµε να το ορίσουν αργά αλλά σταθερά και να το κατανοήσουν. Το 

πρώτο βήµα όµως ήταν να το κατανοήσουµε εµείς. Ε οπότε από την πρώτη 

στιγµή για µένα προσωπικά, ξεκάθαρα ήταν ότι ήταν το σπίτι τους, δεν ήταν 

ούτε σαν σπίτι, ούτε προσοµοιάζει µε, ούτε όλα αυτά τα άκρως 

αποδιοργανωτικά. Ήταν το σπίτι τους, ήταν ο χώρος και ο χρόνος τους. Και 

από κει και πέρα ορίζει το θέµα και ποιός είναι ο ρόλος του προσωπικού.  

 

Ε: Ποιό είναι το επάγγελµά σας?  

 

Ε: Ψυχολόγος. 

 

Α: Ναι. 

 

Ε: Και πριν εργαστείτε εδώ πέρα που εργαζόσασταν? 

 

Α: Ε καταρχάς στη Γερµανία εργαζόµουνα για αρκετά χρόνια, πέντε χρόνια 

σε ιατρείο σαν ψυχολόγος, ε ψυχοκοινωνικής στήριξης αλλοδαπών, 

Γερµανών των ασθενών γενικά του παθολόγου στον οποίο εργαζόµουνα. 

Πριν από αυτό είχα κάνει οπωσδήποτε τις πρακτικές µου σε Ξενώνες της 

Γερµανίας, αλλά το πιο σηµαντικό για µένα σαν ψυχολόγος και εκείνο που 

κάνει τη διαφορά είναι ότι βίωσα τελείως αβίαστα την τελείως αβίαστη 

συµπεριφορά των Γερµανών απέναντι στους ανθρώπους µε τα όποια 

προβλήµατα τους.  

 

                                                 
21 Ο Κωστής είναι ένοικος του ξενώνα και εµφανίστηκε στο γραφείο της κ. Σκαπέτη λίγο πριν ξεκινήσει η 

συνέντευξη  
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Ε: Γιατί εκεί πριν από χρόνια είχαν εφαρµοστεί.. (οι διαδικασίες της 

ψυχιατρικής µεταρρύθµισης) 

 

Α: Ακριβώς. Έτσι αυτό µπαίνει στο αίµα σου, µπαίνει στο πετσί σου τελείως 

αβίαστα µε αποτέλεσµα να θεωρείς και να βλέπεις και να νιώθεις και να 

βιώνεις τον άλλον τελείως ισότιµα, και τελείως αυθόρµητα και τελείως 

ειλικρινά, και αν θέλετε αυτό είναι και το άλφα και το ωµέγα της 

θεραπευτικής όπως λέγεται παρέµβασης. Αν δεν υπάρχει αυτό δεν µπορείς 

να κάνεις τίποτα.  

 

Ε: Το υπόλοιπο προσωπικό του ξενώνα από ποιες ειδικότητες απαρτίζεται;  

 

Α: Λοιπόν είχαµε µια κοινωνική λειτουργό η οποία όµως δυστυχώς τώρα 

έφυγε. Έχει πάρει, έχει προσληφθεί η κοπελιά αλλού στο Κέντρο Ψυχικής 

Υγείας. Έχουµε τέσσερις νοσηλευτές πάρα πολύ αστέρια νοσηλευτές, έχουµε 

µια πάρα πολύ καλή εργοθεραπεύρια τη ∆έσποινα την οποία είδατε, γενικών 

καθηκόντων δυο, τώρα έχουµε µια δυστυχώς, η µια πήγε στο νοσοκοµείο 

δυστυχώς για µας ευτυχώς για εκείνην, θα της κάνει πάρα πολύ καλό γιατί 

µετά από 20 χρόνια σε ένα ψυχιατρικό πλαίσιο είναι λίγο.. οπότε από αυτή τη 

µεριά χαιρόµαστε για αυτήν. Μια λοιπόν απέµεινε γενικών καθηκόντων η 

οποία είναι και αυτή εξαιρετική σε αυτό που κάνει, η προσφορά της είναι 

ανεκτίµητης αξίας, ε έχουµε έναν κηπουρό, ε φοβερό παιδί, έχουµε µια µια 

τεχνολόγο γεωπόνο εξίσου σηµαντικό και καλό παιδί. Ε έχω την καλή τύχη 

να έχω συνεργάτες µου πολύ καλούς ανθρώπους, πολύ καλά παιδιά. Πολύ 

καλά παιδιά ε η επικάλυψη δεν έχει, δεν παίζει τον κύριο ρόλο σε αυτά τα 

πλαίσια, µιλάω πάντα για αυτά τα πλαίσια. Όταν είσαι ψυχολόγος, όταν είσαι 

κοινωνικός λειτουργός, γενικών καθηκόντων, οτιδήποτε, η προσωπικότητα 

το πρόσωπο είναι εκείνο πάντα που κάνει σε αυτά τα πλαίσια τη διαφορά. 

Γιατί εάν δεν µπορείς να αποδεχτείς στην καθηµερινότητά σου το 

διαφορετικό πως θα συµβιώσεις µε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εδώ µέσα 

σε έναν Ξενώνα καλείσαι να συµβιώσεις και οποιοσδήποτε σας πει 

οποιοδήποτε άλλο είτε είναι επαγγελµατίας ψυχικής υγείας είτε όχι εγώ 

προσωπικά είµαι κάθετη. Εάν δεν το κάνεις αυτό δεν κάνεις δουλειά. Και 
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όταν λέω συµβιώνω τι σηµαίνει (παύση). Ε έρχεται η Πόπη22 σκασµένη 

παράδειγµα και θέλει να την αγκαλιάσω, να τη φιλήσω, να τη χαϊδέψω . Αν 

εγώ σαν ψυχολόγος επειδή σιχαίνοµαι κρυφτώ πίσω από ένα τελείως 

επίπλαστο επιστηµονικού τύπου ντεµεκ, δεν επιτρέπονται οι αγκαλιές, δεν 

είναι θεραπευτικό, έτσι, που το έχω ακούσει κατά κόρον και το θεωρώ 

απαράδεκτο, δεν θα µπορέσω να του προσφέρω αυτή τη µεγάλη αγκαλιά. 

Ανοίγεις λοιπόν την αγκαλιά σου,προσφέρεις στον άνθρωπο αυτό αυτό που 

θέλει, εκείνη τη στιγµή χρειάζεται µια µάνα και εκεί µπαίνει και ο ρόλος σου 

µετά η λεγόµενη, ε ας το πούµε έτσι, µεταβίβαση. Και για αυτήν έχουν 

ειπωθεί πάρα πολλά, υπάρχει εντάξει. Τα πάντα µε κριτική στάση, είναι όλα 

αυτά υποκειµενικές κατασκευές, καθαρά κατασκευές υποθετικές, που πολλές 

φορές σαν εργαλεία όταν γνωρίζεις τι ακριβώς είναι αυτό που 

χρησιµοποιήσεις η µεταβίβαση ας πούµε, σε βοηθά να ξεπεράσεις διάφορα 

προβλήµατα. Χωρίς ποτέ να είσαι παθιασµένος µε το εργαλείο σου είτε αυτό 

είναι η µεταβίβαση τη συγκεκριµένη στιγµή ή το οτιδήποτε άλλο. Γίνεσαι 

λοιπόν η µάνα της Πόπης εκείνη τη στιγµή, την αγκαλιάζεις τη φιλάς, νιώθει 

όπως το βρέφος ασφάλεια µέσα σε αυτή την αγκαλιά, βγάζει ένα 

αναστεναγµό και θα τη δεις ενώ έρχεται και είναι τελειωµένη, µετά από αυτή 

την αγκαλιά, θα σηκωθεί, θα γίνει ενήλικας και πάλι και θα πει κ. Σοφία εγώ 

θέλω να πάω να κάνω ρυζόγαλο. Εκεί οφείλεις να της δώσεις τα φτερά και 

να της πεις πήγαινε κοπέλα µου, πήγαινε στην αποθήκη βρες τα υλικά σου 

κάντο.  

 

Ε: Πηγαίνετε βόλτες µε τους ενοίκους; 

 

Α: Βεβαίως εκεί θα γίνεις η φίλη, όχι ο συνοδός που συνοδεύει το ανήµπορο, 

η φίλη θα βγεις, θα πας, θα το χαρεί και το χαρείς µέσα από τη δική της 

χαρά. Εάν σε αυτά τα πλαίσια ο στόχος της ευχαρίστησης σου δεν είναι ε δεν 

είναι η απάντηση, η άµεση απάντηση στις άµεσες ανάγκες του άλλου τότε 

είσαι σε λάθος πλαίσιο, έτσι; Γιατί αυτό απαιτεί, δεν απαιτεί τόσο γνώσεις ε 

ψυχιατρικές ή ψυχολογίας, απαιτεί κυρίως και πρωτίστως ανοιχτότητα που 

σηµαίνει την ικανότητα να κατανοείς, να µπεις στη θέση του άλλου, 

διαθεσιµότητα, αυτό που είπα προηγουµένως είσαι διαθέσιµος για τον άλλον 

να τον αγκαλιάσεις και µετά να πας τη βόλτα. Και διάκριση να διακρίνεις 

                                                 
22 Η Πόπη είναι ένοικος του ξενώνα 
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πότε για παράδειγµα αυτό που συµβαίνει είναι απαύγασµα του υπολείµµατος 

της ασθένειας που πέρασε, ή της υποτροπής που περνά αυτή τη στιγµή και 

πότε αυτό που γίνεται είναι απαύγασµα της προ νοσηρής προσωπικότητας. 

Ένα απλό παράδειγµα από τα πολλά, έτσι, ή να διακρίνει ότι είµαστε ισότιµοι 

αλλά ποιές στιγµές πρέπει να λάβεις υπόψη την ασθένεια που πέρασε αυτός 

ο άνθρωπος είναι πολύ σηµαντικό να µπορείς να διακρίνεις τη στιγµή που θα 

λάβεις υπόψη σου την ασθένεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, να 

διακρίνεις ότι επιβάλλεται στους ξενώνες ο κάθε ένοικος να έχει το δωµάτιο 

του, είναι καθαρά θέµα διάκρισης, να διακρίνεις ένα απλό παράδειγµα, έτσι; 

Και να λάβεις εκεί ακριβώς την ασθένεια υπόψη. Εµάς, εµένα εδω προσωπικά 

δεν µε ενδιέφερε από τη πρώτη στιγµή αυτό που λέγεται ασθένεια, µου είναι 

αδιάφορη τελείως. Με ενδιαφέρει το πρόσωπο από την πρώτη στιγµή. Το 

πρόσωπο και το υγιές. Και δεν µπορείς να προσεγγίσεις το υγειές έχοντας 

υπόψη σου την αρρώστια του και µόνο ή εστιάζοντας στην αρρώστια. 

Μπορείς να προσεγγίσεις το υγιές µόνο εστιάζοντας στο υγιές θα στο βγάλει 

ο άλλος.  

 

Ε: Τα δέκα άτοµα που µένουν εδώ ζούνε εδώ από το 2001? 

 

Α: Όχι στην αρχή είχαµε τέσσερα, µετά είχαµε δυο – τρία επιπλέον... 

σταδιακά φτάσαµε σε αυτά τα άτοµα.  

 

Ε: Οι οικογένειες αυτών των ανθρώπων? 

 

Α: Εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ήταν πεταµένοι 40 και 30 χρόνια στα 

ψυχιατρεία. Άλλο ένα κεφάλαιο.. Aν είχαν οικογένειες, το αν είχαν δεν το 

λέω στην κυριολεκτική έννοια, µπορεί να υπάρχουν οικογένειες σαν 

πρόσωπα, η διάθεση, η κατανόηση ή ακόµα και το να µπορούν, πολλές 

οικογένειες δεν µπορούσαν στη συγκεκριµένη στιγµή να το αντέξουν όλο 

αυτό έτσι; Και είναι και αυτό κατανοητό. (Παύση) Έχουν οικογένειες αλλά 

όπως θέλουµε να περνάνε καλά οι ένοικοι θέλουµε να περνάνε και οι 

οικογένειες τους καλά το πρώτο πράγµα που κάναµε ήταν η απενοχοποίησή 

τους. ∆εν τους ζορίσαµε δεν τους πλησιάσαµε µε χίλιους δυο τρόπους για να 

πάρουν πίσω τα αδέλφια τους ή τα ξαδέλφια τους ή δεν ξέρω τι. ∆ώσαµε και 

δίνουµε χρόνο πάρα πολύ και στις οικογένειες και την εµπιστοσύνη από την 
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άλλη ότι εντάξει δεν απειλούνται µέσα από το βγάλσιµο των δικών τους 

ανθρώπων από το ψυχιατρείο που ήταν ασφαλείς και έτσι ένιωθαν καλά ε 

γιατί κάποιοι οπωσδήποτε στην αρχή είχαν... Σου λέει τι θα γίνει τώρα θα 

µας τους φορτώσουν πάλι; Έτσι; Οπότε αυτός ο φόβος έφυγε, βέβαια 

κάποιοι κάποιες στιγµές, πολύ συγκεκριµένα άτοµα, ένα συγκεκριµένο άτοµο 

σε κάποιες στιγµές όταν νιώθει φοβερές ενοχές, αναίτιες ενοχές δηλαδή, 

ενοχοποιεί και τα ρίχνει στο ίδιο το προσωπικό, αλλά γνωρίζοντας αυτούς 

τους µηχανισµούς δεν το λαβαίνεις υπόψη σου. 

 

Ε: Τι εννοείται; 

 

Α: Ναι δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι ας πούµε που ενώ ασχολούνται µε τους 

ανθρώπους τους που έχουν εδω πέρα θεωρούν ότι κάνουν λίγα. Νιώθουν 

τύψεις, από το γεγονός και µόνο ότι οι αυτοί οι άνθρωποι δεν µένουν στα 

σπίτια τους. Και για να απενοχοποιηθούν πολλές φορές τα βάζουν µε το 

προσωπικό αυτό. Αυτό γίνεται κατά κόρων σε όλους τους Ξενώνες αλλά όταν 

γνωρίζεις πως λειτουργεί ο µηχανισµός δεν το παίρνεις προσωπικά αυτό, 

έτσι; 

 

Ε: Κατάλαβα. Τι δραστηριότητες αναπτύσσονται στον Ξενώνα; 

 

Α: Ότι κάνετε και εσείς στο σπίτι σας. Εσείς τι κάνετε στο σπίτι σας; Γιατί να 

κάνουν αυτοί δηλαδή κάτι άλλο; Κάτι άλλο γιατί; Θα µπορούσαν να κάνουν 

κάτι άλλο εάν ασυνείδητα ή συνειδητά ο στόχος ο δικός µας ήταν η 

αυτοπροβολή µας. Γιατί πολλές δραστηριότητες ασυνείδητα ίσως αλλά και 

αρκετές συνειδητότατα γίνονται για την αυτοπροβολή, για τη προβολή του 

ίδιου του προσωπικού να ακουστεί ο Ξενώνας εδώ εκεί. ∆εν γίνεται τίποτα 

από όλα αυτά αν δεν είναι απαύγασµα της ανάγκης του ίδιου του ένοικου. Ο 

ίδιος ο ένοικος µας οδηγεί, µας δείχνει ποιές είναι οι ανάγκες του. Η ουσία 

είναι πάντα σε αυτό που δεν φαίνεται, ποτέ σε αυτό που φαίνεται. Και 

ακριβώς θα πρέπει σαν επαγγελµατίας ψυχικής υγείας να είσαι πάρα πολύ 

ώριµος σαν άνθρωπός, για να σηκώσεις το βάρος του να µη φαίνεται η 

δουλεία σου προς τα έξω. Με άλλα λόγια, δεν θα πρέπει να έχεις ανάγκη από 

όλα αυτά, δεν θα πρέπει να έχεις ανάγκη ούτε από αναγνώριση, δεν θα 

πρέπει να σε ενδιαφέρει ούτε να φανεί η δουλεία σου προς τα έξω, θα πρέπει 
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να σε ενδιαφέρει οι άνθρωποι που είναι εδώ µέσα να περνάνε καλά, και όχι 

µόνο αυτοί και όλο το προσωπικό. Έτσι, αυτό. 

 

Ε: Σας έχει τύχει να σας έχουνε ζητήσει να µείνουν εδώ πέρα άτοµα και να 

µην µπορείτε να τους φιλοξενήσετε επειδή δεν υπάρχει δυναµικότητα σε 

δωµάτια; Yπάρχει ανάγκη στο Ρέθυµνο να δηµιουργηθεί και άλλος ξενώνας; 

 

Α: Βεβαίως και υπάρχει ανάγκη στο Ρέθυµνο, βεβαίως, αλλά δόξα τω Θεό και 

ευτυχώς θα ανοίξει το και Ξενώνας βραχείας νοσηλείας..Βέβαια θα έπρεπε, 

θα έπρεπε στα πλαίσια αυτά να ανοίξουν σπίτια στα οποία θα µπορεί να 

καταφύγει ένας άνθρωπος όταν το οικογενειακό περιβάλλον δεν είναι αυτό 

που είναι ή δεν το αντέχει για τον άλφα ή βήτα λόγο. Ναι θα έπρεπε είναι 

κάτι που λείπε. Ε συγκεκριµένα έχουµε µια περίπτωση τώρα αλλά δεν 

µπορούµε να την πάρουµε την κοπελιά αυτή τη στιγµή, δηλαδή να µείνει 

εδώ πέρα, ε γιατί δεν υπάρχει χώρος σίγουρα, βέβαια.  

 

Ε: Είχατε κάποια αντίδραση από τη γειτονιά όταν πρωτοξεκινήσατε; 

 

Α: ∆εν είχαµε δόξα τω θεό, ε µας υποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά, ε είχε 

φροντίσει για αυτό ο κ. ∆ελήµπασης. Εγώ του το αναγνωρίζω...  

 

Ε: Ο κ. ∆ελήµπασης? 

 

Α:...και το λέω σε κάθε ευκαιρία γιατί θεωρώ όταν κάποιος κάνει κάτι πρέπει 

να του το αναγνωρίζουµε. Ο κ. ∆ελήµπασης είναι ο ιδιοκτήτης του Ξενώνα ε 

και είχε προετοιµάσει τη γειτονιά για αυτό.  

 

Ε: Με συγχωρείται είπατε ο ιδιοκτήτης του ξενώνα? 

 

Α: Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου εννοούσα. Κάτω είναι τα ανίψια του πιο πέρα 

είναι όλοι οι συγγενείς του εδώ γύρω οπότε τους είχε προετοιµάσει. Βέβαια 

σε κάποια φάση είχαµε κάποιο ένοικο ο οποίος στ παραλήρηµά του µέσα στο 

πρόσωπο του κάθε παιδιού και της κάθε γυναίκας έβλεπε τα παιδιά του και 

τις γυναίκες τους. Και κάποιες είχε τροµοκρατήσει µερικές φορές, εκεί 

δηµιουργήθηκε κάποιο πρόβληµα από τις συγκεκριµένες οικογένειες, δικαίως 
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έτσι; Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις ε κοιτάµε πρώτα το καλό της κοινότητας 

έτσι, διότι δεν έχει νόηµα να φοβάται η ίδια η κοινότητα, έτσι µέσα από 

ενηµέρωση µέσα από προσεγγίσεις καταφέραµε και εντάξει και το 

πρόβληµα.. 

 

Ε: Είπατε ότι βγαίνετε έξω µε τους ανθρώπους που ζουν στον Ξενώνα. Τι 

ακριβώς περιλαµβάνει η δραστηριότητα αυτή; 

 

Α: Υπάρχουν ένοικοι οι οποίοι θέλουν να βγουν και δεν µπορούν µόνοι τους 

οπότε πηγαίνουµε παρείτσα, την ώρα που θέλουν, όταν το θέλουν και όχι 

όταν το θέλουµε εµείς και το αποφασίσουµε εµείς, ιδρυµατικά πράγµατα ας 

πούµε πάµε τώρα γιατί τώρα µας ήρθε. Σε πρώτη φάση γινότανε αυτό άµεση 

απάντηση. Σε µια δεύτερη φάση αφού ο ένοικος βίωσε πλέον ότι αχα 

υπάρχουν εδώ πέρα άνθρωποι που ανταποκρίνονται στις ανάγκες µου, ε 

αφού βίωσε αχα εδώ υπάρχουν άνθρωποι που µε σέβονται, αχα υπάρχουν 

άνθρωποι που µε εκτιµούνε, υπάρχουν άνθρωποι που µε ακούν, ε ο λόγος 

µου έχει βαρύτητα. Άρχισαν αφού δηλαδή ήρθε προς, από έξω προς τα µέσα 

ο σεβασµός, η εκτίµηση, η άµεση απάντηση στις ανάγκες του άλλου, ο άλλος 

τα εσωτερίκευσε όλα αυτά και άρχισε µετά να τα βγάζει και αυτός και να τα 

ανταποδίδει σε µας. Άρχισε να µας σέβεται, να µας εκτιµά και κάτι πολύ 

σπουδαίο σε ένα δεύτερο επίπεδο αφού όµως πρώτα εµείς του το δώσαµε 

άρχισε να σέβεται και τις δικές µας ανάγκες που σηµαίνει τι, ότι σήµερα πια 

εάν εγώ αυτή τη στιγµή ας πούµε ότι είµαι αδιάθετη, δεν έχω όρεξη θα πω 

στην Αγαθή «Αγαθούλα µου αυτή τη στιγµή είµαι χάλια θα πάµε ξέρω γω 

µετά από δυο ώρες στο Ρέθυµνο». Ή όπως ήρθε και µου λέει «Σοφία θέλω 

να πάµε στον Πλατανιά µια στιγµή» λέω «Αγαθούλα έχω, περιµένω µια 

κοπέλα όταν τελειώσουµε..», το καταλαβαίνει, το δέχεται, το σέβεται. 

∆ηλαδή, έχουνε φτάσει πλέον στο σηµείο να σέβονται και τις δικές µας 

ανάγκες. 

 

Ε: Πολύ σηµαντικό. 

 

Α: Πάρα πολύ σηµαντικό αλλά έπρεπε πρώτα να σεβαστούµε εµείς. Έπρεπε 

πρώτα εµείς να εκτιµήσουµε, πρώτα εµείς να απαντήσουµε άµεσα. Να 

µάθουν, να βιώσουν µε άλλα λόγια νέες διαπροσωπικές σχέσεις.  



 - 108 - 

 

Ε: Το βράδυ υπάρχει κάποιος εδώ πέρα ή απλά έρχεστε τις πρωινές ώρες; 

 

Α: Το βράδυ επειδή από την πρώτη µέρα που άνοιξε ο Ξενώνας δεν µπήκε 

κανείς σε κανένα δωµάτιο να τσεκάρει είναι προσωπικός χώρος τον οποίο 

οφείλουµε να σεβαστούµε, φανταστείτε εσείς να κοιµάστε και να έρχεται ο 

άλλος σαν το χάρο πάνω από το κρεβάτι σας ε δηλαδή και µόνο ο τρόµος 

που θα περάσετε. Σεβασµός λοιπόν, ε και το πιο σηµαντικό από την πρώτη 

µέρα λειτουργούµε σαν υγιείς, σε εκατό εισαγωγικά βέβαια, µοντέλα 

µάθησης. Τι σηµαίνει αυτό τη νύχτα τι κάνει ο κόσµος; Κοιµάται. Άρα εµείς τι 

οφείλαµε να κάνουµε; Καθόµασταν στο σαλόνι παράδειγµα και τους έλεγα 

συνειδητότα «παιδιά όµως εγώ τώρα νύσταξα ε και πάει δέκα η ώρα θα πάω 

να κοιµηθώ. Κάντε ότι θέλετε απλά σεβαστείτε λίγο το ότι θα κοιµηθώ τώρα 

µη κάνετε πολύ φασαρία». Χωρίς να πω ποτέ πήγαινε για ύπνο, απαράδεκτο, 

ποία είµαι εγώ. Λειτουργούσα λοιπόν λέω αντιδρώντας σαν εµένα επειδή 

τυχαίνει να µιλάω αυτή τη στιγµή έτσι, σαν µοντέλο λοιπόν µάθησης οπότε 

έβλεπες σηκωνόντουσαν σιγά – σιγά και αυτοί και τσουπ τσουπ τσουπ 

πηγαίνανε στα δωµάτια τους. Το ίδιο και το µεσηµέρι, τρεις η ώρα το 

µεσηµέρι ερχόµουνα για απογευµατινή βάρδια ε παιδιά βέβαια αυτό σε µια 

τρίτη φάση, η πρώτη φάση ήταν άλλη το µεσηµέρι τέλος πάντων.  

 

Ε: Ποιά ήταν;  

 

Α: Μόλις βγήκαν είχαν τη µεγάλη χαρά, κάποιοι από αυτούς όχι όλοι, της 

ανοιχτής πόρτας κάποιοι υπήρχαν κάποιοι άλλοι που ήθελαν να βγουν, οι 

τρεις από τους τέσσερις η Βαγγελιώ η οποία είχε µια φοβερή αυτιστική 

αναδίπλωση ήταν κλεισµένη στον εαυτό της, τελείως. Οι τρεις όµως ήθελαν 

να κάνουν συνέχεια βόλτα, που σηµαίνει ότι τρεις η ώρα το µεσηµέρι την 

άλλη µέρα ντάλα µεσηµέρι «Σοφία να πάµε βόλτα;» αν εκείνη τη στιγµή 

τους έλεγα είναι µεσηµέρι δεν θα πάµε έχει ήλιο θα κουραστούµε, θα ήταν 

άλλη µια ε άλλο ένα όχι στη µεγάλη χαρά, στην ανείπωτη χαρά που ένιωθαν 

την πρώτη µέρα που βγήκαν από το ψυχιατρείο ήθελαν να το γευτούν αυτό. 

Οπότε έπρεπε να απαντήσω άµεσα και να βιώσουν οι ίδιοι από µόνοι τους ότι 

µια βόλτα στις τρεις δεν είναι το καλύτερο. Αφού λοιπόν όλο το καλοκαίρι 
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πήγαινα τρεις και δυο µεσηµέρι ποδαρόδροµο µέχρι τον Πλατανία µε όλους 

όποιος ήθελε βόλτα από µόνοι τους άρχισαν να δυσανασχετούν και να λένε 

«Σοφία πολύ ζέστη» λέω «παιδιά ναι εγώ στο σπίτι µου δεν βγαίνω τρεις η 

ώρα». Τους δίνεις εναλλακτική όµως «το καλοκαίρι βγαίνω µετά τις επτά 

µίση – οκτώ παρά που δροσίζει είναι καλύτερη ώρα για µένα να βγω τη 

βόλτα µου αλλά εσείς δικαίωµά σας φυσικά» «ναι, ναι και µείς τότε θα 

βγαίνουµε» οπότε άρχισαν τσακ σιγά – σιγά επτά µισή – οκτώ παρά τα 

βραδάκια να πιάνουµε τη βόλτα. Εάν τους έλεγα από την πρώτη στιγµή «όχι 

δε θα πάµε» αυτό το άκρως αντιθεραπευτικό όριο κάποιοι άλλοι να το 

έβλεπαν σαν να τους κάνει όλα τα χατίρια. ∆εν ήταν χατίρια ήταν άκρως 

θεραπευτική παρέµβαση. Ε γιατί έτσι βίωσαν ότι δεν ήταν, δεν τους έκανε 

αυτό το πράγµα, απέκτησαν εµπειρίες καινούργιες που είναι ζητούµενο 

θεραπευτικό. Σε µια δεύτερη φάση µε περίµεναν να µιλήσουµε τρεις η ώρα 

ερχόµουν, οπότε λέω εντάξει πρέπει να κορεστεί και αυτό και καθόµασταν µε 

τις ώρες και συζητούσαµε για διάφορα. Και σε µια Τρίτη φάση µετά που το 

χόρτασαν και αυτό είδα τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να µάθουν ότι το 

µεσηµέρι χωρίς επιπλήξεις και χωρίς όρια και χωρίς ιδρυµατικές 

συµπεριφορές να µάθουν ότι κοιµάται κανείς το µεσηµέρι. Οπότε σε µια τρίτη 

φάση λοιπόν ερχόµουνα τους φιλούσα όλους γιατί περίµεναν αγκαλιές και 

φιλιά και λοιπά και έλεγα παιδιά τώρα µεσηµέρι τρεις η ώρα που πάω για 

ύπνο κοιµάµαι. Πήγαινα στο εφηµέριο µέσα έκλεινα την πόρτα ανά 

δεκάλεπτο ερχόταν και µου χτυπούσαν στην αρχή «παιδιά θέλω να 

σεβαστείτε τον ύπνο µου» το δεκάλεπτο έγινε δεκαπεντάλεπτο, εικοσάλεπτο, 

τώρα πια µπαίνω µέσα λέω παιδιά θα κοιµηθώ είναι µεσηµέρι ούτε καν λέω 

το λέω δηλαδή. Πηγαίνω κοιµάµαι και λένε σσς κοιµάται η Σοφία. Και µπορεί 

να σηκωθώ και στις έξι ή στις πέντε να πιούµε µετά τον καφέ µας παρέα 

εδώ, δεν θα µε ενοχλήσει άνθρωπος. Θα σεβαστούν τον ύπνο µου και θα 

πάνε και οι ίδιοι τσουπ τσουπ τσουπ στα δωµάτια τους χωρίς ποτέ να τους 

πω «πήγαινε είναι µεσηµέρι» ας πούµε.  

 

Ε: Είναι χαρά πιστεύω, ότι εισπράττεται πολύ µεγάλη χαρά. ∆ηλαδή όταν 

κάποια στιγµή βλέπετε ότι... 

 

Α: Ναι ο στόχος µου δεν είναι η συναισθηµατική εξάρτηση στο πρόσωπό µου 

να γαντζωθούν επάνω µου για µένα θα έχω κάνει ο στόχος µου ήταν ε είχα 
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βάλει σα στόχο προσωπικό ότι την ηµέρα που θα µπω στο Ξενώνα και δε θα 

έρθει κανείς να µε χαιρετήσει, κανείς να µε φιλήσει, κανείς να µε αγκαλιάσει 

αλλά αδιάφορα θα µε γράψουν κανονικά θα µου πετάξουν ένα αδιάφορο 

γεια και θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν ότι τότε θα έχω πετύχει 

το στόχο µου. Γιατί δε θα είµαι µια άλλου είδους εξάρτηση συναισθηµατική 

δηλαδή θα πρέπει να έχεις και την ωριµότητα σαν επαγγελµατίας ο ίδιος να 

µη χρειάζεσαι όλη αυτή τη λατρεία που σου δείχνουν έτσι, αλλά να 

χρειάζεσαι τι αυτόνοµους, ανεξάρτητους συναισθηµατικά ανθρώπους που 

όµως ξέρουν ότι ανά πάσα στιγµή έχουν τους ανθρώπους τους που θα τους 

στηρίξουν και θα τους υποστηρίξουν εκεί που πρέπει.  

 

(Υπάρχει παύση µπαίνει ένας ένοικος του ξενώνα στα γραφείο της κ. 

Σοφίας).  

 

Α: Θέλετε έναν χυµό? 

 

Ε: Ένα νεράκι σας παρακαλώ.  

 

(Μπαίνει πάλι κάποιος ένοικος του ξενώνα στο γραφείο).  

 

Ε: Στην υγεία σας.  
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3η συνέντευξη, συγγενής ψυχικά ασθενούς 

 

Ε: Ποιά είναι η ασθένεια του Τάσου, του συγγενικού σας προσώπου; 

 

Α: Έχει διπολική συµπεριφορά. 

 

Ε: Ποιός είναι ο βαθµός συγγένεια σας µε τον Τάσο; 

 

Α: Είναι κουνιάδος µου. 

 

Ε: Σε ποιά περιοχή κατοικείτε στο Ρέθυµνο και πόσα χρόνια; 

 

Α: Στην Καλλιθέα. 

 

Ε: Μένετε µαζί µε τον Τάσο; 

 

Α: Όχι 

 

Ε: Πού µένει ο Τάσος; 

 

Α: Ο Τάσος µένει σε κοντινό περιβάλλον στην ίδια γειτονιά µε µας.  

 

Ε: Είχατε κάποια παράπονα ποτέ από τη γειτονιά ή κάποια αντίδραση του 

Τάσου που να ενόχλησε τη γειτονιά σας; 

 

Α: Ε ναι κάποιες φορές ο Τάσος ενόχλησε τη γειτονιά λόγο της ασθένειάς 

του.  

 

Ε: Είχε δηλαδή κάποια κρίση; 

 

Α: Ναι ναι, αλλά όχι ξέρω γω να κινδυνέψει κάποιος γείτονας. Αλλά 

φασαρία. Τις περισσότερες φορές όµως ένα 5% ή ένα 2 % να ενόχλησε τη 

γειτονιά. Πιο πολύ ήτανε ενδοοικογενειακό. Η φασαρία ας πούµε 

οικογενειακή. ∆εν έβγαινε προς τα έξω.  
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Ε: Για αυτό το λόγο δεν είχατε και αρνητικές αντιδράσεις από τη γειτονία, να 

σας παραπονεθούνε δηλαδή για τη φασαρία. 

 

Α: Ναι, για αυτό δεν είχαµε καµία αντίδραση από τη γειτονιά.  

 

Ε: Ποιά µέλη της οικογένεια σας µένουν µε τον Τάσο; 

 

Α: Μένουν οι γονείς του.  

 

Ε: Ο Τάσος πόσο χρονών είναι; 

 

Α: Είναι σαράντα. 

 

Ε: Πότε έγινε η διάγνωση της ασθένειας του; 

 

Α: Η διάγνωση έγινε στα 17, 18.. 

 

Ε: Ποιές είναι οι σχέσεις σας µε τον Τάσο; 

 

Α: Ε µε εµένα επειδή είµαι ξένος προς την οικογένεια είναι µια χαρά. Όταν 

όµως έχει πρόβληµα επειδή είναι διπολική συµπεριφορά έχει πρόβληµα µε 

τους περισσότερους. Με τους γονείς του δεν έχει πολύ καλή σχέση αλλά και 

µε το οικείο περιβάλλον, όπως γίνεται σε αυτές σε περιπτώσεις. Επειδή στη 

διπολική συµπεριφορά υπάρχουν φάσεις ύφεσης και έξαρσης. Οπότε στη 

έξαρση δεν τα έχω καλά µε αυτούς που θέλουνε να µου κάνουνε 

παρατήρηση.  

 

Ε: Και πως συµπεριφέρεται ο Τάσος σε αυτές τις φάσεις; 

 

Α: Όταν είναι σε έξαρση όταν δεν κάνει την αγωγή του το πρόβληµα είναι 

όταν κάποιος κάνει την αγωγή του δεν έχει κανένα απολύτως πρόβληµα. Αν 

δεν κάνει όµως τη φαρµακευτική αγωγή του έχει πρόβληµα ε τα προβλήµατα 

όλα αυτά που είναι στη διπολική συµπεριφορά. ∆ηλαδή να έχει πολύ 

ενέργεια, ασχολείται πάρα πολύ µε οτιδήποτε, µε το οτιδήποτε. Έχει 

παραπάνω ενέργεια, το µυαλό δέχεται ιδέες περισσότερες από ότι µπορεί να 
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επεξεργαστεί. Οπότε ο καθένας µας έχει πρόβληµα αν δεχότανε εκατό ιδέες 

ταυτόχρονα µες στο µυαλό του, είναι πολύ κουραστικό και για τον ίδιο και 

για τους γύρω του.  

 

Ε: Είπατε ότι δεν έχει αντιδράσει ποτέ η γειτονιά, να σας δηλαδή κάποιο 

παράπονο.. 

 

Α: Όχι γιατί τα περισσότερα γίνονται µέσα στο σπίτι. Τις περισσότερες φορές 

η διπολική συµπεριφορά είναι σε άτοµα τα οποία έχουν ευφυΐα πάνω από το 

κανονικό. Άρα είναι άτοµα τα οποία προσέχουνε δεν εκδηλώνονται να 

δηµιουργούνε πρόβληµα στους γύρω τους γιατί κάνουνε και κακό στην 

εικόνα τους. Αλλά όταν είναι σε πού, σε φάση µεγάλης έξαρσης ε γιατί αυτά 

ε το µισό χρόνο θέλουν να είναι κλεισµένα µες στο σπίτι να µη βγαίνουνε 

καθόλου από το σπίτι και τον άλλο µισό χρόνο θενα να είναι συνέχεια έξω 

από το σπίτι και να µην κάθονται καθόλου, ούτε να κοιµούνται, ούτε να, 

θένε συνέχεια να είναι µαζί µε άλλα άτοµα είναι πολύ κοινωνικά είναι, θενε, 

έχουν εξωστρέφεια. 

 

Ε: Οπότε πιστεύεται ότι η γειτονιά σας και κατεπέκταση η τοπική κοινωνία 

που σας περιβάλλει είναι ανοικτή σε αυτούς τους ανθρώπους; 

 

Α: Η µεγαλύτερη δυσκολία είναι από το περιβάλλον το οικογενειακό να 

κατανοήσουν ε αυτό το πρόβληµα, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

µπορούν να κατανοήσουν τι είναι διπολική συµπεριφορά. Ειδικά όταν είναι 

γονείς που είναι µεγάλοι σε ηλικία, όπως και στη δικία µας περίπτωση που 

δεν έχει γίνει κατανοητό τι πράγµα είναι αυτό, αυτή η αρρώστια.  

 

Ε: Γνωρίζετε ή έχετε να µας αναφέρετε κάποια αντίδραση των συµπολιτών 

σας όταν µάθανε για τη δηµιουργία του ΚΨΥ στο Ρέθυµνο ή του Ξενώνα 

στην πόλη τους; 

 

Α: ∆εν έχω ακούσει κάτι.  

 

Ε: Συµµετέχουν οι γονείς του Τάσου στις δραστηριότητες του ΚΨΥ 

Ρεθύµνου, γιατί γνωρίζω ότι επισκέπτεται ο Τάσος το ΚΨΥ. 
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Α: Τώρα ούτε ο Τάσος πάει στο Κέντρο γιατί τώρα είµαστε σε φάση 

µελαγχολίας και εσωστρέφειας.  

 

Ε: Όταν πήγαινε το συνόδευε κάποιος ή πήγαινε µόνος του; 

 

Α: Ναι πήγαινε ή µαζί µου ή µε τη µητέρα του. 

 

Ε: Έχει χρειαστεί ποτέ ο Τάσος να νοσηλευτεί; 

 

Α: Ναι, ε έχει νοσηλευτεί τρεις φορές. 

 

Ε: Στο ψυχιατρείο Χανίων; 

 

Α: Ναι στα Χανιά. 

 

Ε: Εσείς ως άτοµα που ζείτε άµεσα το πρόβληµα, έχετε να προτείνετε κάποιες 

δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας; 

 

Α: Πιστεύω ότι είναι πολύ σωστό να µάθουν για το ΚΨΥ ε εάν έχεις γνώση σε 

ένα αντικείµενο δε θα το φοβάσαι κιόλας οπότε τα άτοµα έξω από αυτές τις 

ασθένειες αλλά και πιο πολύ τα άτοµα που είναι µέσα στις οικογένειες θα 

πρέπει να κατανοήσουν τι συµβαίνει και έτσι θα µπορούνε να το 

αντιµετωπίσουνε αν συναντήσουνε κάποια στιγµή στη ζωή τους κάποιο 

περιστατικό.  

 

Ε: Πιστεύετε ότι το γεγονός ότι οι γονείς του Τάσου αγνοούν τις αιτίες και τη 

φύση της ασθένειάς του είναι και η αφορµή που οι σχέσεις τους δεν είναι και 

τόσο καλές; 

 

Α: ∆εν ξέρουν τις αιτίες άρα δεν έχουν και πολύ καλές σχέσεις εξαιτίας του 

ότι δεν ξέρουν τις αιτίες. ∆ηλαδή δεν το αντιµετώπισαν σωστά από τότε που 

έπρεπε. 

 

Ε: Τι εννοείται ότι δεν ενδιαφέρθηκαν να µάθουν αρκετά για την ασθένεια; 
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Α: ∆εν ψάξανε, δεν δώσανε να αφήσουνε, ε τα άτοµα αυτά, ότι ο καθένας 

ασχολείται µε τη δουλεία το ε θα µπορούσανε να αφήσουνε ένα µέρος από 

τη δουλεία τους αλλά είναι µεγάλοι άνθρωποι, χωρίς υψηλή κοινωνική τέτοιο 

µόρφωση, µορφωτικό επίπεδο ήτανε λίγο δύσκολο να κατανοήσουνε το 

πρόβληµα. 

 

Ε: Προσπαθούσε η οικογένεια αυτή να κρύψει το πρόβληµα, να το κρατήσει 

µέσα στο σπίτι; 

 

Α: Ε ναι, γιατί όλα γινότανε µέσα στο σπίτι, δηλαδή άµα γινότανε φασαρία, 

αν έσπαγε κάτι µες στο σπίτι, ναι γινότανε στο σπίτι µέσα. Και σίγουρα ο 

καθένας θα ήθελε να το κρύψει, να µη το βγάλει. 

 

Ε: Ο Τάσος πως νιώθει στην κοινωνία που ζει; Σας έχει αναφέρει ποτέ ότι 

νιώθει στιγµατισµένος ή ότι ζει στο περιθώριο εξαιτίας της ασθένειάς του ή 

νιώθει ότι η κοινωνία που ζει τον αποδέχεται οπότε δεν έχει κάποιο 

πρόβληµα; 

 

Α: Ο Τάσος ε δεν ξέρει 100% δεν αναγνωρίζει το πρόβληµά του. Ειδικά όταν 

είναι σε στιγµές έξαρσης δεν το αναγνωρίζει σαν πρόβληµα. Και το βασικό 

αυτής της συγκεκριµένης της διπολικής συµπεριφοράς είναι ότι δεν κατανοεί 

ο ασθενής το πρόβληµά του.  

 

Ε: Και δεν έχει γνώση ότι κάτι στη συµπεριφορά του είναι διαφορετικό; 

 

Α: Το καταλαβαίνει αλλά είναι λίγο δύσκολο. Το καταλαβαίνει. Αλλά πολλές 

φορές όπως και όλοι µας θα προτιµούσαµε να έχουµε ενέργεια µέσα µας, να 

έχουµε ζωντάνια, να έχουµε µια κοινωνικότητα και δε θα µας άρεσε να 

έχουµε στο κοµµάτι που έχουµε µελαγχολία, και να έχουµε εσωστρέφεια και 

να είµαστε κλεισµένοι µες στο σπίτι. Για αυτό όταν κάποιος δει ότι ας πούµε 

ότι χωρίς να παίρνω το φάρµακο αισθάνοµαι πιο ζωηρός, αισθάνοµαι πιο 

κοινωνικός, θα είµαι πολύ δυνατός σα σούπερµαν θα το ήθελε και ο καθένας 

µας.  
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Ε: Οπότε δηλαδή αποφεύγει να κάνει την αγωγή του. 

 

Α: Το βασικό πρόβληµα είναι αν κάνει κάποιος την αγωγή του. Γιατί πρέπει, 

εκεί είναι το βασικό να γνωρίζεις µόνος σου ε τι αισθάνεσαι, να µιλάς στο 

γιατρό σου και αναλόγως να αλλάζει τη δόση των φαρµάκων ώστε να σε έχει 

σε µια ρύθµιση πάρα πολύ καλή, για να είσαι λειτουργικός σαν άνθρωπος. 

 

Ε: Ο Τάσος γιατί αποφεύγει να κάνει την αγωγή του; 

 

Α: Γιατί νιώθει ότι χάνει την ενέργεια που είχε πριν. Ε αλλά δεν το ξέρουµε 

αν από την αρχή υπήρχε ε δηλαδή ε πιο µεγάλη επιµονή από την οικογένεια 

δεν ξέρουµε αν τώρα στα τόσα χρόνια εάν θα είχε εκπαιδευτεί να κάνει την 

αγωγή του. Αλλά το βασικό πρόβληµα είναι ότι ε πιστεύω ότι αυτά τα άτοµα 

θα πρέπει να βοηθηθούν στο να έχουν µια απασχόληση. Γιατί αυτό είναι 

πολύ σηµαντικό, όταν έχουνε µια απασχόληση φυσικά ε έχουνε δυσκολίες 

στο να διεκπεραιώσουνε από την αρχή µέχρι το τέλος µια εργασία. Εάν όµως 

έχουνε µια δουλεία που δε θα νοιάζει τον εργοδότη τόσο ε τα λοιπά θα ναι 

καλύτερα. Ε γιατί θα έχουν όταν θα έχουν τη φάση της εσωστρέφειας θα 

αναγκαστούν να βγουν έξω από το σπίτι όπως και όλοι µας αν δεν 

σηκωθούµε το πρωί να ντυθούµε, να φτιαχτούµε, να πλυθούµε σιγά – σιγά 

δεν θα βγούµε έξω. Αν µείνουµε στο σπίτι 10 µέρες θα πέσουµε ψυχολογικά. 

Και αυτό συµβαίνει και µε αυτά τα άτοµα παραµελούν τον εαυτό τους 

δηλαδή εάν έχουνε µια µόνιµη εργασία, απλώς είναι λίγο δύσκολο ένας 

ιδιώτης να πάρει στην εργασία του ένα τέτοιο άτοµο.  



 - 117 - 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

Α. Μέρτικα, Μ. Οικονόµου, Α. Στάλικας και Χ. Γραµανδανη, «Το στίγµα 

της ψυχικής ασθένειας και της σχιζοφρένειας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

ερευνητικών ευρυµάτων», Ψυχολογία, τεύχος 13 (3), 2006, σελ. 12-21 

 

Becker H., Οι περιθωριοποιηµένοι, Αθήνα: εκδόσεις Νοµική βιβλιοθήκη, 

2000 

 

Bruce G. Link and Jo C. Phelan (2001), «Conceptualizing Stigma», 

Annual Review of Sociology, Vol. 27, σελ. 363 – 385 

 

Crocker, J. (1999). «Social Stigma and Self-Esteem: Situational 

Construction of Self-Worth», Journal of Experimental Social Psychology, 

Volume 35, Issue 1, σελ. 89-107 

 

Goffman E, Στίγµα Σηµειώσεις για τη διαχείριση της φθαρµένης 

ταυτότητας, Αθήνα: εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2001  

 

Κοκκινάκος Γ., (2007), «Ο λιθοβοληµένος ξενώνας ως πυλώνας της 

ερήµου», ηλεκτρονικό αρχείο εφηµερίδας Ελευθεροτυπία, διαθέσιµο στο 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=15.10.2007,id

=22335760 (τελευταία πρόσβαση 24/01/2011) 

 

Κυριαζή Ν., Η κοινωνιολογική έρευνα, Αθήνα: εκδόσεις Ελληνικά 

γράµµατα, 2000 

 

Μαδιανός Μ., Κοινοτική ψυχιατρική και κοινοτική ψυχική υγιεινή, Αθήνα: 

εκδόσεις Καστανίωτης, 2000  



 - 118 - 

 

Μαδιανός Μ., Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχιατρική, Αθήνα: εκδόσεις 

Καστανιώτη, 2000 

 

Μώρου Α., (2008), «Εισαγγελέας Τρικάλων διέταξε εγκλεισµό 36χρονου, 

ύστερα από καταγγελία γειτόνων», ηλεκτρονικό αρχείο εφηµερίδας 

Ελευθεροτυπία, διαθέσιµο στο 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,id=28111040  

(τελευταία πρόσβαση 24/01/2011) 

 

Pilgrim D. & Rogers A., Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και ασθένειας, 

Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθητώ, 1999  

 

Σακέλλης Γ., (2009). «Εισαγωγή», στο Σακέλλης Γ. (Επιµ.), Η Ψυχιατρική 

Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα. Ανάγκες – Προτάσεις –Λύσεις, Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα 

 

Στυλιανίδης Σ., Στυλιανούδη Λ. (2008). «Κοινότητα και ψυχιατρική 

µεταρρύθµιση: Η Εµπειρία της Εύβοιας 1988 – 2008», Αθήνα: Εκδ. Τόπος 


