ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Μανόλης Τζανάκης

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ

Τριµελής Συµβουλευτική Ειτροή:
Πρόεδρος: Καθηγητής Σκεύος Πα!αϊωάννου
Μέλη:
Αν. Καθηγητής ∆ιονύσης Γράβαρης
Αν. Καθηγητής Κώστας Μ!αϊρακτάρης

ΡΕΘΥΜΝΟ 2003

2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ …………………………………………………………………………… 8
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το ιστορικό ……………………………………………………………………………… 14
2. Ερµηνευτικές προοπτικές και ερευνητικά ερωτήµατα ……………………………………… 17
3. Προγενέστερες ερµηνευτικές προσεγγίσεις της ψυχιατρικής στην Ελλάδα ………………….. 20
4. Η διάρθρωση του κειµένου ……………………………………………………………….. 23
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ-ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΣΥΜΦΡΑΖΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
1. Η συγκρότηση µιας «επιστήµης του υποκειµένου» στη νεότερη εποχή …………………….. 31
1.1. Οι ρίζες της ψυχιατρικής στη νεότερη εποχή ……………………………………………. 31
1.2. Το άσυλο ………………………………………………………………………………. 34
1.3. Η ψυχιατρική ως ιατρική επιστήµη που αντικειµενικοποιεί ……………………………… 39
1.3.1 Μια «µαρξιστική» ανάλυση της ψυχιατρικής …………………………………………… 40
1.3.2. «Η ιστορία της τρέλας» ……………………………………………………………….. 41
1.4. Η ψυχιατρική ως «επιστήµη του υποκειµένου» …………………………………………... 48
1.5. Μεταξύ αντικειµενισµού και υποκειµενικοκεντρισµού …………………………………… 53
2. Η «εγκατάσταση» της ψυχιατρικής στην Ελλάδα ………………………………………….. 56
3. Η υπόθεση της καθυστέρησης ……………………………………………………………. 62
4. Η κληρονοµιά της ψυχιατρικής ή η ψυχιατρική ως «κληρονοµιά» ………………………….. 63
4.1. Ο νόµος ΨΜΒ’ του 1862 ……………………………………………………………….. 66
4.2. Το φρενοκοµείο της Κέρκυρας …………………………………………………………. 68
4.3. Το ∆ροµοκαΐτειο ………………………………………………………………………. 69
5. Ένα µοντέλο κοινωνικού εκσυγχρονισµού ………………………………………………… 73
6. Θεωρητικοί προβληµατισµοί ……………………………………………………………... 79
6.1. Η προβληµατική εξατοµίκευσης …………………………………………………………79
6.2. Η προβληµατική της υποκειµενικότητας ………………………………………………... 86
6.3. Εµπειρική διερεύνηση των µετασχηµατισµών της υποκειµενικότητας ……………………. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΠΕΡΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
1. Ερευνητικό σχέδιο ………………………………………………………………………...96
2. Θεωρητικές «προκατανοήσεις» και µεταστροφές …………………………………………. 100
2.1. Η έννοια του «πεδίου» …………………………………………………………………... 100
2.2. Η έννοια του «πεδίου» και η προβληµατική του υποκειµένου …………………………….. 102
2.3. Οι «τεχνικές του εαυτού» ………………………………………………………………... 104
3. Το πεδίο µελέτης και τα κριτήρια επιλογής του ………………………………………….... 105
4. Η επιτόπια έρευνα: διεξαγωγή και τεχνικές ………………………………………………... 111
4.1. Ερευνητικό ιστορικό …………………………………………………………………… 111
4.2. Η προσέγγιση µέσω της χάραξης οµόκεντρων κύκλων …………………………………... 113
4.3. Τα ερωτήµατα, οι τεχνικές έρευνας και ο τύπος ανάλυσης του υλικού …………………….. 114
4.4. Ερευνητικές τεχνικές …………………………………………………………………… 115
4.4.1. Συµµετοχική παρατήρηση ……………………………………………………………. 115
4.4.2. Άτυπες συνεντεύξεις …………………………………………………………………... 120
4.4.3. Ηµι-κατευθυνόµενες συνεντεύξεις ……………………………………………………... 121
4.4.4. Συλλογή γραπτών τεκµηρίων …………………………………………………………. 122
4.4.5. Συµπληρωµατικές τεχνικές …………………………………………………………... 125
4.4.6. Επιλεγµένο λογισµικό ………………………………………………………………… 126

3

5. Ο ερευνητής και το πεδίο: µια συνάντηση υπό όρους ……………………………………… 126
5.1. Η ιστορικότητα του αντικειµένου ……………………………………………………….. 126
5.2. Ο ερευνητής ως διαµεσολαβητής ……………………………………………………….. 129
5.3. Ο κοινωνιολόγος: σύµµαχος ή δυνάµει εχθρός; ………………………………………… 131
6. Περί εγκυρότητας, αξιοπιστίας και γενικευσιµότητας ……………………………………… 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ «ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»
1. Η ψυχιατρική έξω από τα τείχη του ασύλου ………………………………………………. 139
1.1. Ο αντίλογος στην ασυλιακή ψυχιατρική: µια παράλληλη πορεία ………………………… 139
1.2. Οι µεταπολεµικές εξελίξεις ……………………………………………………………... 141
1.2.1. Η ανάπτυξη της κοινοτικής ψυχιατρικής ……………………………………………… 141
1.2.2. Τα «ψυχοφάρµακα» και η κριτική του ασυλιακού µοντέλου …………………………… 142
1.2.3. Η γενίκευση της κριτικής του ασυλιακού µοντέλου …………………………………… 145
1.2.3.1. Το κίνηµα της αντιψυχιατρικής ……………………………………………………… 147
1.2.3.2. Η «δηµοκρατική ψυχιατρική» ……………………………………………………….. 150
1.3. Η στροφή προς την κοινωνική ψυχιατρική στις δυτικές χώρες ……………………………. 153
1.4. Μοντέλα υπέρβασης του ασύλου ………………………………………………………... 157
1.4.1. Το µοντέλο της αποϊδρυµατοποίησης (deinstitutionalization) …………………………. 157
1.4.2. Το µοντέλο της απονοσοκοµειοποίησης (dehospitalization) ……………………………158
1.4.3 Το «µεικτό» µοντέλο …………………………………………………………………... 159
1.5. Η ανάδυση του κοινωνικού ………………………………………………………………160
2. Από το άσυλο στην κοινότητα: οι νέοι κοινωνικοί τόποι της ψυχιατρικής πρακτικής …….….. 163
2.1. Το ψυχιατρικό νοσοκοµείο … …………………………………………………………... 163
2.2. Ο ψυχιατρικός τοµέας στο γενικό νοσοκοµείο …………………………………………... 164
2.3. Το κέντρο ψυχικής υγείας ………………………………………………………………. 164
2.4. Τα εξωτερικά ιατρεία …………………………………………………………………… 166
2.5. Το νοσοκοµείο ηµέρας ………………………………………………………………… 166
2.6. Οι ξενώνες, τα οικοτροφεία και τα διαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης ……………… 167
2.7. Κοινωνικοί συνεταιρισµοί περιορισµένης ευθύνης και επαγγελµατική εκπαίδευση …………167
2.8. Η κινητή µονάδα ………………………………………………………………………. 168
2.9. Οι παρεµβάσεις στο γενικό πληθυσµό …………………………………………………. 169
2.10. Νέοι τόποι και νέοι τρόποι συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων ………………. 170
3. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα ………………………………………………... 173
3.1. Η «πρόδροµη περίοδος» ……………………………………………………………….. 175
3.1.1. Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής …………………………………………………………. 177
3.1.2. Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής ……………………….. 177
3.1.3. Άλλές «εναλλακτικές» διεργασίες ……………………………………………………… 178
3.2. Η «πρώτη µεταρρυθµιστική περίοδος» ………………………………………………….. 179
3.3. Η «δεύτερη µεταρρυθµιστική περίοδος» ………………………………………………… 185
4. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στο Θ.Ψ.Π.Χ. ………………………………………………. 190
5. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως πρόταγµα ………………………………………………... 191
ΜΕΡΟΣ
∆ΕΥΤΕΡΟ:
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΤΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ,
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΙΣΜΟΙ
1. Αυτοεννοιολογήσεις και αυτοκατηγοριοποιήσεις του πεδίου ………………………………. 200
2. Η «επίσηµη» ψυχιατρική …………………………………………………………………. 203
2.1. Μια αµυντική στάση …………………………………………………………………… 207
2.2. Πρακτικές συµβολικής αµφισβήτησης ………………………………………………….. 208
2.3. Η «σιωπή» στο δηµόσιο χώρο …………………………………………………………... 211
3. Η «κριτική» ψυχιατρική …………………………………………………………………... 212
3.1. Ένα χειραφετητικό διαφέρον …………………………………………………………... 213
3.2. Ένας «ανθρωπιστικός» λόγος …………………………………………………………... 214
3.3. Μια κριτική της «ψυχιατρικής εξουσίας» ………………………………………………… 215
3.4. Η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ……………………………………………. 216

4

3.5. Το κάλεσµα «για ένα κοινωνικό κίνηµα συµπαράστασης» ………………………………... 218
3.6. Οι αποδιοποµπαίοι τράγοι ……………………………………………………………… 220
3.7. Προβληµατικοποίηση της «συνάντησης» θεραπευτών και θεραπευοµένων ………………. 221
3.8. Επιρροές και αναφορές ………………………………………………………………… 223
3.9. Η αξία της «εµπειρίας» …………………………………………………………………. 223
3.10. Η µέριµνα για δηµοσιότητα ………………………………………………………….. 225
3.11. Αµφισηµίες …………………………………………………………………………… 226
3.11.1. Μια διακήρυξη ……………………………………………………………………… 227
3.11.2. Η «δόξα» της ψυχιατρικής …………………………………………………………… 232
4. Η «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική …………………………………………………………. 234
4.1. «Ψυχιατρική, µια ιατρική ειδικότητα» …………………………………………………… 235
4.2. Η ιστορική συνέχεια της ψυχιατρικής …………………………………………………… 236
4.3. Το ζητούµενο του «εκσυγχρονισµού» …………………………………………………… 237
4.4. Ένας διάχυτος πραγµατισµός ……………………………………………………………238
4.5. Μια διαχειριστική λογική ……………………………………………………………….. 238
4.6. Μια τεχνική αντιµετώπιση του Άλλου …………………………………………………… 239
5. Η υπόθεση της αφοµοίωσης της ριζοσπαστικότητας ………………………………………. 241
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ: Η ΛΕΡΟΣ ΩΣ «ΑΝΤΙΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ»
1. Η Λέρος ως διακεκριµένος τόπος της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ………………………... 248
2. Το ιστορικό ενός «τόπου» ………………………………………………………………… 252
2.1. Λέρος, «τόπος» διπλού αποκλεισµού, «τόπος» εγχάραξης ορίων …………………………. 253
2.2. Λέρος, τόπος «αντιπαράδειγµα» ………………………………………………………… 256
3. Από το «αζήτητο» στο «υπό επανένταξη» υποκείµενο ……………………………………… 259
4. Η «λεροποίηση» της ψυχιατρικής στην Ελλάδα …………………………………………….262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
1. Ένας διαιρεµένος κόσµος ………………………………………………………………… 266
2. Το βλέµµα στον πληθυντικό ……………………………………………………………… 269
3. ∆ιευθύνοντας την καθηµερινή ζωή: το «ψυχιατρικό βλέµµα» ………………………………. 273
3.1. Η αίσθηση της αρµοδιότητας …………………………………………………………... 273
3.2. Η ιατρική ιδιότητα ……………………………………………………………………... 275
3.3. «Το προσωπικό» ………………………………………………………………………... 279
3.4. Ένα διαθεσµικό δίκτυο φίλων-συναδέλφων ……………………………………………… 283
3.5. Ένα «ολικό βλέµµα» …………………………………………………………………… 284
3.6. Ένα βλέµµα µόνιµα στραµµένο προς τα «έξω» ………………………………………….. 285
3.7. Οι «διαµάχες των ψυχιάτρων» …………………………………………………………... 286
4. Το «εγγύς βλέµµα» ……………………………………………………………………….. 288
4.1. Η εγγύτητα …………………………………………………………………………….. 289
4.2. Η «σκληρή εργασία» …………………………………………………………………… 292
4.3. Η ρητορεία των παραπόνων ……………………………………………………………. 293
4.4. Το καθηκοντολόγιο ……………………………………………………………………...295
4.5. Η εκ περιτροπής περιφορά ………………………………………………………………297
4.6. Νοσηλεύτριες και νοσοκόµες …………………………………………………………... 298
5. Το «αφ’ υψηλού βλέµµα» της διοίκησης ………………………………………………….. 299
5.1. Μια τεχνοκρατική προσέγγιση ………………………………………………………….. 301
5.2. «Έχουµε κάνει το καλύτερο δυνατό» ……………………………………………………. 302
5.3. «Όλα βαίνουν καλώς» και «προς τη σωστή κατεύθυνση» …………………………………. 304
5.4. «Έχουµε κάνει πολλά πράγµατα» ……………………………………………………….. 304
5.5. Η δηµόσια εικόνα ως ύψιστο διακύβευµα ……………………………………………….. 306
6. Οι «ελεύθεροι σκοπευτές» ή τα κοινωνικά επαγγέλµατα: το «περιπλανώµενο βλέµµα» ………307
6.1. Στο διάκενο του «πάνω» και του «κάτω» ………………………………………………….307
6.2. Η ασάφεια των ρόλων…………………………………………………………………… 309
6.3. Ένας διάχυτος ανθρωπισµός ……………………………………………………………. 311
6.4. Η έφεση στη κριτική ……………………………………………………………………. 312
6.5. Στο διάκενο του «µέσα» και του «έξω» ………………………………………………….. 313

5

6.6. Η περιπλάνηση …………………………………………………………………………. 314
7. Το «αποµακρυσµένο βλέµµα» …………………………………………………………….. 314
7.1. Μια µη διαφοροποιηµένη και µη διαφοροποιούσα οπτική ………………………………...315
7.2. Με το µάτι του παρατηρητή ……………………………………………………………...316
8. Η συνάρθρωση των βλεµµάτων …………………………………………………………... 317
9. Η αναδιάταξη των βλεµµάτων ……………………………………………………………. 319
9.1. Τόποι και οπτικές ………………………………………………………………………. 319
9.2. Νέες οπτικές και νέες προοπτικές ……………………………………………………….. 321
9.3. Παραδοσιακές διαιρέσεις ………………………………………………………………. 322
9.4. Η κυριαρχία του κοινωνικού και η ανάδυση του υποκειµένου ……………………………. 326
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Κοινωνικές τροχιές και στράτευση ………………………………………………………... 330
1.1. Η αίσθηση της αρµοδιότητας ……………………………………………………………332
1.2. Εργαζόµενος/η «παρά δίπλα» …………………………………………………………... 333
1.3. Η απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας ………………………………………………… 335
1.4. Η διατήρηση της επαγγελµατικής ταυτότητας ……………………………………………336
1.5. Η συγγένεια …………………………………………………………………………… 337
1.6. Ένα ταξίδι στα όρια ……………………………………………………………………. 338
1.7. Φιλοσοφικές διερωτήσεις ………………………………………………………………. 339
1.8. Φιλοσοφικές αναζητήσεις και καλλιτεχνική δηµιουργία …………………………………. 340
1.9. Μια «ροµαντική περιπέτεια» ……………………………………………………………. 342
1.10. «Βοηθώντας τους ψυχικά πάσχοντες» ………………………………………………….. 343
1.11. Εθελοντική προσφορά ………………………………………………………………… 344
1.12. Οι πολιτικές ιδεολογίες ……………………………………………………………….. 346
1.13. Μια ανθρώπινη συνάντηση «πρόσωπο µε πρόσωπο……………………………………... 348
1.14. Η αναζήτηση του εαυτού ……………………………………………………………… 349
2. Μια «δικιά µας υπόθεση» ………………………………………………………………… 350
3. Πρόταγµα και βιογραφία ………………………………………………………………… 352
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΤΟ «ΝΈΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»
1. Ο «Έλληνας-εαυτός» ……………………………………………………………………... 358
2. Το παιχνίδισµα των λέξεων ………………………………………………………………. 360
3. Το εγχείρηµα του επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου προς θεραπεία ………………….. 363
4. Το «νέο υποκείµενο προς θεραπεία» ……………………………………………………… 364
4.1. Το υποκείµενο προς θεραπεία ως «υποκείµενο» ………………………………………… 365
4.2. Το υποκείµενο ως φορέας δικαιωµάτων ………………………………………………… 367
4.3. Το υποκείµενο ως φορέας υποχρεώσεων ………………………………………………… 370
4.4. Η επαναπόδοση στο άτοµο µιας προσωπικής ιστορίας …………………………………... 371
4.5. Μια δυνάµει θετική ταυτότητα …………………………………………………………... 375
4.6. Η «έµφαση στις ανάγκες και όχι στα συµπτώµατα» ……………………………………….377
4.7. Η «αποτελεσµατική» διαχείριση των συµπτωµάτων ……………………………………… 379
4.8. Ένα «καλύτερο µέλλον» ………………………………………………………………… 380
4.9. Το δυνητικά ιάσιµο της «ψυχικής ασθένειας» ……………………………………………. 382
4.10. Το υποκείµενο προς θεραπεία ως «µάρτυρας» ………………………………………… 384
4.11. Η «ψυχική ασθένεια» ως έκφραση υπαρξιακής κρίσης ………………………………….. 386
4.12. Το «υποκείµενο που πάσχει» ………………………………………………………….. 388
4.13. Η λογική της επανένταξης …………………………………………………………….. 391
5. Ο υπευθυνοποιητικός λόγος και το νέο υποκείµενο προς θεραπεία ………………………… 393
6. Μια παιδαγωγική της αυτονοµίας …………………………………………………………. 397
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ»
1. Η κοινωνικοποίηση της θεραπευτικής σχέσης ……………………………………………... 402

6

2. Το «νέο υποκείµενο-θεραπευτής» …………………………………………………………. 404
2.1. Η «αναγκαιότητα» µιας εργασίας επί του εαυτού ………………………………………… 405
2.2. Ο καθήκον της υπέρβασης των επαγγελµατικών ρόλων …………………………………... 409
2.3. Η εγκαθίδρυση µιας ηθικής της ευθύνης ………………………………………………… 411
2.4. ∆οµική απροσδιοριστία και έκθεση της υποκειµενικότητας ……………………………… 413
2.5. Η εισαγωγή νέων δρώντων-παρεµβαινόντων ……………………………………………... 415
2.6. Η προσοµοίωση της «φυσιολογικότητας» ………………………………………………... 426
2.7. Από τη «θεραπευτική οµάδα» στη «θεραπευτική κοινότητα» ……………………………... 429
3. Το «νέο θεραπευτικό πλαίσιο»: προς µια εξατοµικευµένη συλλογικότητα; ………………….. 432
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ;
1. Καταληκτικές σκέψεις …………………………………………………………………… 436
2. Ψυχιατρική µεταρρύθµιση και κοινωνικός µετασχηµατισµός ……………………………… 440
2.1. Αναδιάταξη του κράτους πρόνοιας και αναδιάρθρωση της εργασίας ……………………... 440
2.2. Νέες λογικές οργάνωσης του κράτους σε τοπικό επίπεδο ………………………………... 444
2.3. ∆ιαδικασία εξατοµίκευσης και ψυχιατρική µεταρρύθµιση ………………………………... 449
3. Η «υπόθεση της ψυχιατρικοποίησης» ………………………………………………………451
3.1. Η διεύρυνση του «αντικειµένου» ………………………………………………………… 453
3.2. Η «αγωγή κοινότητας» υπό την οπτική της ψυχιατρικοποίησης …………………………... 457
3.3. «Αυτοί οι άνθρωποι» …………………………………………………………………… 459
4. Η «υπόθεση της υποκειµενικοποίησης» …………………………………………………….464
5. Η υποκειµενικότητα ως διακύβευµα ………………………………………………………. 467
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ………………………..473
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
I. Κοινωνικοί τόποι …………………………………………………………………………. 477
II. Κατηγορίες εµπειρικού υλικού …………………………………………………………... 479
III. Φόρµα ηµερολογίου …………………………………………………………………… 480
IV. Καθοδηγητικό νήµα συνέντευξης ……………………………………………………….. 481
V. Ψυχιατρικές υπηρεσίες στην Περιφέρεια Κρήτης ………………………………………… 482
VI. ∆οµή και οργάνωση Θ.Ψ.Π.Χ. …………………………………………………………. 483
VII. Προσωπικό Θ.Ψ.Π.Χ. ………………………………………………………………… 484
VIII. Κείµενα-τεκµήρια αναφοράς ………………………………………………………….. 485
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ………………………………………………………………………… 500

7

Στο Ρηνιώ

8

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η µελέτη αυτή είναι το αποτέλεσµα µιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από πέντε
χρόνια περίπου. Στις απαρχές αυτής της πορείας βρίσκονται ορισµένα προσωπικά
ερευνητικά ενδιαφέροντα, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση των πρώτων ερωτηµάτων σε σχέση
µε αυτό που µπορούµε να αποκαλέσουµε «ο κοινωνικός κόσµος της ψυχιατρικής στην
Ελλάδα». Τα ερωτήµατα αυτά σχετίζονται, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µε τις θεωρητικές
προβληµατικές που εστιάζουν στο σύγχρονο άτοµο. Μέσα από ποιες διαδροµές φτάνει
σήµερα το άτοµο να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως υποκείµενο, ικανό να στοχαστεί τον ίδιο
του τον εαυτό και τον κόσµο που το περιβάλλει; Ποιες κοινωνικές λογικές διαµεσολαβούν
σήµερα τις διαδικασίες παραγωγής των ατόµων; Συνδέεται ο κοινωνικός µετασχηµατισµός
της ελληνικής κοινωνίας µε την ανάδειξη του ατόµου ως υποκειµένου; Αν ναι, πως µπορούµε
να διερευνήσουµε εµπειρικά τη διαδικασία εξατοµίκευσης; Αν στρέφαµε την προσοχή µας
σε κοινωνικούς χώρους που εστιάζουν στην υποκειµενικότητα, δεν θα είχαµε την ευκαιρία να
δούµε από κοντά τον τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζεται το σύγχρονο άτοµο; Θέτοντας
αυτά τα ερωτήµατα, το ενδιαφέρον µου κατευθύνθηκε προς τις σύγχρονες εξελίξεις στην
ψυχιατρική, δηλαδή την µεταρρύθµιση που βρίσκεται εν τω γίγνεσθαι, η οποία αφορά στο
εγχείρηµα της αντικατάστασης του ασυλιακού από το κοινοτικό µοντέλο περίθαλψης.
Η ψυχιατρική φαντάζει για τους αµύητους απάνθρωπα γοητευτικός. Τα ιδρύµατα,
στα οποία υποστασιοποιείται, αποτελούν «τόπους όρια», καθώς συνδέονται µε τα
ακροτελεύτια της ανθρώπινης ύπαρξης. Η «Σούδα» στην Κρήτη, το «∆αφνί» στην Αθήνα, οι
«τόποι της τρέλας» στην Ελλάδα και αλλού, σηµατοδοτούν τόπους που ενώνουν και
διαχωρίζουν την ίδια στιγµή, προσδιορίζοντας τις επικράτειες του κοινωνικού και του
ανθρώπινου. Σ’ αυτούς τους «τόπους σύµβολα κοινωνικών ορίων», η φιγούρα του τρελού
συµπυκνώνει το φόβο και την αποστροφή, αναµεµιγµένη µε µια παράδοξη έλξη. Κάπως έτσι
έβλεπα τα πράγµατα στην αρχή, σαν ένα γοητευτικό όσο κι επικίνδυνο ταξίδι.
Σ’ αυτή τη διαδροµή η φιγούρα του ψυχίατρου, αυτή η λευκοντυµένη πατριαρχική
µορφή, το άλλο της φιγούρας του τρελού, έµοιαζε µε άλυτο γρίφο. Για τους αδαείς, αυτός ο
«τεχνικός των ορίων», αυτός ο οποίος κρατά τα κλειδιά της πόρτας που οδηγεί στο επέκεινα
της ανθρώπινης ύπαρξης, αυτός που «αγγίζει» την τρέλα, αποτελεί ένα µεγάλο µυστήριο.
Εξουσιαστής και απελευθερωτής την ίδια στιγµή, σχεδόν προκαλεί το φόβο. Για µένα, αυτό
το «απόκοσµο σύµπαν» αποτελούσε µια πρόκληση. Κάτι για το οποίο θεώρησα, και
δικαίως, ότι άξιζε τον κόπο να εγκαταλείψω τη σιγουριά της βιβλιοθήκης και του γραφείου -
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εκεί όπου οµολογουµένως αισθάνοµαι πιο άνετα- και να βρεθώ σ’ αυτούς τους «οριακούς
τόπους».
Ένα πρώιµο ενδιαφέρον για την ψυχανάλυση και την ψυχολογία συνηγορούσε σε
αυτή την περιέργεια, που σταδιακά µετασχηµατίστηκε σε ερευνητική πρόταση µε
συγκεκριµένα ερωτήµατα. Τα ονόµατα του Foucault και του Goffman ήταν αρχικά ένα
είδος διανοητικών φάρων, που µε καθοδηγούσαν σε µονοπάτια που στην Ελλάδα έχουν
παραµεληθεί από τις κοινωνικές επιστήµες, ιδιαίτερα από την κοινωνιολογία. Από την άλλη,
η ψυχιατρική µεταρρύθµιση δηµοσιοποίησε µια προβληµατική για ένα κοινωνικό κόσµο,
για τον οποίο όλοι ξέρουµε αλλά που οι περισσότεροι εξακολουθούµε να αγνοούµε.
«Αποϊδρυµατοποίηση», «αποασυλοποίηση», «εγκλεισµός», «κοινωνική επανένταξη», µέσα απ’
αυτές τις λέξεις επιχείρησα αρχικά να εµπλακώ σε µια διαδικασία που συµπύκνωνε
συµβολικούς αγώνες που αφορούσαν την ίδια τη ζωή ενός µεγάλου αριθµού ανθρώπων.
Στην πορεία τα πράγµατα άλλαξαν. Η εξοικείωση µ’ έναν κοινωνικό χώρο οδηγεί
στη βιωµατική σχέση µε τις ρουτίνες της καθηµερινότητας. Από την άλλη, ενώ η «βιωµένη
εµπειρία» αποδιώχνει τις φαντασµαγορικές φιγούρες, σε φέρνει πιο κοντά στις σταθερότητες
και τις δοµές που διαµεσολαβούν τις σκέψεις και τις δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής.
Οπωσδήποτε, η προσωπική επαφή αφήνει ανεξίτηλα τα σηµάδια της στη βιογραφία του
ερευνητή και της ερευνήτριας. Με την καθηµερινή επαφή οι φαντασµαγορικές εικόνες, µε τις
οποίες είναι µπολιασµένο το συλλογικό φαντασιακό, ατονούν και παραχωρούν τη θέση τους
σε άλλης τάξης παραστάσεις του υπό διερεύνηση κοινωνικού κόσµου, οι οποίες έχουν τη
µορφή «εµπεριστατωµένης γνώσης». Η εθνογραφική έρευνα πεδίου είναι πρώτα απ’ όλα µια
πάλη µε τις προκατασκευασµένες εικόνες, µ’ αυτούς τους µεγάλους παραµορφωτικούς
φακούς που ορισµένοι αποκαλούν στερεότυπα. Μια εσωτερική διαµάχη καθόλου εύκολη,
άµεση συνέπεια του εγχειρήµατος της στοχοθετηµένης διείσδυσης σ’ ένα εν µέρει άγνωστο
κοινωνικό κόσµο. Μια πορεία που σε αποζηµιώνει µε το ξεκλείδωµα ενός ολόκληρου
σύµπαντος νοηµάτων. Μέσα από τη «συµµετοχή» σ’ αυτή την καθηµερινότητα αναδύονται,
κάποτε αναπάντεχα, οι παγιωµένες καταστάσεις που στην κοινωνιολογία συνηθίζουµε να
αποκαλούµε κοινωνικές και νοητικές δοµές. Η εµπειρική έρευνα πεδίου σε ανταµείβει µε το
«δώρο» της βιωµατικής σχέσης µε έναν άγνωστο αρχικά κοινωνικό κόσµο. Ο στοχασµός
πάνω σ’ αυτή τη βιωµατική σχέση παίρνει τη µορφή µιας «διαµεσολάβησης», ανάµεσα σε
δύο κόσµους, τον «επιστηµονικό» και τον «υπό διερεύνηση». Η παρούσα διατριβή αποτελεί
ένα εγχείρηµα συστηµατικής καταγραφής αυτής της διαµεσολάβησης.
Όσοι έχουν αφιερώσει ένα µέρος της ζωής τους στη συγγραφή γνωρίζουν πολύ καλά
ότι οι ώρες της µοναξιάς είναι πολλές. Η γραφή είναι µια επίπονη, ορισµένες φορές
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ψυχοφθόρα, εργασία. Ωστόσο, η συγγραφή ενός έργου, ιδιαίτερα µιας διατριβής, η οποία
αποτελεί µια µαθητεία στην επιστηµονική έρευνα, συνιστά και µια συλλογική προσπάθεια.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας πολλοί άνθρωποι συνέβαλαν στην
ολοκλήρωσή της, τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω δηµόσια, ζητώντας εκ των προτέρων
συγνώµη απ’ αυτούς που άθελά µου θα λησµονήσω.
Την πρώτη θέση στις ευχαριστίες µου κατέχει δικαιωµατικά -και όχι µόνο εξαιτίας
του θεσµικού του ρόλου, ως επιβλέποντος µέλους της Τριµελούς Συµβουλευτικής
Επιτροπής- ο Καθηγητής Σκεύος Παπαϊωάννου, ο οποίος, πάνω απ’ όλα, πίστεψε σε µένα
και µου έδωσε τις ευκαιρίες προκειµένου να αναµετρηθώ µε τις δυνατότητές µου στο χώρο
της κοινωνιολογίας. Μέσα από τις πολυποίκιλες διεθνείς, εθνικές και περιφερειακές
ερευνητικές αλλά και ευρύτερα ακαδηµαϊκές συνεργασίες του, και τους επιστηµονικούς
ρόλους που µου εµπιστεύτηκε, απόκτησα την εµπειρία εκείνη, η οποία µου επέτρεψε να
φέρω σε πέρας το ερευνητικό µου έργο µε µεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση.
Ο ∆ιονύσης Γράβαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Πολιτικής
Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Κρήτης και ο Κώστας Μπαϊρακτάρης, Αναπληρωτής
Καθηγητής και του Τµήµατος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, τα άλλα δύο µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, συνέβαλαν µε
τις υποδείξεις τους ουσιαστικά στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.
Η οικονοµική στήριξη του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), αποτέλεσε
ένα σηµαντικότατο βοήθηµα για την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον κ. Σπύρο Φραγκιαδάκη, Maitre de Conférence
του τµήµατος κοινωνιολογίας του Université Lummière Lyon-II, για το προσωπικό του
ενδιαφέρον, την πολύτιµη στήριξη και ενθάρρυνσή του καθόλη τη διάρκεια του ερευνητικού
προγράµµατος, ιδιαίτερα όµως κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων παραµονής µου στη
Γαλλία, στο εν λόγω πανεπιστήµιο. Η κοινωνιολογική προβληµατική που αναπτύσσεται από
την ερευνητική οµάδα του CRESAL (Université Lummière Lyon-II και Jean Monet του
Saint Étienne, µέλος του C.N.R.S.), στην οποία συµµετέχει και στην οποία κατά κάποιο
τρόπο µε εισήγαγε, ήταν για µένα πολύτιµος ορίζοντας έµπνευσης αλλά και δοκιµασίας των
ερευνητικών µου επιλογών. Οι

παρατηρήσεις του σε κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας

εκπόνησης της διατριβής αλλά και επί του τελικού κειµένου αποδείχτηκαν πολύ χρήσιµες.
Εξάλλου, σε δικιά του παρότρυνση οφείλω την αρχική επιλογή του θέµατος της παρούσας
διατριβής.
Ευχαριστώ το Νίκο Σερντεδάκι, Λέκτορα του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης
του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Η σταθερή ενθάρρυνση καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης της
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διατριβής ήταν για µένα πολύτιµη. Οι παρατηρήσεις του επί ορισµένων προσωρινών
κειµένων µε βοήθησαν πάρα πολύ.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη διαρκή συµπαράστασή του το Μάνο Σαββάκη,
συνάδελφο και φίλο, Υποψήφιο ∆ιδάκτορα του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε τον οποίο η κοινή επιστηµονική πορεία ξεκίνησε από τα χρόνια
των προπτυχιακών σπουδών και ευελπιστώ ότι θα διαρκέσει και στο µέλλον. Οι συνεχείς
ανταλλαγές απόψεων και ο διάλογος που αναπτύξαµε συνεισέφερε νοµίζω τα µέγιστα στον
αναστοχασµό αναφορικά µε το έργο µε το οποίο αναµετριέται ο καθένας από µας.
Οι συνεργασίες, στο πλαίσιο αρκετών ερευνητικών προγραµµάτων µε τον Γιώργο
Τσιώλη, διδάσκοντα στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αποτέλεσαν
για µένα πλούσιες επιστηµονικές εµπειρίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στη χρήση ποιοτικών
µεθόδων στην εµπειρική κοινωνιολογική έρευνα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στο Μύρωνα Αχείµαστο, Λέκτορα του
Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, για την συνεχή ενθάρρυνση, καθ’
όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής και για τις πολύτιµες παρατηρήσεις σε
ορισµένα προσωρινά κείµενα καθώς επίσης και στο Σταύρο Κωνσταντακόπουλο, Λέκτορα
του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, ο οποίος µε ενθάρρυνε, από το
πρώτο έτος των σπουδών µου, να ασχοληθώ συστηµατικά µε το γνωστικό πεδίο της
κοινωνιολογίας.
Ο Αντώνης Γεωργούλας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Φιλοσοφικών
και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, διάβασε το κείµενο και µε τις
παρατηρήσεις του µε βοήθησε να αποσαφηνίσω ορισµένες βασικές έννοιες.
Ο Κώστας Γκούνης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, διάβασε ορισµένα προσωρινά κείµενα και µε βοήθησε ουσιαστικά
µε τις κριτικές του παρατηρήσεις.
Ευγνωµοσύνη χρωστώ στους γονείς µου που µε στήριξαν τόσα χρόνια, ηθικά αλλά
και υλικά, υποκαθιστώντας, τυπικό για την ελληνική οικογένεια, το κράτος πρόνοιας στην
Ελλάδα.
Θα ήθελα να εκφράσω ολόψυχα τις θερµές µου ευχαριστίες σε µια σειρά από
ανθρώπους στο χώρο της ψυχιατρικής που µου εµπιστεύτηκαν τις εµπειρίες τους και τις
προσωπικές τους ιστορίες, στους οποίους όµως για λόγους προστασίας της ανωνυµίας δεν
µπορώ να απευθυνθώ επώνυµα. Ο χώρος της ψυχιατρικής είναι περιορισµένου εύρους, ένας
κύκλος γνωστών, και οποιαδήποτε αναφορά θα καταµαρτυρούσε τους υπεύθυνους µιας
σειράς από εµπιστευτικές αφηγήσεις, καταστρατηγώντας όλες τις προσπάθειες για τη
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διασφάλιση της ανωνυµίας. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο το συναίσθηµα που πηγάζει από
αυτή την αυτοσυγκράτηση, όµως δεν γίνεται διαφορετικά από το να τους εκφράσω την
ευγνωµοσύνη µου ανώνυµα, γνωρίζοντας ότι µερικοί τουλάχιστον από αυτούς δε θα είχαν
αντίρρηση να δηµοσιοποιηθεί το όνοµά τους. Η ηθική, όµως, δέσµευση που πηγάζει από
την ερευνητική δεοντολογία υπερισχύει της προσωπικής µου θέλησης. Οφείλω, εντούτοις, να
κάνω µια εξαίρεση για τον Αντώνη Λιοδάκη, ψυχίατρο, Επιµελητή ‘Α του Θ.Ψ.Π. Χανίων,
ο οποίος καθόλη τη διάρκεια της έρευνας πεδίου µε ενηµέρωνε συστηµατικά για το
γίγνεσθαι στο χώρο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και µε διευκόλυνε στο µέγιστο βαθµό
στην ερευνητική µου δραστηριότητα.
Το «σκληρό» και άκοµψο πολλές φορές κοινωνιολογικό λόγο επεδίωξαν να
απαλύνουν οι φίλοι µου Μανόλης Παπουτσάκης, Νότα Καραµανέα και Τίνα Τσιάτσικα, των
οποίων τις φιλολογικές γνώσεις εκµεταλλεύτηκα, προκειµένου να περιορίσω τις λεκτικές
ακροβασίες και τους νεολογισµούς σε ορισµένα τµήµατα του κειµένου.
Στην Ειρήνη Πεδιαδίτου, σύντροφο της ζωής µου, οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ
για την υποστήριξή της και κυρίως για την ενθάρρυνσή της όλα αυτά τα χρόνια. Εξάλλου, σε
αυτήν χρωστάω την ενασχόλησή µου µε την επιστηµονική γνώση. Η διαρκής
συµπαράστασή της ήταν για µένα πολύτιµη προκειµένου να φέρω σε πέρας την παρούσα
εργασία. Ολόθερµα την ευχαριστώ.
Είναι αυτονόητο ότι όλες και όλοι οι παραπάνω την παραµικρή ευθύνη δε φέρουν
για τις αναπόφευκτες παραλείψεις, τα λάθη και τις ατέλειες, του παρόντος «ερευνητικού
αποτελέσµατος».

«Έµµονες ιδέες, φοβίες, υστερία, µανία, µελαγχολία, αράνοια,
σχιζοφρένεια: είναι το δικό µας βαθύτερο είναι για το οοίο µιλούν οι
φιγούρες αυτές της αοξένωσης του εαυτού, για την ολλαλότητά του.
Μας αναγκάζουν να µετρήσουµε σε οιο βαθµό αγνοούµε τα βάθρα στα
οοία εδραζόµαστε. Μας δείχνουν, την ίδια στιγµή, ένα ανείωτο µέσο
για να γνωρίσουµε τους εαυτούς µας. Ειλέον, ορίζουν την αναγκαία
διαδροµή µιας ραγµατικής ειστήµης του υοκειµένου: µόνο
ερνώντας αό αυτή τη διαδροµή θα έχουµε την ελίδα να
ροσεγγίσουµε και να αοκρυτογραφήσουµε τη θεµελιώδη τάξη ου
µας συγκροτεί.» (Gauchet Marcel, “De Pinel à Freud”, στο
Swain Gladys, Le sujet de la folie, Τουλούζη, Calmann-Lévy,
1997, σ. 7-8)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Το ιστορικό
Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Οι διαµαρτυρίες για τις
συνθήκες που επικρατούσαν την εποχή εκείνη στα ελληνικά ψυχιατρεία και ιδιαίτερα σε αυτό
της Λέρου οδήγησαν αργότερα σε ένα διεθνές σκάνδαλο, το οποίο έµελλε να γίνει το
σύµβολο των επερχόµενων εξελίξεων. Στα µέσα της δεκαετίας του ’80, ένα πενταετές
πρόγραµµα του Υπουργείου Υγείας και ένας έκτακτος χρηµατοδοτικός κανονισµός εκ
µέρους της τότε Ε.Ο.Κ. (κανονισµός 815 του 1984) απέβλεπαν στην εφαρµογή µιας ευρείας
«αποασυλοποίησης» των τροφίµων των ψυχιατρείων και µιας συνολικής αναδιάρθρωσης των
ψυχιατρικών υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της «αποϊδρυµατοποίησης». Η προσπάθεια
αυτή συνεχίζεται µέχρι και σήµερα µε το πρόγραµµα «ψυχαργώς», το οποίο αποτελεί κατά
κάποιο τρόπο τη συνέχεια του κανονισµού 815/84.
Το «σκάνδαλο» αυτό νοµιµοποίησε τις φωνές διαµαρτυρίας που είχαν ήδη ακουστεί
κυρίως από επαγγελµατίες του χώρου -από µια µειοψηφία, είναι αλήθεια- εναντίον της
κατάστασης που επικρατούσε, και τους προσέδωσε συµβολικό κύρος. Οι εναλλακτικοί στο
ψυχιατρικό νοσοκοµείο-άσυλο θεσµοί, όπως για παράδειγµα το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής,
και οι άτυπες, τις περισσότερες φορές, οµάδες προβληµατισµού και συζητήσεων που είχαν
συσταθεί πριν από την επίσηµη έναρξη της µεταρρύθµισης, πήραν ένα νόηµα πρωτοπορίας,
ιδωµένοι µέσα από ένα πρίσµα το οποίο έτεινε να ανασυγκροτήσει το παρελθόν µε βάση τις
διερωτήσεις και τα επίκαιρα ζητήµατα του παρόντος, όπως κάθε φορά άλλωστε γίνεται.
Αυτοί που επίσηµα διαχειρίζονταν τα πράγµατα µέχρι τότε βρέθηκαν ξαφνικά σε θέση
άµυνας, ευάλωτοι εκ των προτέρων στις µοµφές του εφησυχασµού και του συµβιβασµού.
Ωστόσο, δεν ήταν τόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν οι τρόφιµοι, στη
Λέρο κυρίως αλλά και στα άλλα ψυχιατρεία, αυτές καθεαυτές, που οδήγησαν σε µια έκρηξη
αγανάκτησης ορισµένους συµµετέχοντες και ορισµένες συµµετέχουσες στο καθηµερινό
ψυχιατρικό γίγνεσθαι, πλήττοντας καίρια τα περί δικαίου αισθήµατά τους. Ήταν κυρίως το
πρίσµα µέσω του οποίου έβλεπαν αυτές τις καταστάσεις, διαµορφωµένο από µια σειρά
«εµπειριών» σε διάφορες χώρες της δύσης, µέσα στον απόηχο της ριζοσπαστικότητας του
Μάη του ’68 (Σακκελαρόπουλος, 1990). Επιπλέον, ήταν η ένταξη της Ελλάδας στην τότε
Ε.Ο.Κ., που έθετε ένα νέο πλαίσιο προδιαγραφών και απαιτήσεων, από το οποίο απείχε
παρασάγγας η τότε κατάσταση των κεντρικών και των περιφερειακών ψυχιατρείων της
χώρας. Ήταν ακόµα το µεταπολιτευτικό κλίµα που ευνοούσε κάθε είδους κοινωνικά
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αιτήµατα, τα οποία εντάσσονταν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στην προοπτική της
κοινωνικής χειραφέτησης, η οποία φαινόταν τότε εφικτή όσο ποτέ άλλοτε.
Οι εικόνες είναι γνωστές και σοκάρουν: γυµνά σώµατα σε γυµνά δωµάτια, µιµικά
σπαράγµατα, µετέωρα εγχειρήµατα οικειοποίησης του αχανούς κι ανοίκειου χρόνου,
εκκωφαντικές σιωπές και υποβόσκουσες κραυγές, συρµατοπλέγµατα και ξεβαµµένοι τοίχοι.
Οι γιατροί λιγοστοί, οι φύλακες περισσότεροι. Εν ολίγοις, συνθήκες οι οποίες θα δικαίωναν
εξ ορισµού και στο έπακρο την αγανάκτηση όλων εκείνων που έβλεπαν την ψυχιατρική µέσα
από τη δηµοκρατική ψυχιατρική του Basaglia και ορισµένων άλλων Ιταλών ψυχιάτρων, την
αντιψυχιατρική των Cooper και Laing, την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των «ψυχικά
ασθενών» από τον Szasz, την «ψυχιατρική του τοµέα» στη Γαλλία και την «κοινοτική
ψυχιατρική» στη Μεγάλη Βρετανία. Αλλά και όλων αυτών που, χωρίς ριζικούς
αναστοχασµούς και άµεσες ιδεολογικές παραποµπές, θα ήθελαν µια επιστηµονική
ψυχιατρική να είναι ακριβώς αυτό που υπόσχεται η επωνυµία της, µια ιατρική ειδικότητα, η
οποία θα ασκείται σε ένα περιβάλλον µε συνθήκες ανάλογες των άλλων ιατρικών
ειδικοτήτων, σε ένα πλαίσιο εκσυγχρονισµένο και συντονισµένο κατά κάποιο τρόπο µε τον
«αναπτυγµένο» κόσµο, στον οποίο έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα ήδη ανήκε θεσµικά.
Η Λέρος θεωρήθηκε το σύµβολο της «επίσηµης» ψυχιατρικής και όφειλε κατά
κάποιον

τρόπο

να

γίνει

το

σύµβολο

της

αλλαγής

«παραδείγµατος».

Ο

µεσοµακροπρόθεσµος στόχος ήταν η θέσπιση µιας σειράς «εναλλακτικών» θεσµών, οι
οποίοι θα έθεταν ένα νέο θεραπευτικό πλαίσιο εφαρµογής της ψυχιατρικής, εξανθρωπίζοντας
ταυτόχρονα τα ίδια τα ψυχιατρεία. Ο κανονισµός 815/84 αποτέλεσε το επίσηµο έναυσµα
για την εκκίνηση µιας µακράς διαδικασίας µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού πεδίου στο
σύνολό του, ενεργοποιώντας δυνάµεις και πρόσωπα που ήδη είχαν δραστηριοποιηθεί τα
προηγούµενα χρόνια, από τη δεκαετία του ’60 µάλιστα, χωρίς όµως να έχουν ποτέ
καταφέρει έως τότε να αποκτήσουν εκείνη τη συµβολική ισχύ που θα τους επέτρεπε να
λειτουργήσουν ως καταλύτες (Micoud 1991α, σ. 9),1 συγκροτώντας ένα ρεύµα ψυχιατρικής
σκέψης, ένα αντιαράδειγµα (Σαββάκης & Τζανάκης, 2002).

1

Χρησιµοποιήθηκε ένα µεικτό σύστηµα παραποµπών και υποσηµειώσεων. Όταν η παραποµπή περιορίζεται
στην επωνυµία του συγγραφέα, του τίτλου και εάν κριθεί σκόπιµο και των σελίδων, παρατίθεται για συντοµία
και ευκολία µέσα στο σώµα του κειµένου. Όταν, όµως, κρίνεται ότι θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω
διευκρινήσεις παρατίθεται ως υποσηµείωση στο κάτω µέρος της σελίδας και στην περίπτωση αυτή δίνονται
πλήρη στοιχεία της έκδοσης (συγγραφέας, τίτλος, τόπος, εκδοτικός οίκος, χρόνος, σελίδες), εφόσον δεν
υπάρχουν οι περιορισµοί των παραποµπών που γίνονται µέσα στο σώµα του κειµένου. Η αρίθµηση των
υποσηµειώσεων δεν είναι ενιαία αλλά κατά κεφάλαιο, προκειµένου να αποφευχθούν τα πολύ µεγάλα νούµερα
που περισσότερο µπερδεύουν παρά βοηθούν στην κατανόηση. Οι παραποµπές αναφέρονται στην έκδοση που
χρησιµοποιήθηκε. Η αναφορά στην πρώτη έκδοση παρατίθεται µόνο όταν συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι,
όπως π.χ. σηµαντικές αναθεωρήσεις, µετατοπίσεις κλπ. που υποδηλώνουν µια ευρύτερη µεταστροφή.

16

Σε αυτό το πλαίσιο συγκυριών, αρχίζει να αρθρώνεται ένας «κριτικός ψυχιατρικός
λόγος», νοµιµοποιηµένος στο δηµόσιο χώρο της ψυχιατρικής από τη διεθνή αγανάκτηση
για την πρακτική που συνδιαµόρφωσε την «απάνθρωπη» κατάσταση, και που για ένα
ορισµένο τουλάχιστον χρονικό διάστηµα κατονοµάστηκε ως «επίσηµη ψυχιατρική». Έχουµε
από τη µια έναν αποδιοποµπαίο τράγο, µια ψυχιατρική στιγµατισµένη αλλά θεσµικά ακόµα
ισχυρή, και από την άλλη µια σειρά από ψυχίατρους κυρίως, νέους αλλά και παλαιότερους,
οι οποίοι αρθρώνουν ένα λόγο που δεν περιορίζεται στο πεδίο της ψυχιατρικής, που δεν
περιορίζεται σε µια υποτιθέµενη επιστηµονικότητα, αλλά ενσωµατώνει µια σειρά από
διεκδικήσεις και αναφορές κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, όπως τα ανθρώπινα
δικαιώµατα, η ελευθερία και η δηµοκρατία, η αυτονοµία και η ισότητα, η αυτοδιάθεση και η
υπευθυνότητα. Αιτήµατα, τα οποία κάποιες φορές αντιφάσκουν µεταξύ τους, καθώς
αντλούνται από διαφορετικές παραδόσεις «εναλλακτικής», «προοδευτικής» ή απλά
«εκσυγχρονιστικής» ψυχιατρικής. ∆ιαβήµατα, τα οποία οδηγούν σε οπτικές ανάγνωσης της
πραγµατικότητας, σε «τρόπους του να βλέπει κανείς τα πράγµατα» στην καθηµερινότητα
του ψυχιατρείου και να αντιδρά σε αυτά, συγκροτώντας ένα ρόταγµα, δηλαδή κάτι για το
οποίο πιστεύεται ότι «αξίζει να παλέψει κανείς». Πλάι στην περισσότερο τεχνική-διοικητική
αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών και στη δηµιουργία µιας σειράς από θεσµούς
εναλλακτικούς του ψυχιατρικού νοσοκοµείου-ασύλου, αρθρώνεται ένα πρόταγµα, η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως ρόταγµα, ένα ρεύµα σκέψης και µια, λιγότερο ή περισσότερο,
σταθερή στάση απέναντι στα ψυχιατρικά πράγµατα και στο µέλλον τους (Τζαβάρας, 1999,
σ. 315). Μια διαδικασία που αποσκοπούσε, όσον αφορά τουλάχιστον τις διακηρύξεις, σε µια
συνολική αναδιάρθρωση του θεσµικού πλαισίου άσκησης της ψυχιατρικής πράξης, µε
απώτερο στόχο το δραστικό περιορισµό, µέχρι εξαφάνισης, του ρόλου του ψυχιατρείου.
Ένα πρόταγµα, το οποίο καλεί σε συστράτευση ανθρώπους «µέσα» και «έξω» από την
ψυχιατρική, «αρµοδίους» και µη, επαγγελµατίες αλλά και «ευαισθητοποιηµένα άτοµα», προς
την κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός «κινήµατος για την ψυχιατρική», κατά το πρότυπο
ορισµένων δυτικών χωρών. Κίνηµα, το οποίο έµελλε να µην συγκροτηθεί ποτέ στην
Ελλάδα.
Η παρούσα µελέτη εστιάζει ακριβώς σε αυτό το κάλεσµα, στην ψυχιατρική
µεταρρύθµιση ως πρόταγµα. Θέτοντας µια σειρά από ερωτήµατα σχετικά µε τα
περιεχόµενα του προτάγµατος αυτού, τη λειτουργικότητα και τις συνέπειές του και τις
ιδεολογικές του αναφορές, τον τρόπο που οι επαγγελµατίες του χώρου το αντιλαµβάνονται
και το αντιµετωπίζουν, και κυρίως το υοκείµενο το οποίο προϋποθέτει, προσπάθησε να
διαφωτίσει αυτή τη σχέση καλέσµατος και απόκρισης και τη δυναµική της,
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χρησιµοποιώντας εµπειρικές µεθόδους της κοινωνιολογίας. Εστιάζοντας στον «κόσµο του
προσωπικού», για να χρησιµοποιήσουµε τη διάκριση του Goffman (1994), δηλαδή τους
επαγγελµατίες, επιχειρήθηκε η «εθνογραφία µιας διαδικασίας», δηλαδή της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης. Ως τόπος µελέτης επιλέχτηκε το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων
Χανίων (Θ.Ψ.Π.Χ.)2 και τα προγράµµατα αποκατάστασης-αποϊδρυµατοποίησης που έχουν
θεσπιστεί όλα αυτά τα χρόνια, ένα ίδρυµα που αντανακλά το ιστορικό της εγκαθίδρυσης της
ψυχιατρικής στην Ελλάδα από τις απαρχές της έως τα πρόσφατα µεταρρυθµιστικά
εγχειρήµατα. Εξαρχής, η εθνογραφική έρευνα δεν αποσκοπούσε σε µια «µελέτη
περίπτωσης» (case study). Οι κοινωνικοί τόποι στους οποίους αναλώθηκε η βασική έρευνα
πεδίου χρησιµοποιήθηκαν ως ένα πρόσφορο «κοινωνικό εργαστήριο» προκειµένου να
αρθρωθεί το εθνοκοινωνιολογικό εγχείρηµα (Bertaux, 1997).
2. Ερµηνευτικές ροοτικές και ερευνητικά ερωτήµατα
Η µελέτη ακολούθησε δύο βασικούς ερµηνευτικούς άξονες: έναν ιστορικό-δοµικό
και έναν υποκειµενικοκεντρικό-αναστοχαστικό. Σε κάθε ερµηνευτική προοπτική ένα
διακριτό σύνολο από ερωτήµατα διαρθρώνεται µε ανάλογου τύπου απαντήσεις, µε άµεση
αναφορά σε εµπειρικά στοιχεία. Ο κεντρικός στόχος, και το στοίχηµα, αυτής της
ερευνητικής εργασίας ήταν εξαρχής ο συνδυασµός των διαφορετικών ερµηνευτικών
προοπτικών µε το εµπειρικό υλικό, το οποίο συλλέχθηκε µε τη χρήση «ποιοτικών»
εµπειρικών µεθόδων, έτσι ώστε να κατασκευαστεί µια οµοιογενή προβληµατική, ένα
«αισθητικά άρτιο επιστηµονικό αντικείµενο» (Kaufmann, 1996, σ. 106-111)
Η ιστορική διάσταση της µελέτης εστιάζεται στη συγκρότηση του ψυχιατρικού
θεσµού στην Ελλάδα, από το 19ο αιώνα έως τις µέρες µας. Ο σκοπός είναι να σκιαγραφηθεί
το πλαίσιο, εντός του οποίου θα αναδυθεί αργότερα το εγχείρηµα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης. Όπως επισηµάνθηκε, η έµφαση δίνεται όχι στη διαδικασία της θεσµικής
αναδιοργάνωσης αλλά στα περιεχόµενα αυτού που εδώ κατονοµάζεται ψυχιατρική
µεταρρύθµιση ως ρόταγµα. Ωστόσο, τα προτάγµατα αυτά δεν αναπτύσσονται σε θεσµικό
κενό. Τουναντίον, η διακίνησή τους διαµεσολαβείται από τις θεσµικές ρυθµίσεις και τις
δοµές του πεδίου. Συνεξετάζοντας αφενός την εσωτερική διάρθρωση του θεσµού, όπως αυτή
αρθρώνεται στο πεδίο της καθηµερινότητας, και αφετέρου τις ευρύτερες κοινωνικές
διαδικασίες, µπορούµε να φωτίσουµε ορισµένες όψεις του τρόπου µε τον οποίο
αρθρώνονται τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα.

2

Για µια λεπτοµερή περιγραφή του πεδίου έρευνας και της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε βλ. παρακάτω
κεφ. ΙΙ και ΙΙΙ.
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Η υποκειµενικοκεντρική διάσταση της εργασίας αφορά στα γενικά ερµηνευτικά
σχήµατα, στα πρότυπα αναστοχασµού που ανακύπτουν µε τη διαδικασία µετασχηµατισµού
του ψυχιατρικού πεδίου, στα οποία καταφεύγουν οι συµµετέχοντες προκειµένου να το
ανασυγκροτήσουν εννοιολογικά, να αρθρώσουν επιχειρήµατα και να τοποθετήσουν τον
εαυτό τους στο εσωτερικό του. ∆ιερευνώνται ορισµένες διαστάσεις του τρόπου µε τον οποίο
οι ίδιοι οι άµεσα εµπλεκόµενοι στη διαδικασία µετεξέλιξης του κοινωνικού πεδίου της
ψυχιατρικής συνδέουν τη βιογραφία τους µε τα συλλογικά προτάγµατα που βρίσκονται στον
πυρήνα του εν λόγω µετασχηµατισµού. Καταγράφεται µια τυπολογία του τρόπου µε τον
οποίο το άτοµο δεσµεύεται στα συλλογικά προτάγµατα που διεισδύουν στην
καθηµερινότητα, µε βασικό κριτήριο τον τρόπο µε τον οποίο το ίδιο το υποκείµενο
νοηµατοδοτεί, ερµηνεύει και δικαιολογεί την εµπλοκή του στο µετασχηµατισµό του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Η ίδια η «αντικειµενικότητα» του
ψυχιατρικού πεδίου, και ιδιαίτερα της διαδικασίας µετασχηµατισµού του, µπαίνει αρχικά σε
παρένθεση κατά το φαινοµενολογικό πρότυπο, προκειµένου να διερευνηθεί η λογική και η
εσωτερική συνάφεια των εννοιολογήσεων που οι ίδιοι οι δρώντες χρησιµοποιούν
προκειµένου προσεγγίσουν γνωστικά τον κοινωνικό κόσµο. Στόχο αποτελεί η ανάγνωση
«από τα µέσα» αυτού που ορίζεται ως «ο κοινωνικός προσδιορισµός του αντικειµένου»
(Boltanski, 1982, σ. 56). Στη συνέχεια, όµως, αφαιρώντας αυτή την παρένθεση από την
αντικειµενικότητα του περιβάλλοντος κοινωνικού κόσµου, δεν αντικειµενικοποιούνται τα
ερµηνευτικά σχήµατα έναντι του κόσµου αυτού (Lukacs, 1977). Αντίθετα, τίθενται δύο
τύποι ερωτηµάτων, που αφενός έπονται και αφετέρου προηγούνται των γνωστικώναναστοχαστικών εγχειρηµάτων. Η πρώτη σειρά ερωτηµάτων προηγείται λογικά των
«τοπικών» αυτών εννοιολογικών κατασκευών, καθώς αναφέρεται στις διαδικασίες παραγωγής
και αναπαραγωγής τους. Η δεύτερη σειρά ερωτηµάτων έπεται λογικά και αφορά στις
συνέπειες των προτύπων αναστοχασµού στην καθηµερινή πρακτική και στην εµπλοκή τους
µε τις διαδικασίες µετασχηµατισµού καθεαυτές, καθώς και µε τις διαµάχες για την
συµβολική κυριαρχία και την εγκαθίδρυση µιας νόµιµης θεώρησης για τον κοινωνικό κόσµο
της ψυχιατρικής (Bourdieu, 1999, σ. 244-245). Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η σύνδεση
του µετασχηµατισµού του πεδίου αφενός µε τις υποκειµενικές προσλαµβάνουσες αυτής της
πορείας και αφετέρου µε την ευρύτερη κοινωνική διαδικασία, στην οποία εντάσσεται και
στην οποία συνεισφέρει.
Τα περιεχόµενα των ψυχιατρικών λόγων που υποβαστάζουν την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση και ορισµένες όψεις της προσωπικής δέσµευσης (engagement) στα
προτάγµατα που αναδύονται κατά τη διαδικασία µετασχηµατισµού, συνδέονται µε ένα τύπο
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υποκειµενικότητας, ο οποίος συνιστά αοτέλεσµα, ταυτόχρονα όµως ροϋόθεση και
διακύβευµα της διαδικασίας αυτής. Η νέα αυτή υποκειµενικότητα, ανοικτή στον «κοινωνικό
πόνο», τον οποίο καταµαρτυρά και αναδεικνύει, έναντι του οποίου στέκεται µε στωική αλλά
ταυτόχρονα µαχητική αίσθηση αρµοδιότητας -η συγκρότηση της οποίας τελείται εντός της
διαδικασίας µετασχηµατισµού του πεδίου- αποτελεί ένα από τα θεµελιακά στοιχεία της υπό
διαµόρφωση νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου, ίσως του κατεξοχήν διακυβεύµατος
για το οποίο «αξίζει να παλεύει κανείς» (Bourdieu, 1999, σ. 50-51).
Ένα συνολικό εγχείρηµα επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου βρίσκεται στο
επίκεντρο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Απ’ αυτό ανακύπτουν «νοηµατικοί ορίζοντες»,
στο εσωτερικό των οποίων αναπτύσσονται στρατηγικές, επενεργώντας και ενδεχοµένως
τροποποιώντας τη «φυσική στάση» (Husserl) των θεσµικά εµπλεκοµένων. Η αµφισβήτηση
της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου, η οποία επιχειρείται κατά τη διάρκεια της
θεσµικής αναδιοργάνωσης της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, συνοµολογεί µε µια νέα
υποκειµενικότητα. Αυτό που συντελείται παράλληλα µε την αναδιάταξη των ψυχιατρικών
υπηρεσιών είναι ο µετασχηµατισµός του κοινωνικού ορίζοντα, εντός του οποίου
συγκροτούνται τα θεµελιακά στοιχεία του κοινωνικού ατόµου, δηλαδή ο εαυτός και ο
προσδιορισµός των δυνατοτήτων της δράσης, το «βάρος» του παρελθόντος και ο βαθµός
ανοικτότητας του µέλλοντος. Έναντι, και δια µέσου, αυτού του ορίζοντα αναπτύσσεται η
πάλη και αρθρώνονται τα ερµηνευτικά εγχειρήµατα που αποβλέπουν στην τροποποίηση και
τον έλεγχο του κοινωνικού κόσµου, της υποκειµενικότητας συµπεριλαµβανοµένης.
Έτσι, τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήµατα που τίθενται είναι τα εξής:
-

∆ια µέσου και εν µέσω ποιων διαδικασιών συγκροτείται το ψυχιατρικό πεδίο στην
Ελλάδα;

-

Ποιοι είναι οι «ενδογενείς» και ποιοι οι «εξωγενείς» παράγοντες που οδηγούν το
ψυχιατρικό πεδίο στην Ελλάδα σε µετασχηµατισµό και στην άρθρωση του
µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια κυρίως;

-

Ποια είναι η εσωτερική λογική αυτής της µεταρρύθµισης, ποιοι κοινωνικοί
µηχανισµοί διαµεσολαβούν την ανάπτυξή της;

-

Ποια προτάγµατα, ειδικότερα όσον αφορά στο άτοµο, αναδεικνύονται από αυτή την
πορεία αλλαγής;

-

Ποια είναι τα «ψυχιατρικά παραδείγµατα» που αναδεικνύονται ως εναλλακτικέςαντικρουόµενες προοπτικές κατά τη διαδικασία µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού
πεδίου και βάσει ποιων κοινωνικών λογικών συγκροτούνται; Μέσα από ποια
ερµηνευτικά πρότυπα, µέσα από ποιους τύπους αναστοχασµού του ψυχιατρικού
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πεδίου, προσεγγίζεται γνωστικά, από τους ίδιους τους συµµετέχοντες, η δοµή του
πεδίου και η µετεξέλιξή του; Πώς τα ερµηνευτικά εγχειρήµατα και οι «τοπικές»
εννοιολογήσεις συνδέονται µε την ίδια τη δοµή του πεδίου; Πώς επενεργούν σε
αυτή;
-

Μέσα από ποιες διαδροµές τα επιµέρους άτοµα φτάνουν στο να συνδέσουν την
προσωπική τους βιογραφία µε τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης;
Μέσα από ποιες κοινωνικές διαµεσολαβήσεις ο µετασχηµατισµός του πεδίου
εγγράφεται στη βιογραφία των συµµετεχόντων;

-

Εν ολίγοις, δια µέσου ποιων διαδικασιών το εγχείρηµα επαναπροσδιορισµού του
υποκειµένου διασυνδέει προσωπική δέσµευση, συλλογικό πρόταγµα, δοµή και
µετασχηµατισµό του ψυχιατρικού πεδίου;

-

Και κυρίως: µε ποιες ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις συνδέονται οι µετασχηµατισµοί
της υποκειµενικότητας που επιχειρούνται κατά τη διάρκεια της αναδιάταξης των
ψυχιατρικών υπηρεσιών προς την κατεύθυνση της κοινοτικής ψυχιατρικής;
Τα ερωτήµατα αυτά συγκροτήθηκαν σταδιακά, κατά τη διαδικασία της επιτόπιας

έρευνας και της ανάλυσης του εµπειρικού υλικού και θέτουν ένα συγκεκριµένο,
οριοθετηµένο -και συνεπώς περιορισµένο- ερµηνευτικό ορίζοντα, συνθέτοντας αυτό που
ονοµάζεται «αντικείµενο της έρευνας»: δηλαδή ένα σύνολο από ερωτήσεις και απαντήσεις
λογικά συνδεδεµένες µεταξύ τους.
Αυτά τα ερµηνευτικά εγχειρήµατα συγκροτήθηκαν στη βάση γνωστικών
ενδιαφερόντων, προσωπικών και θεωρητικών. Άλλα ερωτήµατα-απαντήσεις αναδύθηκαν από
το ίδιο το πεδίο, ως λόγοι του ίδιου του πεδίου, όπως και εκπλήξεις, µη αναµενόµενες
εκδοχές, τοπικές εννοιολογήσεις που επιβάλλονται µε την εσωτερική τους συνοχή. Εν τέλει,
το έργο αυτό δεν είναι παρά το αποτέλεσµα διαµεσολάβησης µιας πληθώρας λόγων, οι
κυριότερες πηγές των οποίων είναι το ίδιο το πεδίο, η βιογραφία του ερευνητή ως προσώπου
αλλά και ως φορέα µιας συγκεκριµένης κοινωνιολογικής παιδείας, η ιστορική συγκυρία µε
τις επιταγές της, αλλά και µια σειρά από γεγονότα που, αν και τυχαία, διαδραµάτισαν
καθοριστικό ρόλο.3

3

Για το κοινωνιολογικό έργο ως αποτέλεσµα µιας διαµεσολάβησης, βλ. κεφ. ΙΙ.
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3. Προγενέστερες ερµηνευτικές ροσεγγίσεις της ψυχιατρικής στην Ελλάδα
Οι κοινωνιολογική προσέγγιση της ψυχιατρικής στην Ελλάδα είναι σχεδόν
ανύπαρκτη (Καραµανωλάκης, 1997, σ. 4).4 Οι κοινωνικές επιστήµες λάµπουν δια της
απουσίας τους, ακόµα και τα τελευταία χρόνια, όπου στο πλαίσιο της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης τα αναστοχαστικά εγχειρήµατα επιχειρούν να ξεπεράσουν τα επιστηµονικά
στεγανά, που εκ των πραγµάτων τίθενται υπό αµφισβήτηση από την κοινωνική ψυχιατρική.
Τα έργα που έχουν γραφτεί για την ψυχιατρική στην Ελλάδα (και όχι τα αµιγώς
ψυχιατρικά έργα) διακρίνονται σε τρεις γενικές κατηγορίες:
α) Εργασίες ψυχιάτρων, αλλά και άλλων «επαγγελµατιών» του χώρου, οι οποίοι
επιχειρούν, εµπλεκόµενοι στον εσωτερικό διάλογο του πεδίου, να στοχαστούν την ιστορία
της ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Τα έργα αυτά συνίστανται σε εισαγωγικά τµήµατα
ψυχιατρικών εγχειριδίων, επιδηµιολογικές µελέτες για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση και
θεωρητικά κείµενα στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής ψυχιατρικής. Είναι δηµοσιευµένα
υπό µορφή βιβλίων, πανεπιστηµιακών εγχειριδίων ή άρθρων στον ειδικό τύπο.
β) Εργασίες «επαγγελµατιών ψυχικής υγείας», κυρίως ψυχιάτρων, οι οποίοι
υιοθετούν µια διαφορετική επιστηµονική οπτική, συνηθέστερα ως ιστορικοί, κοινωνιολόγοι ή
οικονοµολόγοι. Τη δεύτερη κατηγορία αποτελούν ορισµένες διδακτορικές διατριβές και µια
σειρά άρθρων στον ειδικό, κυρίως, τύπο, τα οποία κατανοούνται ως πολιτικές παρεµβάσεις
στο εσωτερικό της συζήτησης για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
γ) Έργα επιστηµόνων από άλλους χώρους, οι οποίοι ασχολούνται µε την ψυχιατρική
καθεαυτή ως επιστηµονικό αντικείµενο. Τα έργα αυτής της κατηγορίας είναι ελάχιστα.
Περιορίζονται σε τρεις διδακτορικές διατριβές (Blue, 1999, Mitrossilis-Asimakopoulou,
1991, Κουτσή, 2001) και έναν µικρό αριθµό άρθρων, αποτέλεσµα ευκαιριακών
ενασχολήσεων. Η Mitrossilis-Asimakopoulou πραγµατεύεται το νοµικό καθεστώς της
θεραπευτικής πράξης από τις απαρχές του ελληνικού κράτους (Mitrossilis-Asimakopoulou,
1991). Η Blue κινείται στο γνωστικό πεδίο της εθνοψυχιατρικής, µε βάση το οποίο εξετάζει
την «ελληνική εθνοψυχιατρική». Η διδακτορική διατριβή της Κουτσή αποτελεί µια
ολοκληρωµένη µελέτη της Λέρου, η οποία εντάσσεται στο χώρο της κοινωνικής
ανθρωπολογίας.
Πρέπει όµως να γίνει ειδική µνεία στις εργασίες εκείνες που προέρχονται µέσα από
το πεδίο της ψυχιατρικής και συνεισέφεραν τα µέγιστα στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού
διαλόγου για την ψυχιατρική στην Ελλάδα, µε επιστηµολογικούς αλλά και πολιτικούς όρους.
4

Η διαπίστωση αυτή ισχύει για το πεδίο της ιατρικής γενικά, και δεν περιορίζεται στον ειδικό τοµέα της
ψυχιατρικής. Οι εµπειρικές έρευνες είναι περιορισµένες, ιδιαίτερα αυτές µε ποιοτικό προσανατολισµό. Βλ.
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Το ιστοριογραφικό έργο του Πλουµπίδη αποτελεί ανεκτίµητη συνεισφορά στην
κατανόηση της εγκατάστασης της ψυχιατρικής στην Ελλάδα του 19ο αιώνα (Πλουµπίδης,
1989). Το έργο του Μπαϊρακτάρη αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη µελέτη της
τρέχουσας ιδρυµατικής ψυχιατρικής στην Ελλάδα (Bairaktaris, 1984, Μπαϊρακτάρης, 1989)
αλλά και µια διεισδυτική εκτίµηση της κατάστασης µετά τη µεταρρύθµιση, καθώς και των
µελλοντικών προοπτικών (Μπαϊρακτάρης, 1994). Το βιβλίο της Φαφαλιού, το οποίο
εστιάζεται στο ∆ροµοκαϊτειο, αποτελεί ανεκτίµητη συνεισφορά στην ιστορία της
ψυχιατρικής στην Ελλάδα, καθώς παρατίθενται µαρτυρίες από όλο το φάσµα των
συµµετεχόντων στην ψυχιατρική φροντίδα (Φαφαλιού, 1995). Τα έργα του Μαδιανού,
κυρίως στον τοµέα της επιδηµιολογίας, παρέχουν µια πλήρη εικονογραφία της σύγχρονης
κατάστασης των ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα (Μαδιανός, 1994, 1998, 2000α,
2000β). Το έργο του Αµπατζόγλου αναδεικνύει µε διεισδυτικότητα τις σχέσεις της ιατρικής
µε την ψυχιατρική (Αµπατζόγλου, 1991). Οι αναλύσεις του Μεγαλοοικονόµου αποτελούν
ίσως την πιο κοινωνιολογική προσέγγιση της ψυχιατρικής πρακτικής στην Ελλάδα
(Μεγαλοοικονόµου, 1993, 1999).
Επίσης, µια σειρά από ανέκδοτα κείµενα µας βοηθούν να κατανοήσουµε σηµαντικές
διαστάσεις της ελληνικής ψυχιατρικής ιστορίας (π.χ. Τσιριγώτης, Φιλανδριανός). Ένας
µεγάλος αριθµός από συγγραφείς, όπως ο Σακκελαρόπουλος, ο Λειβαδίτης, ο Τζαβάρας, η
Μάτσα (βλ. βιβλιογραφία), για να αναφέρουµε µερικά µόνο ονόµατα, κινούµενοι είτε στο
χώρο της ψυχανάλυσης είτε στο χώρο της κοινωνικής ψυχιατρικής, έχουν παραγάγει έργο το
οποίο συνιστά µια καλή βάση για κάθε αναστοχαστικό εγχείρηµα αναφορικά µε την ιστορία
και τη συγκρότηση του ψυχιατρικού θεσµού στην Ελλάδα.
Εντούτοις, η ελληνική κοινωνιολογία είναι παντελώς απούσα απ’ αυτό το γνωστικό
πεδίο, το οποίο έχει δώσει κλασικές µελέτες και θεµελιώδεις έννοιες στην σύγχρονη
κοινωνιολογική σκέψη,5 αποτελώντας πλέον ένα κλασικό «αντικείµενο» ερευνητικής
ενασχόλησης σε άλλες χώρες. Αυτή η απουσία καταδεικνύει την αναγκαιότητα της παρούσας
εργασίας. Ωστόσο, αποτέλεσε και ένα από τα σοβαρότερα εµπόδια στην συγκρότηση του
εννοιολογικού σχήµατος, στο οποίο βασίστηκε η παρούσα µελέτη. Οι δυσκολίες θα ήταν
µικρότερες, εάν υπήρχε ένας θεσµοθετηµένος κοινωνιολογικός διάλογος και ένα παγιωµένο
σώµα γνώσεων και συστηµατικά επεξεργασµένων πληροφοριών. Η δεδοµένη αυτή έλλειψη
οδήγησε εξ ανάγκης σε ένα συνθετικό εγχείρηµα, το οποίο περιείχε µια σειρά από

Φιλαλήθης Ε.Α., Επισηµάνσεις από µια έρευνα ερωτηµατολογίου υγείας: Η έρευνα των Αρχανών», Το βήµα
των κοινωνικών ε ιστηµών, τ. 1, 1991, σ. 191.
5 Αρκεί απλά και µόνο µια αναφορά στο Goffnan και το Foucault, για να καταδειχτεί αυτό.
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επιστηµολογικούς κινδύνους. Απ’ την άλλη, παρείχε ορισµένες ευκαιρίες για γόνιµους
προβληµατισµούς και πρωτότυπες συνθέσεις.
Όσον αφορά τους επιστηµολογικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν εγχειρήµατα
που δεν ακολουθούν την πεπατηµένη, ο σηµαντικότερος ίσως είναι ο εκλεκτικισµός, δηλαδή
η άκριτη επιλογή εννοιών, που προέρχονται από διαφορετικά θεωρητικά σχήµατα, οι οποίες
συνδυάζονται πρόχειρα, δίχως συστηµατική εξέταση των θεµελίων τους και των
προϋποθέσεων εφαρµογής τους.6 Συναντούµε εδώ, όπως και στην περίπτωση της ελληνικής
ψυχιατρικής των απαρχών, µια «κληρονοµιά». Το ερευνητικό αποτέλεσµα κοινωνεί
πολυποίκιλα µε το πεδίο από το οποίο ξεπήδησε.
Παρόλα αυτά, τα συνθετικά εγχειρήµατα µπορούν να διευρύνουν τους ορίζοντες
δοκιµάζοντας νέες συσχετίσεις που ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε νέα ερµηνευτικά
σχήµατα, απαλλαγµένα από το βάρος µιας µονοσήµαντης παράδοσης ερµηνειών. Τα
συνθετικά εγχειρήµατα παρέχουν αναµφισβήτητα ορισµένες ευκαιρίες, υπό την προϋπόθεση
της υπέρβασης των, σχεδόν ανυπέρβλητων, δυσκολιών. Ο κόπος που απαιτείται είναι πολύ
µεγαλύτερος, όπως και ο κίνδυνος της αποτυχίας, εξαιτίας των ακροβασιών. Αλλά και οι
πιθανότητες νέων ερµηνειών, πρωτότυπων εννοιολογικών συνθέσεων και φρέσκων ιδεών
διευρύνονται. Κάτι που άλλωστε συνιστάται στις περιπτώσεις των «µαθητευόµενων µάγων»:
µια συνταγή που συχνά ακολουθείται, δίνοντας καλά αποτελέσµατα αλλά και παταγώδεις
αποτυχίες (Mills, 1985, σ. 121, Kaufmann, 1996, σ. 12-13).
4. Η διάρθρωση του κειµένου
Η εργασία περιλαµβάνει δέκα κεφάλαια και διαιρείται σε τρία µέρη. Η δοµή του
κειµένου ακολουθεί µια συγκεκριµένη λογική: αρχικά κινείται απαγωγικά, από το γενικό στο
ειδικό, από το όλο στο µέρος, προκειµένου, τελικά, κινούµενη επαγωγικά, να επιστρέψει στη
γενική κοινωνική διαδικασία. Στόχος ήταν εξαρχής η διάρθρωση του κειµένου να
ακολουθήσει κατά πόδας την κοινωνική διαδικασία συγκρότησης του πεδίου µελέτης. Αυτή
η επιλογή αποβλέπει στην κατασκευή «αναλογιών» µεταξύ του πεδίου µελέτης και του
«ερευνητικού αποτελέσµατος» για δύο κυρίως λόγους. Καταρχάς, έτσι διευκολύνεται η
εποπτεία του κοινωνικού χώρου, στον οποίο εστιάζεται η έρευνα, εκ µέρους του αναγνώστη.
6

Ο κίνδυνος του εκλεκτικισµού αποτελεί ένα σύµπτωµα των καιρών στο χώρο των κοινωνικών επιστηµών,
αποτέλεσµα µιας γενικότερης τάσης άρσης των επιστηµονικών στεγανών, η οποία, όµως, οδηγεί ορισµένες
φορές σε εσωτερικά ασυµφιλίωτες εντάσεις και σε πρόχειρα χτισµένα εννοιολογικά οικοδοµήµατα. Όπως
αναφέρει ο Λαζός: «Ο άκριτος και α ροϋ όθετος δανεισµός µεθόδων και τεχνικών συχνά οδηγεί στον αναγωγισµό και
τον εκλεκτικισµό. Σχηµατικά, αν ο βασικός κίνδυνος στην κοινωνική ε ιστήµη του 19ου αιώνα ήταν η υ οβάθµισή της σε
αντί αλα στρατό εδα α ολύτως αλληλοα οκλειόµενων µεθοδολογιών, ο βασικός κίνδυνος στην κοινωνική ε ιστήµη του
21ου αιώνα θα είναι η υ οβάθµισή της σε ένα ενιαίο ολυκατάστηµα ου ροωθεί την ελευθεριότητα των µεθόδων και
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Επιπλέον, η προσοµοίωση της κοινωνικής διαδικασίας που οδηγεί στη συγκρότηση του
«ερευνητικού αντικειµένου» συνεισφέρει, µε τον τρόπο της, στην εγκυρότητα και στην
αξιοπιστία του όλου εγχειρήµατος.
Στο πρώτο κεφάλαιο7 επιχειρείται ένα σκιαγράφηµα των θεµελιωδών κοινωνικών
διαδικασιών, µέσω των οποίων συγκροτείται ο ψυχιατρικός θεσµός στην Ελλάδα.
Ακολουθώντας τον Karl Polanyi θα µπορούσα να υπογραµµίσω τα εξής: «Το έργο µας δεν
είναι ιστορικό, δεν ψάχνουµε για µία ειστική αλληλουχία εξαιρετικών συµβάντων, αλλά για µία
ερµηνεία της τάσης τους αό την άοψη των ανθρώινων θεσµών» (Polanyi, 2001, σ. 10). Η
αναδροµή στο παρελθόν ακολουθεί το µεθοδολογικό διάβηµα της «ιστοριογραφίας του
παρόντος» (Castel, 1995, σ. 22). Αναδεικνύονται οι κοινωνικές λογικές που οδηγούν, στο
πλαίσιο της κοινωνικής διαφοροποίησης, στη συγκρότηση της ψυχιατρικής στους νεότερους
χρόνους ως «επιστήµης της ψυχοπαθολογίας του υποκειµένου». Στη συνέχεια δίνεται ένα
περίγραµµα της εγκατάστασης της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, µε βάση το οποίο
αναδεικνύονται τα βασικά στοιχεία ενός µοντέλου κοινωνικού εκσυγχρονισµού, που
ακολουθείται στο ελληνικό κράτος από τις απαρχές της συγκρότησής του έως τις µέρες µας.
Οριοθετείται, έτσι, το πλαίσιο εντός του οποίου θα αρθρωθεί η ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
Τέλος, γίνεται µια σχετικά εκτενής αναφορά στις σύγχρονες θεωρίες εξατοµίκευσης, οι
οποίες επικεντρώνονται στους τρόπους παραγωγής των κοινωνικών ατόµων στις
µεταπολεµικές κοινωνίες της δύσης. Η παρούσα µελέτη αποτελεί ένα εγχείρηµα εµπειρικής
διερεύνησης των σύγχρονων κοινωνικών διαδικασιών, που οδηγούν στη συγκρότηση της
υποκειµενικότητας µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, ο οποίος κατατείνει στην «υπευθυνοποίηση»
του ατόµου.
Στο δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνονται οι επιστηµολογικές επιλογές και τα
γνωσιοθεωρητικά διαβήµατα που ακολουθήθηκαν. Παρατίθεται το χρονικό της επιτόπιας
έρευνας, τα κριτήρια επιλογής του Θ.Ψ.Π.Χ. ως επικέντρου της, το είδος του εµπειρικού
υλικού που συλλέχθηκε, οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν και οι κοινωνικοί τόποι στους
οποίους εφαρµόστηκε η κάθε ερευνητική τεχνική. Η όλη προσπάθεια βασίστηκε σε µια
κριτική ανάγνωση της «θεµελιωµένης θεωρίας» (Grounded Theory), οι προτροπές της
οποίας ακολουθήθηκαν κυρίως ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας, χωρίς να
υιοθετούνται πλήρως οι γνωσιοθεωρητικές της προϋποθέσεις.
τεχνικών.» Πρβλ. Λαζός Γρηγόρης, Το ρόβληµα της οιοτικής έρευνας στις κοινωνικές ε ιστήµες, Αθήνα,
Παπαζήσης, 1998, σ. 53.
7 Κάθε κεφαλαίου προηγείται ένα ποίηµα, γραµµένο από πρώην ή νυν νοσηλευόµενους/ες σε ψυχιατρικό
ίδρυµα, του τόπου όπου πραγµατοποιήθηκε η βασική εθνογραφική έρευνα. Τα ποιήµατα αυτά είναι
διαλεγµένα µε προσοχή και δεν αποτελούν διακοσµητικά τιµαλφή της µελέτης, κάτι σαν εθιµοτυπικό φόρο
τιµής στους ανθρώπους, στους οποίους βασίστηκε η εργασία. Κάθε ποίηµα, ή απόσπασµά του, αποτελεί
σχόλιο του κεφαλαίου που ακολουθεί.

25

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά οι εξελίξεις που αφορούν στο πέρασµα
από την ασυλιακή στην κοινωνική και την κοινοτική ψυχιατρική, σε διάφορες χώρες της
δύσης και στην Ελλάδα. Παρατίθενται ορισµένα αντικειµενικοποιηµένα στοιχεία για την
ελληνική ψυχιατρική µεταρρύθµιση, δηλαδή ποσοτικοί δείκτες που διευκολύνουν την
εποπτεία του εγχειρήµατος συνολικής οργανωτικής αναδιάρθρωσης της ψυχιατρικής πράξης
στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου, και προτείνεται µια περιοδολόγηση. Η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση διακρίνεται αναλυτικά σε θεσµική αναδιοργάνωση και σε
«πρόταγµα». Η εργασία επικεντρώνεται στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως πρόταγµα, το
οποίο καλεί σε συστράτευση, αφενός τους «επαγγελµατίες ψυχικής υγείας» και αφετέρου
ανθρώπους που δε δεσµεύονται από επαγγελµατικά καθήκοντα αλλά από ηθικές αξίες και
προσωπικές αναζητήσεις. Ο στόχος της µεταρρύθµισης είναι µεγαλεπήβολος: να
επικρατήσει µια διαφορετική θεώρηση για την «ψυχική πάθηση» και παράλληλα να
τροποποιηθεί η ίδια η ψυχιατρική πράξη, έτσι ώστε να µετασχηµατιστεί το ψυχιατρικό πεδίο
σε ένα «ανοικτό» σύστηµα παροχής ψυχιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών, που θα
βασίζεται σε ένα νέο στοχασµό πάνω στον άνθρωπο και τις κοινωνικές σχέσεις που τον
περιβάλλουν. Το εγχείρηµα αφορά σε έναν επαναπροσδιορισµό του «αντικειµένου» της
ψυχιατρικής, δηλαδή του υποκειµένου, στο οποίο αναφέρεται.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα τρία ψυχιατρικά πρίσµατα ανάγνωσης του
«κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής που αλλάζει», τα οποία προκύπτουν κατά τη
διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ως πρότυπα αναστοχασµού: α) η «επίσηµη
ψυχιατρική», β) η «εκσυγχρονιστική ψυχιατρική» και γ) η «κριτική ψυχιατρική».
∆ιεξοδικότερα αναλύεται ο «κριτικός» ψυχιατρικός λόγος, ο οποίος και διαχέεται στην
ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως πρόταγµα, αποτελώντας, µαζί µε τον εκσυγχρονιστικό λόγο,
µε τον οποίο ενίοτε συµπλέει και αντιπαρατίθεται, τη «συλλογική της συνείδηση».
Το πέµπτο κεφάλαιο συνιστά µια παρέκβαση. Η περίπτωση της Λέρου αναλύεται ως
αντιαράδειγµα,

ως

ένας

«αντεστραµµένος

παραδειγµατικός

τόπος»,

ο

οποίος

µετασχηµατίζεται σε διακεκριµένο τόο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Με την ανάδειξη του
περιώνυµου σκανδάλου της Λέρου, ο τόπος αποκτά ένα εννοιακό περιεχόµενο ικανό να
διανοίξει ένα συµβολικό χώρο σύγκρουσης, εντός του οποίου και σε σχέση µε τον οποίο
συγκροτούνται τα πρότυπα αναστοχασµού του πεδίου που αλλάζει και οι δέσµες θεσµικών
διερωτήσεων-απαντήσεων που ανακύπτουν από την ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
Το έκτο κεφάλαιο εστιάζεται στην περιγραφή και την ανάλυση του τρόπου µε τον
οποίο οι επιµέρους επαγγελµατίες-συµµετέχοντες στην ψυχιατρική καθηµερινότητα
υιοθετούν οπτικές θέασης του πεδίου που αλλάζει και του εαυτού αναφορικά µε αυτή τη
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διαδικασία αλλαγής. Καταρχήν εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο τα «βλέµµατα» αυτά
διαπλέκονται στην καθηµερινότητα του πιο παραδοσιακού θεσµού, δηλαδή του
ψυχιατρείου. Συγκεκριµένα, παρατίθενται πέντε θεωρήσεις-πρότυπα αναστοχασµού, πέντε
βλέµµατα, όπως καταγράφηκαν κατά την επιτόπια εθνογραφική έρευνα. Σκοπός αυτής της
«ανασυγκρότησης των ανασυγκροτήσεων», της «τυποποίησης των µηχανισµών παραγωγής
τυποποιήσεων», για να δανειστούµε την εθνοµεθοδολογική ορολογία, είναι η κατανόηση της
συµβολικής διαµάχης που λαµβάνει χώρα στην ψυχιατρική καθηµερινότητα µέσα από τις
ανεπαίσθητες και µικροσκοπικές δράσεις και αντιδράσεις. Στη συνέχεια επιχειρείται µια
ανάλυση της αναδιάταξης των οπτικών εξαιτίας της αναδιοργάνωσης των ψυχιατρικών
υπηρεσιών προς το κοινοτικό µοντέλο. Επισηµαίνεται ότι η «αναδιάταξη των βλεµµάτων»
οδηγεί τους θεσµικά εµπλεκόµενους προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενός «συνθετικούπολυπρισµατικού» βλέµµατος. Η αναδιοργάνωση αυτή τείνει στη συγκρότηση ενός
«συλλογικού βλέµµατος», µιας πολυπρισµατικής, πλουραλιστικής οπτικής του κόσµου της
«ψυχιατρικής που αλλάζει που αλλάζει». Μέσα από αυτή την «αναδιάταξη των βλεµµάτων»
ανακύπτει η φιγούρα του νέου υποκειµένου προς θεραπεία αλλά και του νέου υποκειµένουθεραπευτή. Η δοµική µεταβολή συνάδει µε µια νέα υποκειµενικότητα, η οποία στο πεδίο
της καθηµερινότητας τίθεται ως διακύβευµα, ως αντικείµενο ενός συµβολικού αγώνα.
Στο έβδοµο κεφάλαιο παρατίθεται µια σειρά από τυπικές διαδροµές στράτευσης
αναφορικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως πρόταγµα, όπως καταγράφηκαν από την
έρευνα πεδίου. Στόχος δεν είναι η παράθεση µιας εξαντλητικής και οριστικής τυπολογίας
αλλά η ανάδειξη µιας σειράς κοινωνικών λογικών που τείνουν να οµολογήσουν µε τις δοµές
του πεδίου σε σχέση µε τα οποία και δια των οποίων αρθρώνονται τα σχέδια δράσης των
ατόµων. Μέσα από αυτές τις τυπικές διαδροµές η βιογραφία τέµνει τη συγκυρία, την οποία
συναντά εντός των «εν τω γίγνεσθαι» επαναπροσδιορισµών των θεµελιακών στοιχείων του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Μέσα από τη διασταύρωση βιογραφικής τροχιάς και
µετασχηµατισµού του πεδίου τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης εγγράφονται
στο ιστορικό των ατόµων, τα οποία γίνονται µάρτυρες της συλλογικής αλλαγής. Μέσα από
αυτή τη βιογραφικοοίηση των προταγµάτων, οι επιµέρους δρώντες φτάνουν να θεωρήσουν
την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως µια «δική τους υπόθεση». Είναι η βιογραφικοποίηση της
συνολικής κίνησης που επιτρέπει την παραγωγή αφηγήσεων της προσωπικής στράτευσης υπό
τη µορφή προφορικών µαρτυριών της βιωµένης εµπειρίας.
Στο

όγδοο

κεφάλαιο

παρουσιάζεται

το

συνολικό

εγχείρηµα

του

επαναπροσδιορισµού του υοκειµένου ρος θεραεία. Το εν λόγω εγχείρηµα βρίσκεται στον
πυρήνα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης: το υποκείµενο προς θεραπεία τίθεται ως κεντρικό
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διακύβευµα, καθώς συνδέεται µε τη νοµιµοποίηση, ή την αµφισβήτηση, των καθιερωµένων
πρακτικών και των παγιωµένων ιεραρχιών. Αναλύονται τα συγκεκριµένα συστατικά στοιχεία
του νέου υποκειµένου προς θεραπεία, στο υπό διαµόρφωση θεσµικό πλαίσιο. Ως νέο
«αντικείµενο» της ψυχιατρικής τείνει να εγκαθιδρυθεί το άτοµο ως φορέας όχι πια µιας
νοσολογικής οντότητας, αλλά µιας τραυµατισµένης υποκειµενικότητας. Το νέο υποκείµενο
προς θεραπεία συγκροτείται βάσει ενός υευθυνοοιητικού λόγου και µιας αιδαγωγικής της
αυτονοµίας, που τείνουν να εγκαταστήσουν στο άτοµο ένα εσωτερικό σύστηµα ηνιοχήσεως. Η
θεραπευτική παρέµβαση παίρνει, έτσι, τη µορφή του εγχειρήµατος αποκατάστασης των
δυνατοτήτων και των προϋποθέσεων της ατοµικής δράσης.
Στο ένατο κεφάλαιο αναλύεται το νέο «υποκείµενο-θεραπευτής», το οποίο τείνει να
εγκατασταθεί µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, ως ορίζοντας εντός του οποίου
νοµιµοποιούνται οι δυνατοί τρόποι θεραπευτικής παρέµβασης. Περιγράφεται ο σταδιακός
επανακαθορισµός των επαγγελµατικών και των θεραπευτικών καθηκόντων και η
ανακατανοµή

των

αρµοδιοτήτων

µεταξύ

των

«επαγγελµατιών

ψυχικής

υγείας».

Αναδεικνύεται η διαδικασία µέσω της οποίας συγκροτείται η «συλλογικότητα» που, είτε µε
τη µορφή της «θεραπευτικής οµάδας» είτε µε τη µορφή της «θεραπευτικής κοινότητας»,
εγκαθίσταται ως το νέο θεραπευτικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσονται νέοι δρώντεςπαρεµβαίνοντες. Αναλύεται η νέα κανονιστικότητα που προσδιορίζει το νέο υποκείµενοθεραπευτή: ένας λόγος που καλεί το άτοµο σε µια «εργασία επί του εαυτού», στην παρουσία
του ως προσώπου και στην έκθεση της υποκειµενικότητάς του. Η εµµονή στον τυπικό
προσδιορισµό των επαγγελµατικών-θεραπευτικών ρόλων απαξιώνεται και επιχειρείται η
εγκαθίδρυση µιας «ηθικής της ευθύνης», η οποία θα αντικαταστήσει την «ηθική του
καθήκοντος». Το νέο θεραπευτικό πλαίσιο τείνει να πάρει τη µορφή µιας συλλογικότητας µε
τη µορφή της «συνάρθρωσης ατόµων», τα οποία καλούνται να εργαστούν επί του εαυτού
τους και να εκθέσουν την υποκειµενικότητά τους, προκειµένου να παρέµβουν θεραπευτικά.
Στο δέκατο κεφάλαιο παρατίθεται µια σύνοψη των «ευρηµάτων» της έρευνας και
επιχειρείται η σύνδεση των εξελίξεων στο εσωτερικό του ψυχιατρικού θεσµού µε ευρύτερες
κοινωνικές διαδικασίες. Συγκεκριµένα, επιχειρείται η διασύνδεση των µετασχηµατισµών της
υποκειµενικότητας που πραγµατοποιούνται στο πεδίο της καθηµερινότητας, µια βασική
διάσταση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, µε την αναδιάταξη του κράτους πρόνοιας
(ειδικότερα όσον αφορά στην οργάνωση των προνοιακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο), την
αναδιοργάνωση της εργασίας και τη διαδικασία εξατοµίκευσης. Γίνεται µια προσπάθεια να
διευκρινιστούν οι εκλεκτικές συγγένειες και οι δοµικές οµολογίες που ανακύπτουν µεταξύ
αυτών των επιµέρους κοινωνικών µετασχηµατισµών και µιας νέας κοινωνικής ρύθµισης που
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διαφαίνεται στον ορίζοντα, µε επίκεντρο την έννοια της «ατοµικής ευθύνης». Υπ’ αυτή την
οπτική, αναλύονται τα δύο βασικά και αντιθετικά πρίσµατα ανάγνωσης της εγκατάστασης
της ψυχιατρικής έξω από τα τείχη του ασύλου, δηλαδή της «θεώρησης της
ψυχιατρικοποίησης», που προβλέπει µια περαιτέρω ιατρικοποίηση των κοινωνικών
προβληµάτων και της καθηµερινής ζωής, και της «θεώρησης της υποκειµενικοποίησης», η
οποία διαβλέπει µια χειραφετητική προοπτική που ανακύπτει µέσα από την αναδιάταξη των
ψυχιατρικών υπηρεσιών.
Η εργασία ολοκληρώνεται µε την ανάπτυξη µιας επιχειρηµατολογίας, η οποία
αποσκοπεί στο να υπογραµµίσει ότι σήµερα η υποκειµενικότητα τίθεται ως ατοµικό αλλά
και ως συλλογικό, συνεπώς ως πολιτικό, διακύβευµα. Αυτή η διάσταση καταδεικνύεται στην
περίπτωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, εφόσον µε αυτήν αναµοχλεύονται και
καθίστανται εκ νέου επίκαιρα µια σειρά από ζητήµατα κοινωνικών ορίων: περί της
συλλογικής και της ατοµικής ταυτότητας, της οριοθέτησης του δηµόσιου και του ιδιωτικού,
της αρµοδιότητας του κράτους ή του ατόµου, των δυνατοτήτων της δράσης, της
οριοθέτησης των θεραπευτικών ρόλων, της κανονικής βιογραφίας και, τέλος, περί της
νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου. Η εγκατάσταση των διαφοροποιηµένων
ψυχιατρικών υπηρεσιών «µέσα» στην κοινότητα συνάδει µε µια γενικότερη διαδικασία
επαναπροσδιορισµού του κοινωνικού ατόµου, προς την κατεύθυνση της υπευθυνοποίησης, η
οποία αναδεικνύεται σε κεντρική έννοια των σύγχρονων κοινωνιών.
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«Το αρελθόν µου γκρεµός θεόρατος
Το µέλλον µου χιλιάδες ελίδες
Κι εγώ µετέωρος λικνίζοµαι στο τώρα.»

(Περτσαλάκης Γιάννης, στο
Φαλελάκης Γιώργος, Τζανιδάκης Γιώργος,
Χαλκιαδάκη Μαρία, Περτσαλάκης Γιάννης,
Η άρ α του ουρανού,
Ανοικτό παράθυρο, Χανιά, 1999, σ. 104)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
1. Η συγκρότηση µιας «ειστήµης του υοκειµένου» στη νεότερη εοχή
1.1. Οι ρίζες της ψυχιατρικής στη νεότερη εοχή
Τα ψυχιατρικά εγχειρίδια αναφέρονται συχνά σε µια γενική ιστορία της ψυχιατρικής,
ως ενός σώµατος γνώσεων και θεραπευτικών παρεµβάσεων που εξελίσσεται προοδευτικά
από τους αρχαίους χρόνους έως τις µέρες µας. Η πορεία αυτή χαρακτηρίζεται από µια
κίνηση της άγνοιας προς τη γνώση, της αναποτελεσµατικότητας στην αποτελεσµατικότητα,
της δοξασίας στην επιστηµονική αλήθεια. Κατά ανάλογο τρόπο, τα ντόπια ψυχιατρικά
εγχειρίδια εντάσσουν την ελληνική ψυχιατρική σε αυτή τη γενική κίνηση, η οποία
χαρακτηρίζει τον «εκσυγχρονισµό» της ελληνικής κοινωνίας, νοούµενο ως συντονισµό µε τις
χώρες της ∆ύσης (Ρασιδάκις, 1982, Μάνος, 1988 Χαρτοκόλλης, 1991). Αυτή η
ιατροκεντρική θεώρηση της ιστορίας της ψυχιατρικής (Καραβάτος, 1993, σ. 16)
παραγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της ανάδυσης της ψυχιατρικής στους νεώτερους χρόνους, ως
ενός συγκεκριµένου, ιστορικά και κοινωνικά οριοθετηµένου σώµατος γνώσεων και
πρακτικών, στο εσωτερικό συγκεκριµένων θεσµικών διευθετήσεων. Μια πορεία που οδηγεί
στην σταδιακή αποκαθήλωση της τρέλας από τα µεταφυσικά της συµφραζόµενα και την
τοποθέτησή της στο πεδίο αρµοδιότητας του ιατρικού λόγου.
Οι ιδέες στις οποίες βασίστηκε η ψυχιατρική ανευρίσκονται αφενός στην ιατρική και
αφετέρου σε πεδία όπως το δίκαιο και η φιλοσοφία, καθώς και σε γενικότερα πνευµατικά
ρεύµατα της νεωτερικότητας, όπως ο ροµαντισµός και ο θετικισµός. Οι αναφορές αυτές,
εκφάνσεις του νέου τρόπου να σκεφτόµαστε τον κόσµο και τον άνθρωπο µέσα σ’ αυτόν,
αποτελούσαν εξαρχής ένα ετερογενές σύνολο, στο οποίο οφείλεται αυτό που πολύ συχνά
αποκαλείται «πολυπλοκότητα της ψυχιατρικής» (Πλουµπίδης, 1989α, σ. 10). Ριζωµένη στον
ουµανισµό, στο εσωτερικό ενός αποµαγευµένου κόσµου (Weber, 1989, σ. 107, 127,
Gauchet, 1985), η ψυχιατρική θα βάλλει στο επίκεντρο της προσοχής της τον άνθρωπο, του
οποίου τις «ψυχικές δυσλειτουργίες» θα επιχειρήσει να γνωρίσει. Θεωρώντας τες ως
οντότητες καθεαυτές, ανατρέχει αφενός στον εµπειρισµό και αφετέρου στο θετικισµό
προκειµένου να τις ελέγξει και να τις καταστείλει, αφού προηγουµένως εκφέρει έναν ιατρικό
λόγο που να τις εξηγεί. Συνδεδεµένη εξαρχής µε έναν ιδιόµορφο θεσµό, το άσυλο, η
ψυχιατρική συγκροτείται ως ιατρική ειδικότητα, πληρώνοντας το τίµηµα της χωροταξικής
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της απόστασης από την υπόλοιπη ιατρική: έως και τις µέρες µας οι σχέσεις της µε την
ιατρική θα είναι υπό συζήτηση (Swain, 1994, σ. 274, Αµπατζόγλου, 1991, σ. 58).
Σταδιακά, ο λόγος περί τρέλας θα θεσµοθετηθεί σε επιστήµη, µε τη µορφή της
ιατρικής ειδίκευσης, ριζωµένης στις ιδέες της νεότερης εποχής και τις αντιφάσεις που αυτές
εµπεριέχουν (Αµπατζόγλου, 1990, σ. 59-60). «Όταν λοιόν µιλάµε για την ψυχιατρική εννοούµε
ένα συγκεκριµένο σύνολο γνώσεων και ρακτικών, χρονικά ροσδιορισµένων και όχι τις όοιες
γνώσεις και θεωρίες για τον ανθρώινο ψυχισµό και ρακτικές για τους ψυχικά διαταραγµένους, ου
συναντάµε α’ τα αρχαία χρόνια και συχνά σε συστήµατα αντιλήψεων ου έχουν ελάχιστη σχέση µε την
ψυχιατρική, όως την εννοούµε στις µέρες µας» (Πλουµπίδης, 1993β, σ. 11).
Η κυριαρχία της αστικής τάξης και του πνεύµατος του Ορθού Λόγου µε το κίνηµα
του ∆ιαφωτισµού, η ανάδειξη της εργασίας ως κεντρικής οργανωτικής αρχής των δυτικών
κοινωνιών, οδηγούν τις νεωτερικές κοινωνίες στην περιθωριοποίηση των ανίκανων να
ακολουθήσουν το νέο πρότυπο ζωής, που πρεσβεύει ο αναδυόµενος αστικός πολιτισµός.
Φτωχοί, αλήτες, τρελοί, έκφυλοι, γίνονται στόχοι λόγων και πρακτικών που αποσκοπούν
στον εντοπισµό τους, στην οριοθέτησή της κοινωνικής τους διαδροµής, στον έλεγχο των
επιπτώσεων της ίδιας τους της ύπαρξης και εν τέλει στην αποκατάσταση των αιτιών που
βρίσκονται πίσω από την παραβατική συµπεριφορά (Pélicier, 1982, σ. 50-51, Jaccard, 1980,
σ. 173-174, Αλεξίου, 2000, 1998). Στο εσωτερικό αυτού του συµπλέγµατος των θεσµικών
διευθετήσεων της αστικής κοινωνίας µπορούµε να εντάξουµε και την ψυχιατρική. Συνεπώς,
ήδη στις απαρχές της ψυχιατρικής, το θεραπευτικό διαφέρον συµπλέει µε το κοινωνικό
διαφέρον της προσαρµογής και το µέληµα για τη διατήρηση της ευταξίας που οι
ανακατατάξεις στη νεότερη εποχή έχουν εν πολλοίς διαρρήξει (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 2732). ∆ε µπορούµε παρά να συνυπολογίσουµε αυτή την «πολυπλοκότητα», η οποία
δηµιούργησε εσωτερικές εντάσεις που διατηρούν την ενάργειά τους έως τις µέρες µας,
πάντοτε βέβαια εντασσόµενες στο εκάστοτε ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο1: «… συνύαρξη
του θεραευτικού ρόλου, η χρήση των ζωντανών δυνάµεων του ίδιου του ασθενούς, για τη θεραεία
του, δίλα στις οοιεσδήοτε αντιλήψεις για την ροσαρµογή, την εανένταξη ή την ροστασία του κι
ακόµα ερισσότερο την ροστασία τρίτων α’ αυτών.» (Πλουµπίδης, 1993β, σ. 12). Εγκλεισµός
και ανθρωπισµός, υποκειµενικοκεντρισµός και αντικειµενισµός, θεραπεία και µόνιµη έγνοια
για προσαρµογή, να µερικές µόνο από τις εγγενείς αντιφάσεις της ψυχιατρικής. Είναι οι
συνέπειες της συγκρότησής της στον ορίζοντα της νεωτερικότητας, στο εσωτερικό της
1

Για µια σχετικά εκτεταµένη ανάλυση της διαδικασίας συγκρότησης του συστήµατος υγείας στην Ελλάδα του
19ου αιώνα βλ. Κορασίδου Μαρία, Όταν η αρρώστια α ειλεί, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2002. Η συγγραφέας,
βασιζόµενη στη θεώρηση Foucault, εξετάζει τη θεσµική διαχείριση του περιθωρίου, την οργάνωση των
υγειονοµικών υπηρεσιών και της «ιατρικής αστυνοµίας», ως πρακτικές που ηθικοποιούν την αρρώστια
προκειµένου ο πληθυσµός να ελεγχθεί και τελικά να πειθαρχήσει στο νέο, αστικό, σύστηµα αξιών.
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οποίας συναντά το αυτοαναφορικό άτοµο2 που η διαδικασία της εξατοµίκευσης θα οδηγήσει
στους νεότερους χρόνους στη θεώρησή του ως κέντρου του σύµπαντος. (Ντουράκη, 1998,
σ. 23, Βαλσαµάκης, 1983, σ. 107, Polanyi, 1992, σ. 242-248, Elias, 1990, σ. 70-71, 169,
Heinich, 1997, σ. 63-64, 98, Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 22).
Όµως, παρά τις πολλαπλές αναφορές της ψυχιατρικής, οι καταστατικές της ιδέες,
αυτές οι οποίες τη συγκροτούν ως ένα ιδιάζον, οριοθετηµένο και εσωτερικά συγκροτηµένο,
σύνολο ερωτήσεων-απαντήσεων, µπορεί να υποστηριχτεί ότι είναι κυρίως δύο: α) η ψυχική
πάθηση είναι µια ασθένεια ανάλογη µε τις σωµατικές και δυνητικά ιάσιµη, και β) ο ψυχικά
πάσχων δεν είναι ποτέ ολικά κατεστραµµένος ως άνθρωπος και µπορεί ως υποκείµενο να
συµβάλλει ενεργητικά στη θεραπεία του (Πλουµπίδης, 1993β, σ. 11-12, 1989, σ. 14,
Αµπατζόγλου, 1990, σ. 59). Στη διαλεκτική σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ αυτών των δύο
καταστατικών αρχών εστιάζεται η παρούσα µελέτη. Η διαπίστωση ότι η τρέλα αποτελεί µια
ασθένεια όπως όλες οι άλλες καθιστά δυνατή µια προσέγγιση αφενός εµπειρική και αφετέρου
«αντικειµενική-κλινική». Από την άλλη, εάν στο εσωτερικό του τρελού διατηρείται µια
διάσταση µη-τρέλας, αυτό σηµαίνει ότι είναι δυνατή η συµµετοχή του ίδιου του ατόµου στη
θεραπεία του. Έτσι, καθίσταται δυνατή η «θεραπευτική σχέση», καθώς και η συµβολή του
ίδιου του ατόµου στη θεραπεία του. Από τη µια έχουµε µια τρέλα-αντικείµενο και από την
άλλη µια «µερική» ή «περιστασιακή» τρέλα του υποκειµένου». «Στο κέντρο της κλινικής
θεωρίας, θεωρίας µοναδικής και διακλαδισµένης σε θεωρία του άσχειν και θεωρία της δράσης,
στέκεται κρυµµένη η υοκειµενικότητα» (Αξελός, 1992, σ. 30).
Το υποκείµενο και οι δυνατότητές του βρίσκονται εξαρχής στον πυρήνα της
ψυχιατρικής προσέγγισης. Οι αρρώστιες του µυαλού και του ψυχισµού απειλούν µε
αποκαθήλωση το άτοµο από το βάθρο που η νεωτερικότητα το έστησε. Το απειλούν, ενώ το
ίδιο βρίσκεται στο επίκεντρο του υπό κυριαρχία κόσµου, µια αντίληψη που ο Elias αποκαλεί
«εγωκεντρισµό» (égocentrisme) (Heinich, 1997, σ. 63-64, 96-99, Elias, 1997α, σ. 11-58,
Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 23). Έτσι, ο ιατρικός λόγος θα µας πει κάποια στιγµή ότι ο τρελός
είναι ένας «αλλόφρων» (aliéné), ένα άτοµο αποξενωµένο από τον ίδιο του τον εαυτό. Ο
γιατρός, σε συµµαχία µε την ορθολογική πλευρά του τρελού, πάντοτε παρούσα και πάντοτε
σε κατάσταση κινδύνου ολοκληρωτικής καταστροφής, προσπαθεί να τον αποσπάσει από τον
κόσµο της τρέλας, στον οποίο ούτε και ο ίδιος, όντας άτοµο και υποκείµενο µε συνείδηση,
δεν αναγνωρίζει τον εαυτό του. Αυτό το «ανθρωπιστικό εγχείρηµα», σύµφωνα µε τον Hegel
(Jacerme, 1989, σ. 101), αποδίδει µια φιλανθρωπική διάσταση, µε την κυριολεκτική
2

«Όταν µιλάµε για το άτοµο ως µια ιστορική οντότητα, δεν εννοούµε α λώς τον χωροχρόνο και την αισθητηριακά
αντιλη τή ύ αρξη ενός συγκεκριµένου µέλους του ανθρώ ινου γένους, αλλά ε ι ρόσθετα, τη συνείδηση α ό µέρους του της

34

σηµασία του όρου, στον γιατρό: απελευθέρωση του ατόµου από την τρέλα του σηµαίνει
επανάκτηση του ανθρώπινου πνεύµατός του. Ο λόγος της επιστήµης δύναται να
απελευθερώσει τον άνθρωπο από την τρέλα του, νοούµενης ως αποξένωσης του ατόµου από
την ίδια του την ανθρώπινη υπόσταση (Jacerme, 1989, σ. 100, Amado, 1982).
Ο τρελός απογυµνώνεται από το µεταφυσικό του περίβληµα και αντιµετωπίζεται ως
ιδιάζων «ασθενής», ως «αλλοτριωµένο υποκείµενο», χωρίς όµως να είναι αρχικά σαφές το
είδος, τα αίτια και η πρόγνωση της ιδιαίτερης «ασθένειας» από την οποία πάσχει (Jacerme,
1989, σ. 44-53). Η ανθρωπιστική προσέγγιση της ψυχιατρικής, το µέληµα για συνεισφορά
στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσµά που παγιδεύουν το πνεύµα του στον κόσµο
της τρέλας, νοούµενης ως ψυχικής αλλοτρίωσης (aliénation mentale), θεµελιώνεται στις
θεωρίες περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων που άκµασαν στις νεωτερικές κοινωνίες και στο
ανθρωπιστικό τους πνεύµα (Πλουµπίδης, 1993α, Pélicier, 1982, σ. 54-57, Αµπατζόγλου,
1990, σ. 59-60). Η έννοια της κοινωνίας, µια σχετικά πρόσφατη επινόηση, νοείται ως ένα
σύνολο από δυνάµει ίσα άτοµα, οµοίους ικανούς να συναινέσουν σε ένα είδος συλλογικής
διακυβέρνησης (Παπαϊωάννου, 1995, σ. 96, Adorno & Horkheimer, 1987, σ. 31-50, Ion,
1997). Ο άνθρωπος που µπαίνει στο επίκεντρο του νεωτερικού ορίζοντα αυτοκατανόησης,
το άτοµο που µετασχηµατίζεται σε κέντρο του σύµπαντος, το υποκείµενο καλείται να
γνωρίσει τον αντικειµενικό κόσµο, διαθέτει πια την επιστήµη που θα διερευνήσει τις
ασθένειες που το εµποδίζουν να επιτελεί µε ευχέρεια τον αυτοκρατορικό του ρόλο.
1.2. Το άσυλο
Το 19ο αιώνα ο ασυλιακός θεσµός αποκτά την κυριολεκτικά διττή σηµασία του:
άσυλο για την κοινωνία από τους ενοχλητικούς και τους παρείσακτους από τη µια, άσυλο για
τους φρενοβλαβείς από τις βλαβερές επιδράσεις της κοινωνίας από την άλλη. Το έργο του
Pinel, µε το οποίο σηµατοδοτείται η επιστηµολογική τοµή που εισάγει τις νεωτερικές
κοινωνίες στην εποχή της ψυχιατρικής, θεµελιώνεται πάνω στο άσυλο ως τόπο εφαρµογής
της κλινικής πράξης.3 Ο θεσµός αυτός, ο οποίος βρίσκει τις ρίζες του στον 17ο αιώνα, θα
ατοµικότητάς του συµ εριλαµβανοµένης και της αναγνώρισης της ταυτότητάς του.» Πρβλ. Max Horkheimer, Η έκλειψη
του Λόγου, µτφρ. Θέµις Μίνογλου, Αθήνα, Κριτική, 1987, σ. 159.
3 Pinel Philippe, Traité médico-philosophique de l’ aliénation mentale, Παρίσι, 1801. Στο παρόν εισαγωγικό
κεφάλαιο δίνεται έµφαση στις απόψεις του Pinel, τόσο όσον αφορά στο άσυλο, αλλά και σε σχέση µε την
«ηθική θεραπεία», την οποία πρότεινε στην προαναφερθείσα πραγµατεία ως κεντρικό θεραπευτικό
προσανατολισµό. Η επιλογή αυτή δικαιολογείται για µια σειρά από λόγους. Καταρχάς, ο Pinel θεωρείται ο
θεµελιωτής της γαλλικής ψυχιατρικής, η οποία επηρέασε σε πολύ µεγάλο βαθµό την ελληνική ψυχιατρική. Για
παράδειγµα, ο βασικός ψυχιατρικός νόµος στην Ελλάδα για πάνω από εκατό χρόνια ήταν ο ΨΜΒ’ του 1862, ο
οποίος βασίστηκε στον αντίστοιχο γαλλικό του 1838. Η σύνδεση κράτους και ασυλιακού θεσµού έλαβε χώρα
µέσω της παρέµβασης των µαθητών του Pinel, κυρίως του Esquirol, που οδήγησε στο γαλλικό νόµο του 1838.
Επίσης, αν και δεν ήταν ο Pinel αυτός που ανακάλυψε την «ηθική θεραπεία», µια έννοια µε µακρά παράδοση
στον αγγλοσαξονικό χώρο, ήταν αυτός που τη θεµελίωσε επιστηµονικά, πραγµατοποιώντας µια
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µετασχηµατιστεί από τον Pinel4 ριζικά (Pélicier, 1982, σ. 70-71). Όχι επειδή αυτός θα
απελευθερώσει τους έγκλειστους από τα δεσµά τους, αλλά κυρίως επειδή θα προτείνει µια
νέα θεραπευτική πρόταση, βασισµένη στην «ηθική Θεραπεία» (traitement moral), δηλαδή
το αντίθετο της φυσικής θεραπείας (traitement physique), των παραδοσιακών ιατρικών
θεραπευτικών µέσων, όπως η αφαίµαξη, οι υποκλυσµοί, διάφορα φάρµακα κλπ. (Φαφαλιού,
1995, σ. 34). Εν ολίγοις, η «ηθική θεραπεία» συνίστατο στη απλόχερη χρήση µεθόδων που
αποσκοπούσαν στη άµεση δέσµευση του νου και των συναισθηµάτων, σε αντίθεση µε τις
παραδοσιακές µεθόδους που κατευθυνόταν απευθείας στο σώµα των εγκλείστων (Goldstein,
1997, σ. 100-101, 119-167).
Αν και η «ηθική θεραπεία» αποτελούσε µια πρακτική µε µακρά παράδοση, ο Pinel
την επιστηµονικοποιεί, καθιστώντας την βασικό θεραπευτικό µέσο. Με τη θεραπευτική του
επιστηµολογική τοµή. Το έργο του ήταν το «πληρέστερο» της εποχής, ικανό να οδηγήσει στην
επιστηµολογική θεµελίωση µιας νέας ιατρικής ειδικότητας, όπως και έγινε. Ο Tuke, ο οποίος ακολούθησε µια
παρόµοια λογική στο άσυλο του York, επηρέασε µε τη σειρά του τις αγγλόφωνες χώρες. Ωστόσο, όπως θα
δούµε παρακάτω, ο Tuke κινήθηκε βάσει του θρησκευτικού προσανατολισµού των Κουακέρων. Όµως, η
σύγχρονη ψυχιατρική βασίζεται περισσότερο στις ατοµοκεντρικές αρχές της Γαλλικής Επανάστασης, της
οποίας ο Pinel ήταν ένθερµος υποστηρικτής και από την οποία και επηρεάσθηκε. Βλ. Goldstein Jan, Consoler
et classifier. L’ essor de la psychiatrie française, Institut Synthélabo, 1997, σ. 102-167.
Η έµφαση δίνεται στον Pinel και για µεθοδολογικούς λόγους. Στη παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον
εστιάζεται στη διαλεκτική σχέση µεταξύ των δύο καταστατικών αρχών της ψυχιατρικής που προαναφέρθηκαν
(αντικειµενισµός-υποκειµενικοκεντρισµός), την οποία θα παρακολουθήσουµε µέσω του «διαλόγου» του
Foucault µε τους Swain και Gauchet. Η κριτική των τελευταίων στον Foucault, αναδεικνύει αυτή την
εσωτερική διαλεκτική σχέση. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου κρίνεται σκόπιµη µια εκτενής παρουσίαση των
απόψεων των συγγραφέων αυτών. Το αντικείµενο αυτού «διαλόγου» αποτελεί το έργο και η δράση του Pinel.
Εποµένως, δικαιολογείται η έµφαση στις απόψεις του, οι οποίες δίνουν µε ενάργεια το στίγµα της «νέας
εποχής».
Αναµφίβολα, σε κάθε διαµορφούµενο έθνος-κράτος των αρχών του 19ου αιώνα έλαβαν χώρα
ιδιαίτερες συνθήκες συγκρότησης της ασυλιακής ψυχιατρικής, µε ένα κοινό µέληµα συγκρότησης µιας
ασυλιακού τύπου θεσµικής διευθέτησης. Για την επίδραση των απόψεων του Tuke, αναφορικά µε την «ηθική
θεραπεία», στον αγγλοσαξονικό χώρο βλ. Miller Edgar, “Psychological Treatment: Nineteenth Century
Style”, The psychologist, τ. 6, 1993, σ. 445-450 και Deniker Pierre, Olié Jean-Pierre, Fou, moi? La psychiatrie hier
et aujourd’ hui, Παρίσι, Olibe Jacob, 1998, σ. 48-52. Για ένα ιστορικό της σταδιακής εγκαθίδρυσης της
ψυχιατρικής στον αγγλοσαξονικό χώρο και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., βλ. Morrissey, J. P., Gounis, K.,
“Homelessness and Mental Illness in America: Emerging issues in the construction of a social problem”,
στο Location and Stigma: Contemporary Perspectives on Mental Health, C.J. Smith and J.A. Giggs (Eds.), Boston,
Unwin Hyman, 1988, Grob G., Mental institutions in America: Social Policy to 1875, Νέα Υόρκη, Free Press,
1973, Rothman D., Conscience and Convenience: The Asylums and Its Alternatives in Progressive America, Βοστόνη,
Little Brown, 1980, Rothman D., The Discovery of the Asylum, Βοστόνη, Little Brown, 1971.
4 Ο Pinel ανέλαβε διευθυντής του ασύλου της Bicêtre στα 1793, και εξανθρώπισε τις συνθήκες ζωής,
σπάζοντας, σύµφωνα µε το µύθο, τις αλυσίδες των κρατουµένων-τρελών. Το ίδρυµα, που έµοιαζε µε φυλακή,
µετασχηµατίστηκε στη βάση της εφαρµογής ανθρωπιστικών ιδεών. Το 1795 µετατέθηκε στο άσυλο της
Salpetière, όπου επίσης αναδιοργάνωσε τις συνθήκες ζωής των τροφίµων σε ανθρωπιστική βάση. Εφεξής, το
άσυλο θα διευθυνόταν από γιατρούς και όχι από διοικητές ή επιστάτες και το προσωπικό θα ενθαρρύνεται να
αντιµετωπίζει τους «ασθενείς» ως ανθρώπους, δηλαδή ως οµοίους. Όλες αυτές οι αλλαγές δεν επεκτάθηκαν,
βέβαια, παρά µόνο µε το γαλλικό νόµο του 1838, στον οποίο πρωτοστάτησαν δύο γιατροί, µαθητές του Pinel,
ο Esquirol και ο Ferrus. Πρβλ. Thomson Robert, Η ιστορία της ψυχολογίας, Αθήνα, Κάλβος, 1992, σ. 222-225.
Σήµερα είναι γνωστό ότι τα βασικά στοιχεία της ηθικής θεραπείας και της ανθρωπιστικής προσέγγισης των
«αλλοτριωµένων» ο Pinel τα οφείλει σε έναν αρχινοσοκόµο της Bicêtre που τον εισήγαγε στον κόσµο των
ασύλων της εποχής, τον Jean Baptist Pussin, του οποίου εξάλλου τη συνεισφορά ο ίδιος αναγνώρισε. Η
παρέµβασή του συνίστατο κυρίως στην επιστηµονικοποίησή της και µέσω αυτής στην ευρύτερη νοµιµοποίησή
της. Για το θέµα αυτό βλ. Καραβάτος Αθανάσιος, «Οι απαρχές των ψυχιατρικών νοσηλευτικών φροντίδων»,
Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 43, 1993, σ. 16-19.
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πρόταση, ο Pinel έθεσε τις βάσεις για την ιατρική προσέγγιση της τρέλας µέσω της
συστηµατικής παρατήρησης στην καθηµερινότητα, ενεργοποιώντας στο χώρο της
ψυχιατρικής µια µακρά γαλλική ιατρική παράδοση (ανατοµικο-κλινική µέθοδος, βλ.
Ackerknecht, 1998, σ. 173-183) σύµφωνα µε την οποία «το σώµα του ασθενούς ροσφέρεται
στο ιατρικό βλέµµα κατά το δυνατόν ερισσότερο αντικειµενικοοιηµένο» (Πλουµπίδης, 1989α, σ.
15). Όµως, η αντικειµενικότητα καθεαυτή της προσέγγισης του γιατρού βασιζόταν στη
δυνατότητα του υποκειµένου να συνάψει µια θεραπευτική σχέση µε το θεραπευτή. Η
γαλλική ψυχιατρική, η οποία διαδραµάτισε έναν αξιοσηµείωτο ρόλο στη νοµιµοποίηση της
ψυχιατρικής ως επιστήµης (Godlstein, 1997, σ. 17) ήταν, στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα,
προσκολληµένη στην «ηθική θεραπεία» που προτεινόταν από τον Pinel. «Συνοδεύτηκε αό την
ιδέα της «θεραευτικής αοµόνωσης» αό βλαβερές κοινωνικές ειδράσεις σε ειδικά ιδρύµατα, όου ο
γιατρός, ατρική µορφή, ροσήνης αλλά και αυστηρός, αόλυτος άρχων του ιδρύµατος θα
χρησιµοοιούσε το ροσωικό και όλα τα διαθέσιµα θεραευτικά µέσα για ν’ αοσάσει τον ασθενή
αό την ασθένειά του» (Πλουµπίδης, 1993β, σ. 12). Η «ηθική θεραπεία» και το άσυλο
αποτελούν δύο πόλους µιας ενιαίας θεραπευτικής στρατηγικής.
Βέβαια, σε αυτό το θεραπευτικό προσανατολισµό δεν ανταποκρινόνταν τα
διαθέσιµα µέσα της εποχής. Για την εφαρµογή του απαιτούνταν ένα ευρύ δίκτυο ασυλιακών
ιδρυµάτων που εκείνη την εποχή δεν υπήρχε. Η διάδοση του θεραπευτικού
προσανατολισµού που βασιζόταν στην ηθική θεραπεία έγινε δυνατή µόνο µε τη γενίκευση
του θεσµού των ασύλων στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Η αρχή της ασυλιακής
αποµόνωσης θεσµοθετήθηκε µε το γαλλικό νόµο του 1838,5 στον οποίο πρωτοστάτησαν
δύο µαθητές του Pinel, ο διάσηµος µετέπειτα Esquirol6 και ο Ferrus. Ο νόµος αυτός
επηρέασε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα (στη βάση του οποίου συντάχθηκε ο
νόµος ΨΜΒ’ του 1862, που αποτέλεσε τον βασικό ψυχιατρικό νόµο για πάνω από έναν
5

Ο νόµος του 1838 αποτελεί τον πρώτο νόµο δηµόσιας υγείας. Με αυτόν θεσµοθετήθηκαν τρεις καθοριστικοί
παράγοντες, οι οποίοι ρυθµίζουν την είσοδο και την έξοδο των τροφίµων: οι γιατροί, οι οικογένειες και οι
κρατικοί λειτουργοί. Ο «αλλόφρων» τίθεται σε ένα καθεστώς ανήλικου, εφόσον άλλοι και όχι ο ίδιος ρυθµίζουν
την τύχη του. Την ίδια στιγµή τίθενται οι βάσεις της µελλοντικής «τοµεοποίησης», εφόσον προβλέπεται ένα
άσυλο κατά νοµό και γίνεται προσπάθεια να διασφαλιστούν τα ατοµικά δικαιώµατα των µελλοντικών τροφίµων.
Σε όλο το κείµενο του νόµου υπάρχει ένα διπλό µέληµα: από τη µια η τήρηση της κοινωνικής τάξης και από
την άλλη δηµιουργία συνθηκών θεραπείας. Βλ. Αµπατζόγλου Γρηγόρης, «Νοµικό πλαίσιο της ψυχιατρικής
πράξης στη Γαλλία και την Ελλάδα. Ιστορική αναδροµή, προβλήµατα, αντιφάσεις», στο Λειβαδίτης Μίλτος
(επιµ.), Ε ικινδυνότητα και κοινωνική ψυχιατρική, Αθήνα, Παπαζήσης, 1990, σ. 59-67.
6 Στον εν λόγω µαθητή οφείλεται, εκτός της διάδοσης του θεσµού του ασύλου, ο ριζικός χωροταξικός
µετασχηµατισµός του. Από επιβλητικό, πολυώροφο και συµπαγές, κτίριο, το άσυλο µετασχηµατίζεται σε ένα
σύνολο από µικρά διώροφα κτίσµατα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της υγιεινής. Αυτός ο χωροταξικός
µετασχηµατισµός, που θα αποτελέσει µοντέλο για τη δυτική ψυχιατρική, θα οδηγήσει σταδιακά σε µια
αναδιάταξη των θεραπευτικών προσανατολισµών από την ηθική θεραπεία, δηλαδή τη στενή, προσωπική,
θεραπευτική σχέση γιατρού-ασθενούς προς την κατεύθυνση της επιβολής µιας καθηµερινότητας βασισµένης
στην τάξη και την πειθαρχία, η οποία αποκτά αυτόνοµο θεραπευτικό ρόλο. Πρβλ., Goldstein Jan, Consoler et
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αιώνα) διαδίνοντας µια γενικότερη θεραπευτική πρακτική θεµελιωµένη στη λογική εισόδουεξόδου σε ένα εξειδικευµένο ίδρυµα, θεσµοθετηµένο και ελεγχόµενο από το κράτος
(Jacerme, 1989, σ. 8). Ο περιορισµός στο άσυλο -που θα ονοµαστεί ψυχιατρικό νοσοκοµείο
πολύ αργότερα, µόλις στα τέλη της δεκαετίας του 1930- δεν είχε εφεξής την έννοια της
τιµωρίας και του στυγνού εγκλεισµού, αλλά αποσκοπούσε στη θεραπεία, συνώνυµης της
απελευθέρωσης του ατόµου από την τρέλα του. Γιατροί και φύλακες -που ως το δεύτερο
παγκόσµιο πόλεµο ήταν «εσωτερικοί», µε δικαίωµα εξόδου µια φορά την εβδοµάδααποµονώθηκαν µαζί µε τους ασθενείς σε µεγάλα ιδρύµατα όπου οι εξατοµικευµένοι
θεραπευτικοί στόχοι, η προσωπική σχέση γιατρού-ασθενούς βρισκόταν σε αντίφαση µε το
πρακτικό αποτέλεσµα, δηλαδή τις µαζικές, στρατοπεδικές, συνθήκες διαβίωσης.
(Πλουµπίδης, 1993β, σ. 13, Jacerme, 1989, σ. 27). Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα,
εξαιτίας αυτής της υπερσυγκέντρωσης «ασθενών» επικράτησαν οι θεραπευτικές ιδέες περί
εσωτερικής τάξεως ως αντίδοτο στην αναρχία της τρέλας (χωρισµός των αρρώστων σε
κατηγορίες,

εργασιοθεραπεία,

πειθαρχηµένη

καθηµερινή

διαβίωση)

και

κάποιες

οργανωµένες µορφές βοήθειας σε εξερχόµενους, σε φιλανθρωπική βάση. Στην ιδέα της
τάξης απέβλεπαν και τα αυστηρά οργανογράµµατα των ψυχιατρικών ιδρυµάτων, τα οποία
όµως δεν µπορούσαν να τη διασφαλίσουν, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους,
όταν το χάος κυριαρχούσε στην ασυλιακή ζωή (Πλουµπίδης, 1993β, σ. 13).
Στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα ο ιατρικός λόγος, βασισµένος στη «θεώρηση της
αλλοτρίωσης» (aliénisme) συνυπήρξε µε το θρησκευτικό λόγο ενώ στο δεύτερο µισό, µε την
επιρροή που άσκησαν ορισµένες θεαµατικές ανακαλύψεις στην νευρολογία, επικράτησε
σταδιακά το οργανικό µοντέλο, η αντίληψη περί εγγραφής της ασθένειας σχεδόν
αποκλειστικά στο σώµα, ενώ ο κλινικός προσανατολισµός που βασιζόταν στην ηθική
θεραπεία εξασθένησε (Pélicier, 1982, σ. 79-82, Πλουµπίδης, 1993β, σ. 12). Η διαλεκτική
αντικειµενισµού-υποκειµενικοκεντρισµού διαµεσολαβεί τον εσωτερικό µετασχηµατισµό της
νοµιµοποιηµένης πια επιστήµης της ψυχιατρικής. Σταδιακά, µέσα από την κλινική
παρατήρηση, τα συµπτώµατα τείνουν να ειδωθούν από τον ιατρικό λόγο ως εκφάνσεις
νοσολογικών οντοτήτων, η αιτιολογία των οποίων αναζητείται στο σώµα, ιδιαιτέρως στο
κεντρικό νευρικό σύστηµα (Jacerme, 1989, σ. 103). Αργότερα, το πνεύµα του δαρβινισµού
θα συµφωνήσει και θα προσδώσει κύρος στην ψυχιατρική θεωρία του εκφυλισµού που
προτάθηκε από τον Morel (1857),7 η οποία κυριάρχησε για αρκετές δεκαετίες. Με την
classifier, ο.π., σ. 365-408, Καραµανωλάκης, Βαγγέλης, Η ανάλυση των ιδρυµατικών θεσµών. Το ∆ροµοκαΐτειο
Φρενοκοµείο: 1880-1903, Αθήνα, Πανεπιστήµιο Αθηνών: Αδηµοσίευτη ∆ιπλωµατική Εργασία, 1997, σ. 58.
7 Traité des dégénérescences de l’ espèce humaine. Οι απόψεις που διατυπώνονται στην εν λόγω πραγµατεία, περί
συνάφειας της ψυχικής ασθένειας και της εγκληµατικότητας που ανάγονται σε ένα µηχανισµό µε βάση τον
οποίο κληρονοµείται στις επόµενες γενεές η κοινωνική παρακµή, θα επηρεάσουν τη νεότευκτη
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επιρροή της γερµανικής σχολής (Wilhelm Griesinger, Emil Kraepelin, Eugen Bleuler) και
την απαισιοδοξία που δηµιούργησε η περιορισµένη αποτελεσµατικότητα της ηθικής
θεραπείας, η ψυχιατρική απέκτησε έναν περισσότερο βιολογικό προσανατολισµό µε σαφές
το µέληµα για συστηµατική και ακριβή ταξινόµηση των ψυχιατρικών νοσολογικών
οντοτήτων (Thomson, 1992, σ. 227-233). Στον Kraepelin ανάγεται ο βασικός διαχωρισµός
των ψυχώσεων που χρησιµοποιείται µέχρι και σήµερα («πρώιµη άνοια», «παράνοια»,
«µανιοκαταθλιπτική ψύχωση»), όπως και µια σειρά από όρους όπως «κατατονία» και
«ηβηφρένια», που αποτελούν µέρος του τρέχοντος ψυχιατρικού λεξιλογίου (Pélicier, 1982, σ.
90-93, Ackerknecht, 1998, σ. 232-233). Αργότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Adolf
Meyer θα επαναφέρει στο προσκήνιο το πάσχον άτοµο, στο οποίο θα δώσει την
πρωτοκαθεδρία σε σχέση µε τα συµπτώµατα, προτείνοντας την «ολιστική», δηλαδή την
ψυχική, βιολογική και κοινωνική προσέγγιση του ασθενούς. Την ίδια εποχή, ο Freud συµπυκνώνοντας µια περιρρέουσα επιστηµονική ατµόσφαιρα που οδήγησε στην σύγχρονη
έννοια της νεύρωσης,8 η οποία σε πείσµα της βιολογικής στροφής δεν µπορούσε να εγγραφεί
στο σώµα- θα επαναφέρει το υποκείµενο και τις εσωτερικές σε αυτό δυνάµεις στον πυρήνα
της ψυχιατρικής σκέψης (Ackerknecht, 1998, σ. 231-235).
Οπωσδήποτε, όµως, η όποια εξιστόρηση της ψυχιατρικής δεν µπορεί να αποκοπεί
από το ιστορικό της ανακάλυψης και της γενίκευσης της χρήσης των ασύλων, καθώς και από
τον επιστηµονικό-θεραπευτικό προσανατολισµό στον οποίο βασίστηκε αρχικά, δηλαδή την
ηθική θεραπεία. Ένας θεσµός που βρέθηκε στο επίκεντρο των συστηµάτων παροχής
ψυχιατρικής φροντίδας στις δυτικές χώρες και, ως ένα βαθµό, εξακολουθεί να παίζει αυτό το
ρόλο έως τις µέρες µας. Ο Αµπατζόγλου παρατηρεί ότι ο «µεγάλος εγκλεισµός» δεν
πραγµατοποιήθηκε την περίοδο µετά την ίδρυση του Γενικού Νοσοκοµείου το 1656, όπως
ισχυρίζεται ο Foucault (Foucault, 1975, σ. 41-63), αλλά την περίοδο 1850-1950, µε την
διάδοση και την κυριαρχία του θεσµού των ψυχιατρικών ασύλων. Το διάστηµα αυτό

«εγκληµατολογία» και θα εµπνεύσουν τον Ιταλό Lumbroso στην διατύπωση των απόψεών του περί εκ γενετής
καθορισµού των εγκληµατιών (Jacerme, 1989, σ. 104-105). Για τη σύµπνοια των απόψεων του Morel µε την
επέκταση των τεχνικών κοινωνικής πειθάρχησης στις νεωτερικές κοινωνίες που περιγράφει ο Foucault βλ.
Καραµανωλάκης Βαγγέλης, «Το ∆ροµοκαΐτειο Φρενοκοµείο: 1887-1903. Όψεις της εγκατάστασης ενός
ιδρυµατικού θεσµού», Μνήµων, 20, σ. 45-66.
8 Η µελέτη της υστερίας αποτέλεσε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα για την ψυχιατρική προς τα τέλη του δεύτερου
µισού του 19ου αιώνα. Η ψυχανάλυση του Freud βρίσκει τις ρίζες της στις µελέτες του Charcot και του Janet
και στη µέθοδο του υπνωτισµού που χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να αντιµετωπιστεί η υστερία και αυτό που
εκείνη την εποχή ονοµάζονταν ως «νευρασθένεια» (Jacerme, 1989, σ. 106, Pélicier, 1982, σ. 85-87). Ο
Gauchet ανευρίσκει τα σπέρµατα της φροϋδικής έννοιας των νευρώσεων στις απόψεις περί «περιοδικής µανίας»
του Pinel, υπογραµµίζοντας µε αυτό τον τρόπο την αδυναµία µιας µονιστικής ανάγνωσης της ιστορίας της
ψυχιατρικής, ως µιας επιστήµης που αντικειµενικοποιεί την τρέλα, υποβιβάζοντάς την στο επίπεδο του
αντικειµένου προς γνώση και χειραγώγηση, όπως αυτή που επιχειρεί ο Foucault. Πρβλ. Gauchet Marcel, “De
Pinel à Preud”, στο Swain Gladys, Le sujet de la folie, Τουλούζη , Calmann-Lévy, 1997, σ. 7-57.
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εγκλείστηκαν τριάντα φορές περισσότερα άτοµα από όσα την εποχή της «µεγάλης
εγκάθειρξης» (Αµπατζόγλου, 1990, σ. 61).
Έχουν προταθεί πολλά ερµηνευτικά σχήµατα για την πορεία της ψυχιατρικής στη
δυτική νεωτερικότητα. Πολλά ακόµα µοντέλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από το χώρο
της φιλοσοφίας και των κοινωνικών επιστηµών προκειµένου να κατανοηθεί η κοινωνική
διαδικασία που οδήγησε στην οργάνωση και τη θεσµική αποκρυστάλλωση αυτής της
επιστήµης της παθολογίας του υποκειµένου στη νεώτερη εποχή και πολλές φορές αυτό
πράγµατι επιχειρήθηκε. Ο Μπαϊρακτάρης διακρίνει τρεις βασικούς τύπους ιστορικής
προσέγγισης της τρέλας, τρεις κατηγορίες µελετών της ψυχιατρικής: « είτε (…) εξετάζονται
µηχανισµοί, δοµές και αντιλήψεις ερισσότερο ως συµβάντα ου οδηγούν στη διεργασία εικράτησης
του κυρίαρχου µοντέλου είτε ως αναζητήσεις µιας διεργασίας αραγωγής-κατασκευής εννοιών και
εφαρµογών ή ως µέρος µιας συνολικότερης κοινωνικής διεργασίας στην ορεία µορφοοίησης της
βιοµηχανικής-καιταλιστικής εριόδου» (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 29). Ανάµεσα σε αυτές το
έργο του Foucault στέκει επιβλητικό, υποχρεωτική αναφορά σε κάθε εγχείρηµα ερµηνείας
της ιστορίας της ψυχιατρικής στους νεότερους χρόνους. ∆εν είναι µόνο ότι το πρώτο του
«µεγάλο» βιβλίο, Η ιστορία της τρέλας (Foucault, 1975), πυροδότησε µια µακρά σειρά
ερευνών αναφορικά µε το χαρακτήρα της ιατρικής αυτής ειδικότητας, συγκροτώντας ένα
κλασικό αντικείµενο µελέτης στην ιατρική κοινωνιολογία. Είναι, επίσης, το συνολικό του
έργο, από τα σηµαντικότερα της µεταπολεµικής ιστορίας στο χώρο των κοινωνικών
επιστηµών και της φιλοσοφίας, που υποχρεώνει τον ερευνητή να αναµετρηθεί µε τις
αναλύσεις που πραγµατοποίησε για την ιστορία της ψυχιατρικής, την οποία προσδένει
αναπόδραστα µε το θεσµό που συνδέθηκε, όσο κανείς άλλος, µε τον επιστηµονικό λόγο
περί τρέλας: το άσυλο. Θα παρακολουθήσουµε αναλυτικά τις απόψεις του εν λόγω
συγγραφέα, και στη συνέχεια θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας την κριτική της Swain
και του Gauchet σε αυτές, ένας διάλογος που αναδεικνύει το ζήτηµα της υποκειµενικότητας,
στο οποίο εστιάζεται η παρούσα εργασία.
1.3. Η ψυχιατρική ως ιατρική ειστήµη ου αντικειµενικοοιεί
Στην ιστορία της ψυχιατρικής το όνοµα του Foucault δεσπόζει. Όχι µόνο ως
εξιστόρηση αλλά και ως ιστορικό «συµβάν», ως παράγοντας που τροποποίησε την εξέλιξή
της.9 Το έργο του, επιβλητικό και προκλητικό, δύσκολα ανασυγκροτείται στο σύνολό του,

9

Σε ένα γνωστό απόφθεγµά του για το έργο του, ο Foucault αναφέρει ότι δεν έγραψε παρά επινοήσεις (‘‘Je n’
ai jamais rien écrit que des fictions”). Ωστόσο, παραδόξως, οι «επινοήσεις» του άλλαξαν τον τρόπο που ένας
µεγάλος αριθµός ανθρώπων έβλεπε τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής και τον εαυτό του µέσα σ’ αυτόν. Η
φουκιανή επινόηση µετασχηµάτισε τον τρόπο που βλέπουµε τα πράγµατα αλλάζοντας, µε τον τρόπο της, ως
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αν και υπάρχει µια µακρά παράδοση από σχηµατοποιήσεις επιµέρους µελετών του. Ας
επιχειρήσουµε εδώ µια σύνοψη του λόγου του «περί ψυχιατρικής», «περί τρέλας»
ακριβέστερα.
Το έργο του παρουσιάζει µεθοδολογικές ιδιοµορφίες. Εκτός του ότι µετατοπίζεται
σταδιακά από το µεθοδολογικό διάβηµα της «αρχαιολογίας της γνώσης» σε αυτό της
«γενεαλογίας της εξουσίας» (ο λόγος περί τρέλας αφορά κυρίως στην πρώτη περίοδο), στο
τέλος της ζωής του θα επανερµηνεύσει τις προηγούµενες εργασίες του υπό το πρίσµα των
διαδικασιών

υποκειµενικοποίησης

(subjectivation),

χαρακτηρίζοντάς

τις

«τυφλές

προσπάθειες» (Foucault, 1989, σ. 20, ∆οξιάδης, 1988, Smart, 1998β, σ. 210). Επιπλέον,
από το ένα έργο στο άλλο, ακόµα και όταν το πέρασµα αφορούσε συναφείς θεµατικές, ο
Foucault πραγµατοποιεί συνεχείς µετατοπίσεις, µεθοδολογικές και εννοιολογικές, δίχως να
αναφέρεται στις δυσκολίες που τον οδήγησαν σ’ αυτές και δίχως, τέλος, να αποσαφηνίζει τα
φιλοσοφικά σχήµατα µε τα οποία συνοµιλούσε κάθε φορά.
1.3.1. Μια «µαρξιστική» ανάλυση της ψυχιατρικής
Aπέναντι στις κοινωνικές επιστήµες ο Foucault υιοθέτησε εξαρχής µια κριτική
στάση, αρνούµενος τη δυνατότητά τους για βέβαιες και αδιαµφισβήτητες αλήθειες. Παρόλα
αυτά, οι πρώτες κριτικές, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, ήταν µετριοπαθείς και κινούνταν
ανάµεσα σε δύο παραδόσεις του φιλοσοφικού πεδίου, το µαρξισµό και τη φαινοµενολογία,
τις οποίες ο Sartre και ο Merleau-Ponty επιχείρησαν να συνενώσουν εκείνη την εποχή.
Το πρώτο έργο του Foucault ήταν ένα µικρό βιβλίο που δηµοσιεύτηκε το 1954 σε
µια σειρά την οποία διεύθυνε ο Althusseur και είχε τον τίτλο Ψυχική αρρώστια και
ροσωικότητα.10 Το σχέδιο δεν ήταν µινιµαλιστικό: επιχειρούσε να προσδιορίσει µια νέα
δυνατότητα άρθρωσης µιας «επιστήµης της ψυχοπαθολογίας», ασκώντας κριτική στα δύο
µεγάλα ρεύµατα της ψυχιατρικής, το θετικισµό (οι ψυχικές αρρώστιες ως πραγµατικές
ενότητες, ως αντικειµενικές πραγµατικότητες) και τον υπαρξισµό (άρνηση της αρρώστιας ως
απλής οργανικής οντότητας και έµφαση στην υποκειµενική πρόσληψή της, η οποία της
προσδίδει τελικά το ουσιαστικό της νόηµα). Για το Foucault και οι δύο παραδόσεις
περιέγραφαν αλλά δεν εξηγούσαν τις ψυχικές αρρώστιες. ∆ιότι εξήγηση δεν σηµαίνει ούτε
αναφορά σε µια αφηρηµένη ιατρική νοσολογική οντότητα ούτε και περιορισµός σε ένα
ένα βαθµό, τα ίδια τα πράγµατα. Όπως αναφέρει o Deuleuze, «… οτέ µια ε ινόηση δεν αρήγαγε τόση αλήθεια
και τόση ραγµατικότητα». Πρβλ. Deleuze Gilles, Foucault, Παρίσι, Minuit, 1986, σ. 128.
10 Maladie mentale et personalité, Παρίσι, P.U.F., 1954. Μια δεύτερη έκδοση του έργου έλαβε χώρα το 1962 µε
σηµαντικές τροποποιήσεις, κυρίως όσον αφορά το δεύτερο µέρος, µαρξιστικής έµπνευσης, εισάγοντας τις
θέσεις που διατύπωσε στην Ιστορία της τρέλας. Η δεύτερη έκδοση του πρώτου αυτού έργου του Foucault
ανευρίσκεται σήµερα µε τον τίτλο Maladie mentale et psychologie, στην οποία βασίζεται και η ελληνική µετάφραση
(Ψυχική αρρώστια και ψυχολογία, Αθήνα, Ελεύθερος Τύπος, 1988).
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βίωµα ή ένα νόηµα. Σύµφωνα µε το συγγραφέα, σηµαντικότερο είναι η ανάδειξη της
«ιστορικής διάστασης» της «ψυχικής αρρώστιας». Η ψυχική αρρώστια δεν µπορεί να
θεωρηθεί ως κάτι που διαχωρίζεται πλήρως από το οµαλό, παρά µόνο στο βαθµό που η
κοινωνία την απορρίπτει και την αποκλείει (Foucault, 1988, σ. 7-23, Gros, 1997, σ. 7-12).
Σύµφωνα µε την ανάλυσή του, έως το 18ο αιώνα, ο τρελός θεωρούνταν ότι είχε
κατακυριευτεί από δαίµονες, κάτι που του έδινε µια θέση µέσα στην κοινωνία, ως συµβόλου
ηθικής παρακµής. Αντίθετα, η θεώρηση της τρέλας ως αλλοτρίωσης (aliénation), σύµφωνα
µε µια ανθρωπιστική-ιατρική προσέγγιση, οδηγεί στον αποκλεισµό της. Σύµφωνα µε αυτή
την πρώιµη οπτική του Foucault, η κοινωνία είναι υπεύθυνη για τους τρελούς της και όλες οι
«ψυχικές αρρώστιες» θεωρούνται αποτέλεσµα των υπαρξιακών συγκρούσεων που γεννιούνται
στο εσωτερικό της καπιταλιστικής κοινωνίας. Το διακύβευµα είναι «ο άνθρωπος στις
συγκεκριµένες συνθήκες της ζωής του» (Gros, 1997, σ. 10, Jacerme, 1989, σ. 8-13,
Foucault, 1988, σ. 21). Στο κείµενο αυτό ο Foucault ακολουθεί τις µαρξιστικές αναλύσεις
της αλλοτρίωσης του ανθρώπου. Οι επιστήµες του ανθρώπου που έχουν ως αντικείµενο τον
αλλοτριωµένο άνθρωπο οδηγούνται –και οδηγούν- σε αλλοτριωµένες «αλήθειες». «Θα ήθελα
να δείξω ότι η ρίζα της αθολογίας δεν ρέει να αναζητείται σε κάοιο είδος ‘µετααθολογίας’ αλλά
σε κάοια συγκεκριµένη σχέση, ιστορικά καθορισµένη, του ανθρώου ρος τον τρελό-άνθρωο και τον
αληθινό-άνθρωο.» (Foucault, 1988, σ. 8). Εδώ, ακόµα ο Foucault κινείται στο πλαίσιο ενός
µαρξιστικού σχεδίου: η τρέλα καθεαυτή θεωρείται ως κάτι το αυτόνοµο και µόνο οι
συνθήκες εµφάνισής της τίθενται υπό εξέταση. Με τη χρήση των επιστηµονικών εννοιών
αγνοείται η ιστορική διάσταση της «αλλοτρίωσης», και συγκροτείται ένα αποιστορικοποιηµένο πλαίσιο πρόσληψης της «ψυχικής αρρώστιας» (Gros, 1996, σ. 13-14,
1997, σ. 17-27).
1.3.2. «Η ιστορία της τρέλας»
Μέσω της ανάγνωσης του Νίτσε, o Foucault αναρωτήθηκε τι σηµαίνει για την
κοινωνία την ίδια να ερµηνεύει την τρέλα σαν «ψυχική αρρώστια». Στην Ιστορία της τρέλας
επιχειρεί να αναδείξει τη «δυτική εµπειρία της τρέλας», που για το Foucault συνιστά τη
µαύρη ταυτότητα της δυτικής κουλτούρας: την χειρονοµία της απόρριψης όλων αυτών που
δεν αναγνωρίζονται σαν στοιχεία του «εµείς», τα οποία βυθίζονται στη σιωπή. Το τι είµαστε
δεν µπορεί να αναλυθεί θετικά, από τις αξίες µας, αλλά αρνητικά, από αυτό που δεν
αναγνωρίζουµε σαν δικό µας. «Η γλώσσα της ψυχιατρικής, ου δεν είναι αρά µονόλογος της
λογικής για την τρέλα, δεν κατάφερε να εικρατήσει αρά µόνο έειτα αό µια τέτοια σιωή. (…) το
ρόβληµα δεν είναι η ταυτότητα ενός ολιτισµού, αλλά τα όριά του. (…) Στην εοχή µας η τρέλα
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φιµώνεται µέσα στην µακαριότητα µιας ειστηµονικής γνώσης ου την αναλύει τόσο υερβολικά, ώστε
στο τέλος την ξεχνάει…» (Foucault , 1975, σ. 6-8). Η δυτική ορθολογικότητα χαρακτηρίζεται
από τον αποκλεισµό της τρέλας. Αυτός ο αποκλεισµός δεν κατέχει µια περιθωριακή θέση
αλλά αντίθετα βρίσκεται στο επίκεντρο της ταυτότητας των δυτικών κοινωνιών (Gros, 1996,
σ. 14-15).
Στον πρόλογο του 196111 ακολουθείται ένας µεταφυσικός τύπος επιχειρηµατολογίας
εµπνευσµένος από τη φαινοµενολογική κριτική των φυσικών επιστηµών: γίνεται λόγος για
µια πρωταρχική εµπειρία, όχι πια του «φυσικού κόσµου», όπως η φαινοµενολογία πρεσβεύει,
αλλά της ίδιας της ψυχολογίας του ανθρώπου. Μια εµπειρία θεµελιωµένη όχι στην καθολική
ορθολογικότητα του υποκειµένου που βρίσκεται «ριγµένο µέσα στον κόσµο», αλλά στην
ορθολογικότητα καθεαυτή, αποτέλεσµα µιας ρήξης µε την οποία εγκαθιδρύεται ένα όριο
ανάµεσα στην τρέλα και τη λογική. Στην αρχαιολογία του διαχωρισµού αυτού «καθαρή
τρέλα», έξω από την ιστορία, δεν υπάρχει, κάτι που υποδηλώνεται από τη δυνατότητα
καθεαυτή να γραφτεί η ιστορία της. Αυτό επιχειρεί ο Foucault εξετάζοντας τρεις περιόδους,
την «αναγέννηση», την «κλασσική» και τη «µοντέρνα εποχή», δανειζόµενος µια
περιοδολόγηση που χρησιµοποιείται συνήθως στην ιστορία της τέχνης (Foucault, 1975, σ.
5-8, Gros, 1997, σ. 29, 32).
Σύµφωνα µε αυτή την εξιστόρηση, η ιστορία της τρέλας στη δύση ξεκινά στο τέλος
του µεσαίωνα µε την εξαφάνιση της λέπρας, η οποία αφήνει πίσω της άδεια τοπία, κενούς
χώρους, όπου κυριαρχούν η φρίκη και ο φόβος. Η εξαφάνιση της λέπρας αφήνει ως
κληρονοµιά και ένα µοντέλο αντιµετώπισης του ξένου, του αλλότριου. Αποκλεισµός και
θεραπεία συµπλέουν, «κι έτσι βλέουµε δυο ροθέσεις να συναντιόνται και να βαδίζουν αράλληλα:
η ρόθεση της θεραείας (…) κι η ρόθεση της αοδιοοµής…» (Foucault, 1975, σ. 15).
Ωστόσο, δεν συνδέεται ακόµα η τρέλα µε την λέπρα και τη φρίκη της. Στην αναγέννηση η
τρέλα κυκλοφορεί µέσα στις κοινωνίες, αν και δεν πρόκειται για µια ευχάριστη παρουσία:
κυριαρχεί η ανεκτικότητα και όχι η αποδοχή. Στη ζωγραφική συνδέεται µε την εικόνα του
θανάτου, το παραλήρηµα υπενθυµίζει την εφιαλτική, αλλά κρυµµένη, φύση και τον συνεχή
κίνδυνο. Αλλά στη φιλολογία της εποχής η πρόσληψη της τρέλας διαφοροποιείται από το
εφιαλτικό φαντασιακό και συνδέεται µε το Λόγο (Raison): δεν υπάρχει Λόγος παρά µε ένα
ρίσκο τρέλας. Η τρέλα, σε αυτή την µετριοπαθή αποδοχή, γίνεται στοιχείο του αγώνα του
ανθρώπου µε τον εαυτό του. Η τρέλα θεωρείται το αντίθετο του λόγου, ο συνεχής κίνδυνός
του. Λόγος είναι η µη τρέλα, πάντοτε όµως δυνάµει παρούσα (Foucault, 1975, σ. 15–39,
Gros, 1996, σ. 15-17).
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Ο Foucault βλέπει στη θεµελίωση του Γενικού Νοσοκοµείου (Hôpital Général,
1656) την πιο ορατή ένδειξη της «κλασικής εµπειρίας» της τρέλας (1% του πληθυσµού του
Παρισιού, ένα ετερογενές σύνολο περιθωριακών, εγκλείεται). Η εµπειρία και το νόηµα της
φτώχειας µεταλλάσσεται από αυτόν τον «µεγάλο εγκλεισµό», καθώς θεωρείται πια ως
υπόθεση δηµόσιας αρωγής. Την ίδια στιγµή όµως, µέσω της καταναγκαστικής εργασίας και
µιας σειράς ιδρυµάτων που την προωθούν και την προάγουν, η εργασία καθαγιάζεται και
αποκτά ένα ηθικό νόηµα. Με το «µεγάλο εγκλεισµό», η τρέλα γίνεται ένα από τα στοιχεία
του περιθωρίου και της φτώχειας, εφεξής υπόθεση της δηµόσιας τάξης (Foucault, 1975, σ.
41-63, Κορασίδου, 2002, σ. 23-25, Gros, 1996, σ. 17-18). «Οι στόχοι κι η λειτουργία του
Γενικού Νοσοκοµείου δεν έχουν αολύτως καµία σχέση µε την ιατρική. Το ίδρυµα αυτό είναι καθαρό
δηµιούργηµα της τάξης ου ροσαθούν να ειβάλλουν στη Γαλλία η µοναρχία και οι αστοί, ου την
εοχή αυτή οργανώνονται σαν κατεστηµένο» (Foucault, 1975, σ. 46). Στο όνοµα της ηθικής της
εργασίας, που εξαπλώνεται παντού στη ∆υτική Ευρώπη, η τρέλα εγκλείεται. Ο θεσµός που
αναλαµβάνει αυτό το έργο, το Γενικό Νοσοκοµείο, είναι ένα «ηθικό ίδρυµα» (Foucault,
1975, σ. 59).
Για το Foucault, όλο αυτό το ετερογενές περιθώριο που εγκλείεται έχει το
ενοποιητικό στοιχείο της ένταξης στον κόσµο του παραλογισµού (Déraison), της αντίθεσης
στις κοινωνικές αξίες του αναδυόµενου Λόγου. Η τρέλα αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει την
εικόνα που σήµερα ξέρουµε. Ως αποτέλεσµα αυτού του γενικού εγκλεισµού, µακριά από τις
ονειροπολήσεις του φαντασιακού της αναγέννησης, η τρέλα ταυτίζεται µε τον παραλογισµό.
Αποκτά έτσι µια ηθική διάσταση και γίνεται σκάνδαλο, απειλή για τη δηµόσια τάξη. Ο
τρελός είναι υπεύθυνος αλλά και ένοχος για την τρέλα του, όπως και ο σοδοµίτης, ο
φτωχός και ο έκφυλος είναι ένοχοι και υπεύθυνοι για την παρακµή τους (Gros, 1996, σ. 1819).
Στο επίπεδο των πρακτικών την εποχή του µεγάλου εγκλεισµού δεν υπήρχε καµία
ιατρική µέριµνα για την τρέλα. Σύµφωνα µε το Foucault, στην κλασική εποχή η πρόσληψη
της τρέλας ήταν αποκλειστικά κοινωνική και ηθική. Ο εγκλεισµός δεν αποσκοπούσε στη
θεραπεία, αν και ο ίδιος αναγνωρίζει ότι στο Γενικό Νοσοκοµείο υπήρχαν ιατρικές
υπηρεσίες στην υποδοχή και ειδικοί χώροι για τους τρελούς. Αυτές όµως δεν σχετίζονταν µε
ένα θεραπευτικό σχέδιο αλλά µε µια παλιά παράδοση των Αράβων σύµφωνα µε την οποία
µόνο ένας γιατρός µπορούσε να «γνωµατεύσει» την τρέλα ενός ατόµου. Αυτή η
ιατροδικαστική παράδοση, που προσδιόριζε εάν ένα άτοµο ήταν υποκείµενο δικαίου, στην

11

Folie et déraison. Histoire de la folie à l’ âge classique, Παρίσι, Plon, 1961, σ. 9-11. Η ελληνική έκδοση ακολουθεί
την ανατύπωση του 1964 που είναι ταυτόσηµη.
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κλασική εποχή µετασχηµατίζεται και εφεξής προσδιορίζει εάν ένα άτοµο υπακούει ή όχι
στους ηθικούς κανόνες (Foucault, 1975, σ. 64-99, Gros, 1996, σ. 19-20).
Μαζί µε αυτές τις αναλύσεις του εγκλεισµού ο Foucault επιχείρησε να ερµηνεύσει
τα φιλοσοφικά και ιατρικά κείµενα που καταδείκνυαν την φύση της τρέλας, µια θεωρητική
γνώση που αντιπαρατίθεται στις κοινωνικές χειρονοµίες που περικυκλώνουν τους τρελούς. Η
κλασική εποχή εγκλείει την τρέλα ενώ από την άλλη πλευρά επιχειρεί να γνωρίσει τη φύση
της, χωρίς αυτές οι δύο διαδικασίες να συνδέονται άµεσα. Η κλασική εµπειρία της τρέλας,
στο βάθος της, εκφράζεται κυρίως από τη δεύτερη όψη, της µελέτης της φύσης της. Ενώ
στους νεότερους χρόνους η τρέλα συνδέθηκε µε την απουσία ελευθερίας, µε την κυριάρχηση
του υποκειµένου από το ζωικό του υπόστρωµα, από τα ένστικτά του, δηλαδή την αναγωγή
του στο φυσικό ντετερµινισµό που ακυρώνει τα ίδια τα θεµέλια του ουµανισµού, στην
κλασική εποχή η τρέλα συµβόλιζε όλους εκείνους τους κινδύνους που εγκυµονεί η απόλυτη
ελευθεριότητα, η οποία συνεπάγεται την επιστροφή στην ιδιότητα του ζώου (Foucault, 1975,
σ. 98-99).
Μέσα από την πασίδηλη απουσία θετικής πρόσληψης, αναφαίνεται η εικόνα µιας
τρέλας που «δεν είναι τίποτα», αυτό το «κενό» που εκφράζεται µέσα από τη γλώσσα της, το
παραλήρηµα. Αυτό που ορίζει την τρέλα είναι η δοµή της γλώσσας της. Ενώ στην
αναγέννηση µιλούσε για άλλους κόσµους, στην κλασική εποχή η τρέλα είναι το µηδέν του
είναι, µια τύφλωση. Οι αντιφατικές θεωρητικές προσλήψεις της τρέλας στην κλασική εποχή
είναι ακριβώς η αντανάκλαση αυτής της βαθύτατης πεποίθησης ότι η τρέλα δεν είναι τίποτα,
είναι ένα κενό, το οποίο σαν τέτοιο είναι δύσκολο να θεωρητικοποιηθεί (Foucault, 1975, σ.
101-127, Gros, 1996, σ. 21-22).
Στις αρχές του 19ου αιώνα συγκροτείται µια «ανθρωπολογική» εµπειρία που
αντικαθιστά την κλασική εµπειρία της τρέλας. Την εποχή αυτή, στην οποία για το
συγγραφέα βρισκόµαστε ακόµα, η τρέλα νοείται ως «αλλοτρίωση της ανθρώπινης αλήθειας».
Καταρχάς, ο γιατρός µπαίνει στο άσυλο γιατί ένας µεγάλος φόβος, ο φόβος µιας επιδηµίας
τρέλας, καταλαµβάνει την κοινωνία και έτσι η ιατρική συναντάει την τρέλα για πρώτη φορά
κάτω από το καθεστώς του τρόµου. Όχι για να θεραπεύσει τον τρελό αλλά για να
προστατεύσει τους λογικούς από τον κίνδυνο που διέτρεχαν. Η τρέλα ξαναβρίσκει το
φαντασιακό, αλλά τώρα πια όχι µέσω του σινιάλου ενός άλλου κόσµου αλλά ως
διαπιστωµένη αντικειµενικότητα του εκφυλισµού του ανθρώπου. Μια λογική συνέπεια της
«πολιτισµένης» κοινωνίας που έχει αποµακρυνθεί από την «αληθινή φύση» (Foucault, 1975,
σ. 199-217, Gros, 1996, σ. 23).
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Όµως, µια διαφοροποίηση λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό του εγκλεισµένου
παραλογισµού: οι τρελοί διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους και µόνο οι φτωχοί είναι
δυνατό πλέον να γίνουν αντικείµενο πολιτικής µέριµνας. Η τρέλα απελευθερώνεται από την
µιζέρια και το ηθικό έγκληµα, και µια νέα εµπειρία προετοιµάζεται. Η Γαλλική επανάσταση
καταλύει τον µαζικό εγκλεισµό ως ένα δεσποτικό κατάλοιπο (Foucault, 1975, σ. 219-234).
∆ηµιουργούνται έτσι νέοι χώροι όπου το ιατρικό, αντικειµενικό και επιστηµονικό, βλέµµα
επιχειρεί µια νέα σύνθεση, µια νέα συνολική θεώρηση της τρέλας. Η Επανάσταση δεν
απελευθέρωσε την τρέλα αλλά την εγκλώβισε σε ένα µονολογικό ιατρικό ορισµό. Η τρέλα
δεν φέρει πια καµιά αλήθεια πέρα από την αντικειµενική παρατήρηση του άλλου πάνω στο
κορµί της, του γιατρού. Η ιατρική στήνει απέναντι στον τρελό έναν καθρέπτη και βλέποντας
τον εαυτό του «µονάχος του αραδέχεται ότι είναι αντικειµενικά τρελός» (Foucault, 1975, σ. 255).
Η τρέλα δεν απελευθερώθηκε αλλά ιατρικοποιήθηκε, δηλαδή αντικειµενικοποιήθηκε ως
ψυχική αρρώστια. Εφεξής, εγκλείεται σε ειδικούς χώρους, τα άσυλα, προκειµένου να
θεραπευτεί. Εκεί, η ιατρική την ενοχοποιεί και για το λόγο αυτό την κρίνει, την επιτηρεί και
την ελέγχει στην καθηµερινότητά της. Ενώ στην κλασική εποχή η τρέλα και ο λόγος
σχετίζονται εξωτερικά, µέσω του εγκλεισµού, στην µοντέρνα εποχή αποκτούν, µέσω της
µοντέρνας ψυχολογίας, µια εσωτερική σχέση: ο τρελός δεν αποκλείεται πια από τους άλλους
αλλά από τον ίδιο του τον εαυτό. Ο διαχωρισµός σε παρατηρητή και παρατηρούµενο
εσωτερικεύεται: ο τρελός αποξενώνεται από τον ίδιο του τον εαυτό, από την ίδια του την
τρέλα, στην οποία δεν αναγνωρίζει πια τον εαυτό του (Gros, 1996, σ. 25). Μέσα από την
αντικειµενικοποίηση που εγκαθιστά το δίπολο «γιατρός που παρατηρεί» και «εγκλεισµένος
τρελός που παρατηρείται» ο τελευταίος λαµβάνει, εσωτερικεύοντάς το, το status του
αλλόφρονα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενοχοποίηση της τρέλας και η θεώρησή της
ως ανωµαλίας. Ο φόβος, η επιτήρηση, η ταπείνωση και η ηθική επίκριση, αυτές είναι για το
Foucault οι τέσσερις ενεργητικές διαστάσεις της ηθικής θεραπείας, που παράγουν κατά
κάποιο τρόπο τον αλλοτριωµένο άνθρωπο σαν τέτοιο στην καθηµερινότητα του ασύλου
(Foucault, 1975, σ. 251-259).
Ο Foucault αναγνωρίζει στο πρόσωπο του Pinel τον άνθρωπο που εγκαινιάζει τη
νέα εποχή: είναι ο άνθρωπος της χειρονοµίας της απελευθέρωσης των εγκλείστων τρελών.12
Μόνο που για το Foucault η απελευθέρωση αυτή ήταν πλαστή και επιφανειακή, καθώς
υποκρύπτει την πλήρη ηθική καταδίκη της τρέλας και το πλέγµα των λόγων και των
πρακτικών που στήνονται γύρω της ελέγχοντάς την συνεχώς, στερώντας της κάθε
12

Ο Foucault, εξετάζει στο τελευταίο κεφάλαιο της Ιστορίας της τρέλας παράλληλα τις απόψεις του Tuke και
του Pinel, διαπιστώνοντας µια κοινή πορεία προς την µοντέρνα εµπειρία της τρέλας. Στέκεται όµως στον Pinel

46

θετικότητα, παράγοντάς την ως «ψυχική ασθένεια», δηλαδή ως αντικείµενο θετικής γνώσης.
Για το Foucault, µέσα από τη µοντέρνα «ανθρωπολογική» εµπειρία της τρέλας καθίσταται
δυνατή η δηµιουργία µιας ψυχολογίας. ∆εν πρόκειται, όπως λανθασµένα θεωρήθηκε, για µια
απλή κατάδειξη της ανθρώπινης διάστασης της τρέλας και του ανθρωπισµού της
ψυχιατρικής που την αναγνωρίζει ως τέτοια. Έχουµε κάτι πολύ περισσότερο, δηλαδή τη
θεώρηση του ανθρώπου ως επιστηµονικού αντικειµένου, η οποία κατέστη δυνατή εξαιτίας
ενός ιδιότυπου αναδιπλασιασµού, όπως θα υποστηρίξει αργότερα ο ίδιος: ο άνθρωπος
αντιµετώπισε τον ίδιο του τον εαυτό ως αντικείµενο επιστηµονικής γνώσης (Foucault, 1993).
Σε αυτή την εµπειρία, οι απαρχές της οποίας βρίσκονται στο µεγάλο εγκλεισµό του 17ου
αιώνα, βασίστηκε η «επιστήµη του ανθρώπου» που σήµερα ονοµάζουµε ψυχιατρική.
Μέσα από την ιατρικοποίηση του ασύλου αναδύεται η κυρίαρχη µορφή του
γιατρού. Σε αυτή την αποφασιστική στιγµή της νεότερης εποχής, των απαρχών της ιατρικής
πρόσληψης της τρέλας, θα συναντήσουµε ένα παράδοξο, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει ως
τις µέρες µας. Ο γιατρός γίνεται το κυρίαρχο πρόσωπο, δίχως όµως τα επιστηµονικά
εύσηµα για να αντεπεξέλθει στο ρόλο του: αυτό που του ζητείται δεν είναι τόσο η ιατρική
του γνώση, αναγκαίο τυπικό προσόν ωστόσο, αλλά η λειτουργία του ως φορέα της ηθικής
συνείδησης της κοινωνίας. Πλάι στη ψυχιατρική γνώση που αντικειµενικοποιεί, πιστή στο
θετικιστικό πνεύµα της νέας εποχής, αναδύεται το παράδοξο δίπολο ασθενούς-γιατρού, και
µέσα από αυτό ο γιατρός ως πρόσωπο που κατέχει σχεδόν µαγικές ιδιότητες, φορέας µιας
παράδοξης δύναµης που ούτε κι ο ίδιος κατανοεί.13 Οι µεταγενέστερες γενιές ψυχιάτρων θα
απορήσουν γι’ αυτή την παράδοξη ισχύ που τους αποδίδεται στο πεδίο της ασυλιακής
καθηµερινότητας, ακόµα και από τους ίδιους τους ασθενείς. Μια ισχύς που δεν ανάγεται στις
ιατρικές τους γνώσεις, θετικιστικά διαπιστωµένες, αλλά στην κυριαρχία τους επί των φορέων
της τρέλας. Μια παράξενη δύναµη που ο Freud θα µεγεθύνει στο έπακρο αργότερα,
µεταφέροντας κατά κάποιο τρόπο τα τείχη του ασύλου και την εσωτερική του διάταξη στο
κλειστό δωµάτιο µε το ντιβάνι και την αναπαυτική πολυθρόνα.14 «Αν ειθυµούσαµε ν’
επειδή σε αυτόν ανάγονται ορισµένες από τις βασικές αρχές λειτουργίας των ψυχιατρικών ασύλων µε τη µορφή
που αυτά λειτούργησαν στη δυτική Ευρώπη για πάνω έναν αιώνα.
13 Ο Foucault, θα ασχοληθεί ξανά µε τη θεµατική της ψυχιατρικής το 1973, στα µαθήµατα στο Collège de
France (1973-1975). Ο θεσµός του ασύλου θα ανασυγκροτηθεί ως πεδίο αντίρροπων δυνάµεων: από τη µια η
τρέλα και ο φορέας της, από την άλλη ο γιατρός. Η θεραπεία συνίσταται στην τελική επικράτηση του γιατρού,
του φορέα της λογικής. Ο µηχανισµός του ασύλου εντάσσεται αυτή τη φορά στη γενική θεώρηση περί
κανονικοποίησης και οµαλοποίησης των νεωτερικών κοινωνιών που πραγµατεύεται εκείνη την εποχή
(διαδικασίες που οδηγούν στις πειθαρχικές κοινωνίες). Το ψυχιατρικό άσυλο δεν είναι ο τόπος της
πρωταρχικής αντικειµενικοποίησης, θεµέλιο της σύγχρονης ψυχολογίας, αλλά µια από τις εστίες εξάσκησης
των τεχνολογιών της εξουσίας, όπως αναλύθηκαν στα έργα του Η γέννηση της φυλακής (1975) και Η δίψα της
γνώσης (1976, 1ος τόµος του Ιστορία της σεξουαλικότητας). Βλ. Foucault Michel, Résumé des cours 1970-1982,
Παρίσι, Julliard, 1989, σ. 53-70 και Gros Frédéric, Foucault et folie, Παρίσι, P.U.F., 1997, σ. 82-85.
14 Στο πιο στρουκτουραλιστικό ίσως βιβλίο του Foucault, εκεί όπου ανακοίνωσε το «τέλος του ανθρώπου»,
αυτής της «όψιµης επινόησης», δηλαδή στο Οι Λέξεις και τα ράγµατα, η µελέτη των επιστηµολογικών
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αναλύσουµε τις βαθύτερες δοµές σχετικά µε την αντικειµενικότητα των γνώσεων και της ρακτικής
της ψυχιατρικής, αό τον Pinel µέχρι τον Freud, θα ‘ρεε να αραδεχτούµε ότι, κατ’ αρχήν, µια
τέτοια αντικειµενικότητα δεν ήταν τίο’ άλλο αό µια ‘αντικειµενικοοίηση’ µαγικού χαρακτήρα, ου
µορούσε να ραγµατοοιηθεί µόνο µε τη συνενοχή του ίδιου του ασθενούς κι είσης µόνο εφόσον
ξεκινούσε αό µια διάφανη και ξεκάθαρη ηθικολογική ρακτική, ου όµως βαθµιαία ξεχάστηκε γιατί
αντικαταστάθηκε αό το µύθο της ειστηµονικής αντικειµενικότητας, ου εέβαλε το θετικιστικό
νεύµα. Ωστόσο, αν και αυτή η ηθικολογική ρακτική ξεχάστηκε, άντα ήταν ενεργή και αρούσα.
Αυτό ου ονοµάζουµε ψυχιατρική ρακτική δεν είναι αρά µια ηθική τακτική, σύγχρονη µε το τέλος
του 18ου αιώνα, ου διατηρήθηκε µέσα στις εθιµοτυίες των ασύλων, έστω και καλυµµένη αό τους
µύθους του θετικισµού» (Foucault,, 1975, σ. 265).
Για το Foucault η ψυχιατρική είναι µια θεµελιακά αντικειµενικοποιούσα επιστήµη,
χωρίς όµως ποτέ να καταφέρει να γίνει µια θετική επιστήµη. Οι επιστήµες του ανθρώπου
θεµελίωσαν τις αλήθειες τους σε µια σειρά από αρνητικότητες που σχετίζονται µε την
εµπειρία της τρέλας ως απώλειας της ανθρώπινης αλήθειας. Παράδοξο και δύσκολο
µάθηµα: πώς θεµελιώνονται οι θετικές αλήθειες των επιστηµών του ανθρώπου εφόσον αυτές
πηγάζουν από το σκοτάδι της τρέλας, κατανοητής ως απώλειας κάθε αλήθειας (Jacerme,
1989, σ. 28-29, 61-96, Gros, 1997, σ. 56-85).15
προϋποθέσεων των ανθρωπιστικών επιστηµών κατέχει κεντρική θέση. Ο χαρακτήρας τους κρίνεται ως
εξαιρετικά αµφίσηµος καθώς, µέσα από ένα ιδιότυπο αναδιπλασιασµό, επιχειρούν να αναλύσουν ταυτόχρονα
µηχανισµούς και αναπαραστάσεις των ανθρώπων γι’ αυτούς τους ίδιους. Το θεµέλιο του ανθρωπισµού στον
οποίο βασίζονται οι ανθρωπιστικές επιστήµες ανευρίσκεται στην αντίληψη περί της περατότητας του
ανθρώπου. Ένα όριο που θέτει την ίδια στιγµή τις προϋποθέσεις της γνώσης του ανθρώπου από αυτόν τον ίδιο.
Αποκτούν την επιστηµονικοφάνειά τους δανειζόµενες µοντέλα από τις καθιερωµένες επιστήµες, ενώ
παραµένουν σε ένα φιλοσοφικό πλαίσιο ανάλυσης των παραστάσεων. Η ψυχανάλυση δε θεωρείται σε αυτό το
έργο ως µια συνέχεια, και µια συνέπεια, των µηχανισµών αντικειµενικοποίησης που οδήγησαν στην
συγκρότηση της ψυχιατρικής στην κλασική εποχή, όπως ο ίδιος υποστηρίζει στο Η ιστορία της τρέλας. Αντίθετα,
η φροϋδική µεταψυχολογία διαχωρίζεται από τη «σαθρή» επιστηµολογική βάση των ανθρωπιστικών
επιστηµών, δηλαδή τον αναδιπλασιασµό, στοχεύοντας κατευθείαν στο υποσυνείδητο, µη εστιάζοντας στις
ανθρώπινες παραστάσεις καθεαυτές. Βλ. Foucault Michel, Οι λέξεις και τα ράγµατα, µτφρ. Παπαγιώργης
Κωστής, Αθήνα, γνώση, 1993, σ. 540-527.
15 Συναφές µε το ερώτηµα του πότε η τρέλα παίρνει το νόηµα της ψυχικής αρρώστιας είναι το ερώτηµα που
θέτει ο Foucault στη Γέννηση της κλινικής του πώς κατανοούµε τη γέννηση του κλινικού βλέµµατος, εκείνου που
παρατηρεί το εσωτερικό του σώµατος; Σύµφωνα µε το Foucault αυτό είναι ζήτηµα τόσο του χώρου, όσο και
της γλώσσας, της πρόσληψης του θανάτου, εν τέλει του βλέµµατος. Στην ιατρική των ειδών, η αρρώστια
αποτελούσε µια καθαρή οντότητα, στοιχείο ενός διατεταγµένου πίνακα, και ο άρρωστος ένα µοναδικό χώρο
εµφάνισης της καθαρής αρρώστιας, η εξέλιξη της οποίας ήταν ανεξάρτητη από την κατά τόπους εµφάνισή της.
Το νοσοκοµείο αποτελούσε ένα χώρο όπου η αρρώστια έχανε την ιδεατότητά της, καθώς ήταν ένας χώρος
σύγχυσης µε άλλες αρρώστιες. Η Επανάσταση κατάργησε τα Νοσοκοµεία, αλλά, έως ότου αντικατασταθούν
από µια νέα µορφή κοινωνικής µέριµνας, λειτούργησαν ορισµένοι χώροι έκτακτης βοήθειας όπου επίσης
ελάµβαναν χώρα οι πρακτικές-παιδαγωγικές διαδικασίες των γιατρών: εδώ συνενώνονται η παρατήρηση, η
διδασκαλία και η µάθηση µε την καθηµερινή ιατρική πρακτική. Για πρώτη φορά η ιατρική αλήθεια συνενώνει
παιδαγωγική διαδικασία και θεραπευτική πρακτική. Η νέα εµπειρία µεταφράζεται γρήγορα σε µια νέα γλώσσα,
µε νέες έννοιες: δεν εκδιπλώνεται πια στις εσωτερικές κατηγοριοποιήσεις της ιατρικής ορολογίας αλλά στην
άµεση παρατήρηση του πόνου: το βλέµµα του γιατρού παρατηρεί το παθολογικό τοπίο το οποίο
µετασχηµατίζει σε γλώσσα (συµφωνία βλέµµατος και λόγου). Αλλά µόνο µε την έννοια του ιστού και τη
θεώρηση του σώµατος ως συστήµατος ιστών θα γεννηθεί η πρακτική της εσωτερικής παρατήρησης του
σώµατος. ∆εν περιοριζόµαστε πια σε µια παρατήρηση του ορατού αλλά καθιστούµε ορατό, µέσω του
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Οι εποχές της τρέλας στη δύση, σύµφωνα µε το σχήµα του Foucault.
Αναγέννηση
Κλασική εοχή
Μοντέρνα εοχή
Συνείδηση της τρέλας ∆ιαλεκτική
Πρακτική και διαλεκτική, Αναλυτική
αποφαντική και αναλυτική
Ερµηνεία της τρέλας Άλλοι κόσµοι
Καθαρή
αρνητικότητα Ψυχολογική φύση
ως ορίου
(ζωώδης, µη λογική)
Τρόος διαχωρισµού Επιφανειακή
Αποκλεισµός
Αντικειµενικοποίηση
επαφή
Γεωγραφία
Τόποι µετάβασης Γενικά Νοσοκοµεία
Ψυχιατρικά Άσυλα
Κοινωνική ρακτική
Κυκλοφορία
Εγκλεισµός
Θεραπεία
Αντιθετικά ζεύγη
Ιερό/βέβηλο
Λόγος/Παραλογισµός
Φυσιολογικό/παθολο
γικό
Τύος σύνθεσης
Φαντασία
Ηθική πρόσληψη
Αναλυτική προσέγγιση

1.4. Η ψυχιατρική ως «ειστήµη του υοκειµένου»
Τη φουκιανή ερµηνεία της ψυχιατρικής, ως αντικειµενικοποιούσας επιστήµης,
αµφισβήτησε η Swain. Το διάβηµα της Swain, που συνεργάστηκε µε τον Gauchet, µε τον
οποίο και συνέγραψε ένα από τα βασικά της έργα,16 εστιάζεται στη διερεύνηση των
καταστάσεων που µετασχηµάτισαν την τρέλα σε επιστηµονικό «αντικείµενο». Σύµφωνα µε
την οπτική της, η συγκρότηση της ψυχιατρικής συνδέεται µε διαδικασίες που αναδεικνύουν
όχι το «αντικείµενο-τρέλα», αλλά το «υποκείµενο της τρέλας». Για να παρακάµψει το
επιβλητικό οικοδόµηµα του Foucault,17 το οποίο είχε γίνει ένα είδος δόγµατος στις
ταραγµένες δεκαετίες του ’60 και του ’70, ακολούθησε δύο διαδροµές. Καταρχάς
ανοίγµατος των πτωµάτων, το µη ορατό, δηλαδή την αλήθεια της αρρώστιας και του πόνου. Η γέννηση του
κλινικού βλέµµατος είναι αποτέλεσµα µιας νέας ιατρικής εµπειρίας του θανάτου, που επιτρέπει, ή και
καθοδηγεί, την ανατοµική διερεύνηση της αρρώστιας. Όπως η ψυχολογία που καθιστά τον άνθρωπο
αντικείµενο µελέτης βασίζεται σε µια ορισµένη εµπειρία της τρέλας έτσι και το κλινικό βλέµµα είναι
αποτέλεσµα µιας νέας εµπειρίας του θανάτου. Βλ. Gros Frédéric, Michel Foucault, Παρίσι, P.U.F., 1996, σ. 2730, και Smart Barry, «Michel Foucault: κύρια θέµατα και ζητήµατα», στο Πετµεζίδου Μαρία (επιµ.), Σύγχρονη
κοινωνική θεωρία, τ. ΙΙ, Ηράκλειο, Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, 1998, σ. 135-166.
16 La pratique de l’ esprit humain. L’ institution asilaire et la révolution démocratique, Παρίσι, Gallimard, 1980.
17 Όπως σηµειώνει ο Gauchet αν δεν υπήρχε το έργο του Foucault δεν θα ήταν δυνατή η δική τους έρευνα. Η
ιστοριογραφία της ψυχιατρικής χωρίζεται σε πριν και µετά τον Foucault. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο, αυτό
δε σηµαίνει ότι µπορούµε να παραβλέψουµε τα σηµαντικά µεθοδολογικά λάθη τα σηµαντικότερα από τα
οποία είναι: 1) ανάγνωση της δεύτερης έκδοσης του έργου του Pinel, η οποία εκδόθηκε δώδεκα χρόνια µετά
την πρώτη και ήταν πλήρως αναθεωρηµένη, 2) χρήση εξαιρετικά διάσπαρτων αρχείων που δύσκολα συνδέονται
µεταξύ τους, και 3) θεµελίωση της ανάλυσης στη χειρονοµία της απελευθέρωσης, ο οποίος, όµως, ήταν ένας
µύθος, δηµιουργηµένος µισόν αιώνα αργότερα. Βλ. Gauchet Marcel, “À la recherce d’ une autre histoire de
la folie”, στο Swain Gladys, Dialogue avec l’ insensé, Παρίσι, Gallimard, 1994, σ. XXVI-XXVIII.
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επιχείρησε µια σε βάθος ανάλυση του βασικού βιβλίου του Pinel, κείµενο θεµελιακό για την
κατανόηση της «θεώρησης της αλλοτρίωσης» (aliénisme) και της εποχής της. Στη συνέχεια
εστίασε την προσοχή της στον τρόπο µε τον οποίο συγκροτήθηκε ο «µύθος» του Pinel ως
«απελευθερωτή» των σιδηροδέσµιων εγκλείστων τρελών της Bicêtre, ο οποίος, όπως
κατέδειξε, δηµιουργήθηκε πολύ αργότερα. Ο Pinel στην εποχή του ήταν ο «άνθρωπος ενός
βιβλίου» και όχι ο «άνθρωπος µιας χειρονοµίας».
Η Swain κατηγόρησε τον Foucault ότι προσπαθεί, ακολουθώντας ένα κλασικό
µεθοδολογικό σφάλµα, να ερµηνεύσει το παρελθόν µε ορίζοντα κατανόησης το παρόν,
επιβάλλοντας µια αναδροµική οπτική. Ο Foucault βασίζεται στη µυθολογία («ο Pinel ως
απελευθερωτής») και όχι στα αρχεία: γι’ αυτόν η νεωτερική εµπειρία της τρέλας
εγκαινιάζεται από µια χειρονοµία. Μια χειρονοµία που αντί να «απελευθερώνει» εγκλωβίζει
την τρέλα στην ιατρική πρόσληψη. Μόνο που ο «µύθος» του απελευθερωτή Pinel είναι ένας
πραγµατικός µύθος, ένα εκ των υστέρων δηµιούργηµα. Η φήµη που ο Pinel είχε στην εποχή
του δεν οφείλεται στη χειρονοµία που δήθεν ή πράγµατι έκανε αλλά στο έργο του.
Τα ερωτήµατα της Swain επιχειρούν να σχετικοποιήσουν τη θεώρηση του Foucault
για την ιστορία της τρέλας στη δυτική νεωτερικότητα. Και αν η δηµιουργία ενός «άλλου»,
µέσω του εγκλεισµού, είναι µια οπτική αυταπάτη; Μήπως αυτό που ονοµάζουµε οικειότητα
µε την τρέλα στην αναγέννηση αλλά και αλλού είναι απλώς η εγγύτητα µε το αλλότριο (ο
τρελός του χωριού); Ολόκληρη η χριστιανική εποχή θεωρεί τον τρελό ως φυσικά
συνδεδεµένο µε την αποξένωσή του: είναι ξένος από τη φύση του. Η θρησκευτική
µεταρρύθµιση του 16ου αιώνα, η πολιτική επανάσταση του κράτους και η επιστηµονική
επανάσταση της µηχανικής εκκοσµικεύουν τον κόσµο και τον διαχωρίζουν από το θεό. «Σε
έναν κόσµο όου ο Λόγος δεν αναφέρεται αρά στον εαυτό του και του οοίου τα όρια δεν µορούµε
να σκεφτούµε αρά µόνο ως εσωτερικά όρια. Σ’ αυτόν τον κόσµο το status της τρέλας ρέει να
θεµελιωθεί εκ νέου. Τι θέση θα της δώσουµε σε σχέση µε τη νέα φιγούρα του ανθρώου του οοίου θα
ρέει να εαναροσδιοριστεί η δύναµή του να γνωρίζει, µια δύναµη στην οοία θα δώσουµε το όνοµα
υοκείµενο – στα 1781 για την ακρίβεια, υενθυµίζουµε, µέσα στην Κριτική του Καθαρού Λόγου; Σε
αυτή τη σχετική ησυχία της κλασικής εοχής αναφορικά µε την τρέλα, υάρχει είσης µια ενόχληση
της αδυναµίας έναντι σε αυτό το τεράστιο ρόβληµα» (Gauchet, 1997, σ. 12). Η προβληµατική
της τρέλας προσδιορίζει τα διακυβεύµατα του πολιτισµού µας µέχρι της µέρες µας.
Πρόκειται για έναν συνολικό µετασχηµατισµό της ταυτότητάς µας, τον οποίο δεν έχουµε
ακόµα πλήρως συνειδητοποιήσει. Στην «µανία χωρίς παραλήρηµα», στην «τρέλα µε
συνείδηση» του Pinel θα δούµε το σχεδίασµα αυτής της νέας εννοιολόγησης του ανθρώπου
ως υποκειµένου.
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Για τη Swain, το έργο του Pinel Ιατρικό-φιλοσοφικό εγχειρίδιο ερί της ψυχικής
αλλοτρίωσης (1801) αποτελεί ένα «µνηµείο» προκειµένου να κατανοήσουµε τη διαδικασία
που οδηγεί σε µια νέα γνώση και µια νέα πρακτική έναντι της τρέλας, παρέχοντας τη µήτρα
των νέων γνώσεων τη στιγµή που σχηµατίζονται (Swain, 1997, σ. 61). Σε αυτό ανευρίσκεται:
1) µια θεραπευτική προοπτική (ηθική θεραπεία), 2) ένα διάβηµα γνώσης (επανεννοιολόγηση
του «υποκειµένου της τρέλας»), και 3) ένα θεσµικό σχέδιο (άσυλο). Αλλά το σηµαντικότερο
είναι η δυνατότητα που µας δίνεται µελετώντας αυτό το έργο να κατανοήσουµε: 1) πώς
λειτουργεί όλο αυτό το αναδυόµενο σύµπλεγµα που από περιφερειακή επιστήµη θα
µετατραπεί σε ισχυρό και διαρκές θεσµικό δίκτυο, και 2) πώς η επιστήµη της τρέλας
βρέθηκε να έχει προσεγγίσει τη γέννηση µιας «αναπάντεχης» αλήθειας, της αλήθειας του
υποκειµένου (Swain, 1997, σ. 63, Gauchet, 1997, σ. 9-10, Gauchet, 1992, σ. 11-15).
Σε αυτή τη συλλογή ήδη δηµοσιευµένα από κείµενα µπορούµε να ανιχνεύσουµε τη
γέννηση του πνεύµατος της «θεώρησης της αλλοτρίωσης» (aliénisme). Καταρχάς,
εντυπωσιάζει το ξεκίνηµα και η ιδιαίτερα η παράξενη αναφορά στην «περιοδική ή ενδιάµεση
µανία». Σε αυτήν όµως την εκκίνηση θα βρούµε το κλειδί µιας καινούριας εποχής, ενός νέου
τρόπου να σκεφτόµαστε την τρέλα. «Η εριοδικότητα κάνει κατανοητή µια εριστασιακή αόσταση
του τρελού αό την τρέλα του, την οοία το εγχείρηµα του Pinel θα γενικεύσει ως αρχή.» (Gauchet,
1997, σ. 16). Σε αυτή την µορφή µανίας θα αναγνωριστεί ένα είδος «τρέλας µε συνείδηση»,
όπου ο τρελός δεν αγνοεί την κατάστασή του.
Έτσι, ο Pinel διαχωρίζει τη θέση του από τη µακρά παράδοση που θεωρούσε τον
τρελό ως κατακυριευµένο από την τρέλα του, αποκοµµένο από τον εαυτό του και από τον
κόσµο. ∆εν έχουµε εδώ µια απλή θεωρητική ρήξη αλλά µια αλλαγή θεώρησης, η οποία θα
οδηγήσει σε νέες πρακτικές: «Υάρχει η δυνατότητα, ως αρχή, να µεις µέσα στο νεύµα του
αλλόφρονα, καθόλου κλειστό όως θέλαµε να ιστεύουµε» (Gauchet, 1997, σ. 18). Αυτές οι
θεωρητικές ιδέες οδηγούν τον Pinel στην ανακάλυψη της ηθικής θεραπείας. ∆εν είναι
καθόλου παράξενο ότι αναγνωρίζονται ως εµπόδιο οι γενικές απόψεις για το αθεράπευτο της
τρέλας, οι οποίες για τον Pinel βασίζονται σε στερεότυπα.
Για την Swain, ο διάλογος δεν ακυρώνεται µε τον εγκλεισµό, εφόσον ο άφρων
(insensé) γίνεται µε µιας αλλόφρων (aliéné), στη γνώση του οποίου ο Pinel θα βασίσει όλο
το οικοδόµηµά του. Το άσυλο δεν είναι παρά ένα «µέσο» για την επίτευξη της ηθικής
θεραπείας (Swain, 1997, σ. 61, 133-140). Με την αυστηρή περιγραφή των συµπτωµάτων,
των συµβόλων της ψυχικής αλλοτρίωσης, θα αναγνωρίσει την άγνωστη φιγούρα του
υποκειµένου (Swain, 1997, σ. 126). Μέσω αυτής της φαινοµενικής αντικειµενικοποίησης,
της νοσογραφίας, εγκαθιδρύεται µια απόσταση ανάµεσα στον αλλοτριωµένο και την
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αλλοτρίωσή του: «… η γέννηση της θεώρησης της αλλοτρίωσης (aliénisme) σηµατοδοτεί µια
αοφασιστική ρήξη µε µια αλιά λογική ου εγκλείει τον αράφρονα στην αουσία του σε σχέση µε τον
εαυτό του…» (Gauchet, 1997, σ. 11).
Ο Pinel καταλήγει σε µια συστηµατική εξήγηση, που θα είναι µόνο µια αρχή για
τον πρώτο πραγµατικό aliéniste, τον µαθητή του Esquirol. Αυτή συνίσταται: 1) σε ένα
σύµπλεγµα µιας κατ’ αρχήν αιτιολογίας, 2) ενός διαβήµατος ακριβούς περιγραφής των
συµπτωµάτων, και 3) µιας θεραπευτικής προοπτικής (Swain, 1997, σ. 61-62). Μέσω της
συνάφειας αυτών των διαστάσεων του εννοιολογικού του συστήµατος θα συνεισφέρει
αποφασιστικά στη θεσµοθέτηση ενός καινούριου τοµέα γνώσης. Με τον τρόπο αυτό ο Pinel
δηµιούργησε ένα επιστηµονικό σύστηµα. Η τρέλα θεωρήθηκε ως µια αλλοτρίωση σε σχέση
µε τον εαυτό. Η τρέλα δεν είναι µια αφηρηµένη απώλεια αλλά µια απλή αντίφαση στο
εσωτερικό του Λόγου που είναι πάντοτε παρών, θα υποστηρίξει ο Hegel παρουσιάζοντας τις
απόψεις του Pinel (Swain, 1994, σ. 1-28). Με αυτό το διάβηµα διανοίγεται ένας καινούριος
αιώνας ερωτήσεων για το υποκείµενο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πέρασµα από την ψυχή
στο υποκείµενο. Μόνο µετά τη δεκαετία του 1950 και το διάβηµα του Lacan η ψύχωση θα
θεωρηθεί, κυριολεκτικά, ως ένας κίνδυνος για το ίδιο το υποκείµενο και για τον τρόπο που
συγκροτείται (Gauchet, 1997, σ. 24). Η οπτική αυτή εγκαινιάζεται από τον Pinel ενάµιση
αιώνα νωρίτερα.
Η ψυχιατρική αντικειµενικοποίηση δεν είναι δυνατή παρά ως υποκειµενικοποίηση
του αντικειµένου της. Για να κατασκευαστούν οι κατηγορίες µε βάση τις οποίες είναι δυνατή
η δηµιουργία µιας θεωρίας της ψυχικής αρρώστιας και µιας θεραπευτικής προσέγγισης,
προϋποτίθεται η εστίαση στο εσωτερικό του ατόµου, το οποίο καθίσταται, το ίδιο,
παρατηρητής της τρέλας του και στρατηγικός σύµµαχος στις θεραπευτικές προσπάθειες.
Αυτό είναι το κύριο διακύβευµα το οποίο σχεδιάζεται µε τον Pinel, ισχυρίζεται η Swain.
Βέβαια, υπάρχει µια δυσκολία να ανακαλυφτούν µε µιας νέες λέξεις. Όµως, συγκροτείται
ένας ορίζοντας νοήµατος ριζικά διαφορετικός από αυτόν του παρελθόντος. Έτσι ανοίγει ο
δρόµος για να αναζητηθεί ένα νέο λεξιλόγιο προκειµένου να περιγραφούν οι προϋποθέσεις
της διατήρησης ή της απώλειας της υποκειµενικότητας. Την ίδια στιγµή εγκαινιάζεται µια
ατοµοκεντρική και ατοµικοποιούσα οπτική. «Αλλά η ενεργοοίηση της σχέσης ου εγκαθίσταται
έτσι ως δυνατότητα, δεν αφορά µόνο το ατοµικό είναι, αλλά αφορά εξίσου την υοκειµενικότητα
γενικά» (Gauchet, 1997, σ. 29). Στην πραγµατικότητα, ισχυρίζεται η Swain, ο κλινικός
αντικειµενισµός για τον οποίο µιλάει ο Foucault συνίσταται στην διερεύνηση των «τρόπων
του να είσαι υποκείµενο». Λανθασµένα υποθέτει ότι η σύγχρονη ψυχιατρική γνώση
θεµελιώθηκε στην αντικειµενική παρατήρηση: για άλλη µια φορά βασίζεται σε ένα µύθο,
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καλλιεργηµένο από τη θετικιστική ανάγνωση της ιστορίας της ψυχιατρικής, η οποία
αποσκοπεί στη διερεύνηση των απαρχών της (Swain, 1997, σ. 68). Η «µανία χωρίς
παραλήρηµα» ήταν το έµβληµα µιας ρήξης. ∆εν είναι η δύναµη του λόγου η οποία
κινδυνεύει, αλλά η διαχείριση του εαυτού: το πρόβληµα της πλήρους κατοχής του εαυτού
είναι πλήρως γνωστό στον εαυτό. Η παλιά παράδοση που θεωρούσε την τρέλα πλήρη και
ολοκληρωτική αντικαθίσταται από την «υποκειµενικότητα σε κατάσταση κινδύνου» (Swain,
1997, σ. 61). Πρόκειται για ένα άνοιγµα, από το οποίο θα ξεπηδήσει µια νέα θεώρηση της
τρέλας, ως κινδύνου για την «τάξη που συγκροτεί το υποκείµενο ως υποκείµενο». Ο Pinel µε
το έργο του επιχειρεί να επανιδρύσει την ψυχιατρική. Η «ηθική θεραπεία» απαιτεί µια στενή,
προσωπική σχέση µε τον τρελό σε έναν ειδικό χώρο, το Άσυλο, προκειµένου το «ψυχικά
αλλοτριωµένο» άτοµο να χρησιµοποιήσει την µη αλλοτριωµένη πλευρά του εαυτού του για
να θεραπευτεί (Swain, 1997, σ. 73-78, 102-106).
Η επιστηµολογική «χειρονοµία» του Pinel εντάσσεται στο εσωτερικό µιας
ευρύτερης κοινωνικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί σε αυτό που ο Tocqueville θα ονοµάσει
ως «δηµοκρατική κοινωνία»,18 δηλαδή ένα κοινωνικό καθεστώς, τα µέλη της οποίας
διαπνέονται από το «πάθος της ισότητας». Μόνο σε µια κοινωνία που είναι θεµελιωµένη
στην ιδέα της οµοιότητας, από την οποία προκύπτει το «πάθος της ισότητας», είναι δυνατό
να αναδυθούν ως προβλήµατα οι κοινωνικές ρυθµίσεις που την καθιστούν ανενεργή.
Σύµφωνα µε τους Swain και Gauchet, πρόκειται για την εποχή της επανάστασης του εαυτού
και του υποκειµένου. Το έργο του Pinel θεµελιώνεται σε αυτή τη νεωτερική ιδέα περί
οµοιότητας και ισότητας. Αν επιζητεί το διάλογο µε τον τρελό προκειµένου να τον γνωρίσει
είναι γιατί τον αναγνωρίζει, θεµελιακά, ως όµοιο, και κατά συνέπεια ως δυνάµει ίσο µε αυτόν
άνθρωπο, ως δυνάµει συνοµιλητή. Ο τρελός είναι τρελός αλλά είναι την ίδια στιγµή ένας
όµοιος. Και εφόσον είναι ένας όµοιος, η αλήθεια της τρέλας του είναι η αλήθεια της ίδιας
την υποκειµενικότητας που συγκροτεί τον άνθρωπο εν γένει. Αυτό που φαινοµενικά φαντάζει
σαν αποκλεισµός στα µάτια του Foucault είναι το πέρασµα σε µια εποχή «δυνάµει»
διαλόγου µεταξύ οµοίων, βασισµένου στην αµφισβήτηση της ιεραρχικής τάξης της
κοινωνίας. Με αυτή την οπτική, ο εγκλεισµός ως ασύµµετρος καταναγκασµός είναι ένα είδος
«οπτικής αυταπάτης», τυπικά νεωτερικής, η οποία βασίζεται στο µεθοδολογικό σφάλµα της
18

Ο Tocqueville διακρίνει σε αριστοκρατικές και δηµοκρατικές κοινωνίες: η νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται
από ένα πέρασµα από τον πρώτο στο δεύτερο τύπο κοινωνίας. ∆εν αναφέρεται όµως σε πολιτεύµατα αλλά σε
µορφές κοινωνικής οργάνωση, σε τύπους κοινωνιών. Αυτό που χαρακτηρίζει τις δηµοκρατικές κοινωνίες είναι η
θέσπισή τους ως συνόλων οµοίων και δυνάµει ίσων ανθρώπων, σε αντίθεση µε την ιεραρχική τάξη των
αριστοκρατικών κοινωνιών. Το «πάθος της ισότητας» είναι η βασική οργανωτική αρχή των νεωτερικών
κοινωνιών. Βλ. Tocqueville Alexis de, Η δηµοκρατία στην Αµερική, Αθήνα, Στοχαστής, 1997. Για µια
περιεκτική παρουσίαση των απόψεων του Tocqueville βλ. Κωνσταντακόπουλος Σταύρος, «Ο ατοµικισµός του
Alexis de Tocqueville», Αξιολογικά, τ. 7, 1994, σ. 137-155.
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µελέτης του παρελθόντος µε βάση τον παροντικό ορίζοντα κατανόησης, ένα είδος
«δηµοκρατικού εθνοκεντρισµού» (Gauchet, 1994).
Εάν δούµε το άσυλο µόνο ως εγκλεισµό και ως τόπο όπου η ιατρική
αντικειµενικοποιεί την τρέλα µετατρέποντάς την σε επιστηµονικό αντικείµενο, θα
παραβλέψουµε τους σκοπούς που του ανατέθηκαν να υπηρετήσει στην εποχή του. Το άσυλο
ήταν ένα είδος πολιτικού εργαστηρίου, ένα θέατρο της αυταπάτης της ισχύος της
δηµοκρατικής κοινωνίας. Αυτό που επιζητείται σε αυτόν το θεσµό είναι η «θεραπεία της
ατοµικότητας και της υποκειµενικότητας». Από τη στιγµή που το άτοµο κερδίζει την
ανεξαρτησία του από τα δεσµά της ιεραρχικής τάξης πραγµάτων δοκιµάζει να γνωρίσει τον
ίδιο του τον εαυτό, επιχειρώντας να γνωρίσει τα εµπόδια που καθιστούν κάποιο κύριο του
εαυτού του. Επιχειρεί δηλαδή να διερευνήσει τα όρια της αυτοκρατορίας που µόλις
κατέκτησε. Ο τύπος της ψυχολογικής ερµηνείας που σταδιακά εγκαθίσταται κατά τη
διάρκεια του 19ου αιώνα στα πιο ετερόκλητα µέρη βασίζεται σε αυτή την πρωταρχική
θέληση: να κατανοηθούν οι παράγοντες που εµποδίζουν το άτοµο να είναι αυτό που θα
έπρεπε να είναι, δηλαδή υποκείµενο. Το έργο του Pinel βασίζεται στις αρχές που θεσπίζει η
«δηµοκρατική» ανθρωπολογία, καθώς συµπυκνώνει µια εκκοσµικευµένη και ατοµοκεντρική
αντίληψη για την τρέλα, σύµφωνη µε την νεωτερική εννοιολόγηση του υποκειµένου. «Ο Pinel
βρίσκεται αρκετά µακριά αό την «αντικειµενικοοίηση» του ατόµου. Εφόσον, λοιόν, η τρέλα αφορά
ένα υοκείµενο, υάρχει άντα µια αόσταση του ατόµου αό την αλλοτρίωση του και ανοίγεται µια
ροοτική θεραευτικής συναλλαγής µαζί του. Έτσι, η ψυχιατρική στο ξεκίνηµά της ανακαλύτει ότι οι
τρελοί-αλλοτριωµένοι δεν είναι εντελώς κλεισµένοι στον εαυτό τους. Είναι άτοµα µε τα οοία
µορούµε να έρθουµε σε µια εαφή-σχέση, µε στόχο την έξοδό τους αό την κατάσταση αλλοτρίωσης»
(Αµπατζόγλου, 1990, σ. 60).
Σύµφωνα µε τους Swain και Gauchet, µια σειρά από παράγοντες κατέστησαν
ανενεργή την «ηθική θεραπεία» (εξαιρετικά µεγάλος αριθµός τροφίµων ανά ψυχίατρο,
κυριαρχία οργανικού παραδείγµατος) και εν µέσω συγκυριών (διαµάχες γιατρών,
συντεχνιακά συµφέροντα και συµµαχίες, προώθηση του ονόµατος του πατέρα από τον υιό
Pinel, επίσης γιατρό) «κατασκευάστηκε», γύρω στα µέσα του 19ου αιώνα, η ανθρωπιστική
διάσταση της συµβολής του Pinel, µέσω της ανάδειξης της χειρονοµίας της απελευθέρωσης
των αλυσοδεµένων τρελών της Bicêtre (Swain, 1997, σ. 86-94, Καραβάτος, 1987. σ. 52-55).
Απέναντι σε ένα διάσηµο όνοµα, του οποίου το έργο φάνταζε σαν ένα δηµιούργηµα µιας
άλλης εποχής, η γαλλική επιστηµονική κοινότητα επανεκτίµησε την συνολική του
προσφορά. ∆εν ήταν πια η επιστηµολογική ρήξη, η θεσµοθέτηση της ψυχιατρικής
προοπτικής, που βασιζόταν στην ηθική θεραπεία που πια είχε «ξεπεραστεί» (ήταν ασύµβατη
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µε το βιολογισµό που κυριάρχησε από τα µέσα του 19ο αιώνα και µετά) αλλά η
ανθρωπιστική χειρονοµία της απελευθέρωσης των σιδηροδέσµιων εγκλείστων, στο πνεύµα
της Γαλλικής Επανάστασης. Η επιστηµολογική ρήξη κατέστη µη ορατή, µη
θεµατοποιηµένη, µέσα στην ασυλιακή καθηµερινότητα. Η αλλαγή προοπτικής καθιερώθηκε
και στη συνέχεια έγινε αδιόρατη όσο και αυτονόητη. Μόνο που στην εποχή του ο Pinel δεν
ήταν «ο άνθρωπος µιας χειρονοµίας», όπως τον παρουσιάζει µια τοπική µυθολογία, την
οποία παίρνει κατά γράµµα ο Foucault, αλλά «ο άνθρωπος ενός βιβλίου» (Swain, 1997, σ.
94-96).
1.5. Μεταξύ αντικειµενισµού και υοκειµενικοκεντρισµού
Η ψυχιατρική θεµελιώθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα ως επιστήµη της υγείας, αλλά
κυρίως της παθολογίας του υποκειµένου. Την ίδια στιγµή ξεκινούσε ένας εσωτερικός
µετασχηµατισµός προς την κατεύθυνση µιας «επιστήµης της ψυχοπαθολογίας», νοούµενης
ως νοσολογικής οντότητας ανεξάρτητης από το φορέα της. Η διαλεκτική σχέση µεταξύ
αυτών των δύο πόλων, από τη µια «επιστήµη του υποκειµένου» από την άλλη «επιστήµη της
ψυχοπαθολογίας», αποτελεί µια από τις βασικές πηγές των συνεχών αντιφάσεων που
χαρακτηρίζουν αυτή την ιδιότυπη ιατρική ειδικότητα από τις απαρχές της στη νεότερη
εποχή (Coffin, 1993). 19
Αυτή η εσωτερική ένταση, η οποία ανευρίσκεται στον πυρήνα της ψυχιατρικής
σκέψης, από τη µια επιστήµη του «πάσχοντος υποκειµένου» και από την άλλη επιστήµη
ιδιόµορφων νοσολογικών οντοτήτων, διατηρείται έως τις µέρες µας.20 Για παράδειγµα, ο
πυρήνας των απόψεων πολλών ψυχιάτρων δεν διαφέρει σήµερα από αυτόν της γερµανικής
σχολής των µέσων του 19ου αιώνα: «Κάοτε, ιστεύουν, η εξελιγµένη γνώση της φυσιολογίας του
εγκεφάλου, της γενετικής και της βιοχηµείας του νευρικού συστήµατος θα ειτρέψουν στους γιατρούς
να κουράρουν τις ψυχικές διαταραχές µε τη χρήση ορθόδοξων µορφών ιατρικής θεραείας…»
(Thomson, 1992, σ. 231). Από την άλλη, πολλοί Έλληνες ψυχίατροι κάνουν λόγο για την
αναγκαιότητα µιας «νέας ηθικής θεραπείας», υπονοώντας µιαν «επιστροφή» στην εφαρµογή
των ανθρωπιστικών ιδεών του Pinel και της υποκειµενικοκεντρικής του θεώρησης. Η
εσωτερική αυτή διαλεκτική είχε ως αποτέλεσµα σε ορισµένες ιστορικές περιόδους το
19

Ο Αckerknecht, επιµηκύνει αυτή τη διαµάχη ως την αρχαιότητα, υποστηρίζοντας ότι πάντοτε υπήρχε µια
διαµάχη µεταξύ «ψυχικών» και «σωµατικών», όσον αφορά την αιτιολογία της ψυχικής πάθησης. Πρβλ.
Μπαϊρακτάρης, Ψυχική υγεία και κοινωνική αρέµβαση, Αθήνα, Εναλλακτικές Εκδόσεις, 1994, σ. 30-31.
20 Το παρακάτω απόσπασµα δίνει µια ανάγλυφη εικόνα αυτής της διαλεκτικής µεταξύ αντικειµενισµού και
υποκειµενικοκεντρισµού: «Ο ρώτος ιατρός ου έδειξε φιλάνθρω ον ενδιαφέρον δια τον ψυχο αθή ήτο ο Γάλλος τω
1793, µετ’ αυτόν δε και ο, ο ο οίος και ήρχισε να µελετά συστηµατικώς, τα ψυχικά νοσήµατα. Εξ αυτής της µελέτης
α εδείχθη ότι η ψυχο άθεια είναι µόνον µία ιδιαιτέρα µορφή ασθένειας. Ό ως τον αθολόγον .χ. α ασχολεί το καρδιακό
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διαχωρισµό της ασθένειας από το φορέα της, τον άνθρωπο, όπως επιτεύχθηκε από τη δυτική
ιατρική εν γένει21 (Ackerknecht, 1998, Orfali, 1993).
Ο Pinel, στον οποίο αναφερθήκαµε εκτενώς, θεµελιώνει τη ψυχιατρική ως επιστήµη
του υποκειµένου, το οποίο ποτέ δεν είναι ολοκληρωτικά κατεστραµµένο και ποτέ, παρά την
διαρκή απειλή της ολοκληρωτικής «αλλοτρίωσης», δεν υποβαθµίζεται στο επίπεδο του
καθαρού αντικειµένου. Στα µέσα του 19ου αιώνα κυριαρχεί ο οργανικισµός και η αναζήτηση
των αιτιών της τρέλας στη βιολογία του εγκεφάλου και του νευρικού συστήµατος γενικότερα.
Πενήντα χρόνια αργότερα θα έρθει η ψυχανάλυση να ενισχύσει το άλλο άκρο. Οι
προπολεµικές βιολογικές θεραπείες (ηλεκτροσόκ, κατευναστικές ουσίες, κ.α.) και τα
ψυχοφάρµακα µεταπολεµικά θα ξαναδώσουν µια «βιολογίζουσα» αισιοδοξία, για να
κυριαρχήσει στη συνέχεια η κοινωνική ψυχιατρική στην οποία ενσωµατώνεται µια κριτική
του βιολογικού «παραδείγµατος». Στο σύγχρονο γενετικό προσανατολισµό και τη γοητεία
των νευροεπιστηµών22 θα προστεθεί µε τη σειρά του ένας ριζικός υποκειµενικοκεντρισµός
και η διάδοση µιας πληθώρας από ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που τείνουν να επεκταθούν σε
ολόκληρο το κοινωνικό σώµα, µετασχηµατίζοντας πλήρως το «αντικείµενο της
ψυχιατρικής».
Η προβληµατική του Foucault και η κριτική της Swain και του Gauchet µας
διδάσκουν καταρχήν ότι το υποκείµενο για το οποίο µιλάει η ψυχιατρική, στο όνοµα του
οποίου διοργανώθηκε το εκτεταµένο σύστηµα των ψυχιατρικών ιδρυµάτων που σήµερα
επιχειρούµε την κατεδάφισή του, δεν είναι κάτι το σταθερό και το αµετάβλητο. Η
ψυχιατρική θεώρηση καθεαυτή βρίσκεται «µέσα στην ιστορία» και εξελίσσεται µαζί της. Η
κοινωνική διαδικασία οδηγεί στην συγκρότηση µιας επιστήµης της τρέλας προκειµένου να
νόσηµα, έτσι και τον ψυχίατρον τα ψυχικά νοσήµατα.» Πρβλ. Ασπιώτης Αρ., Α ό την σφαίραν του άρρωστου ψυχικού
οργανισµού, Αθήνα, Ινστιτούτο Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής, 1955, σ. 13.
21 Ο Αµπατζόγλου υποστηρίζει ότι η ψυχιατρική δε θα πρέπει να καταβάλλει τόσες απεγνωσµένες προσπάθειες
να µιµηθεί την ιατρική. Αντίθετα, η προσοµοίωση της ιατρικής στην ψυχιατρική θα επιτρέψει την άρση των
τεράστιων προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει στην πρώτη η υπερεξειδίκευση. Η ψυχιατρική µπορεί να
αποτελέσει ένα παράδειγµα για τη υπόλοιπη ιατρική στο βαθµό που µπορεί να τη βοηθήσει να «ξαναβρεί» τον
πάσχοντα άνθρωπο στην ολότητά του, τον οποίο έχει απολέσει εξαιτίας της υπερεξειδίκευσης. Βλ.
Αµπατζόγλου Γρηγόρης, Ψυχιατρική και Ιατρική, Αθήνα, Οδυσσέας/Τριάψις Λόγος, 1991.
22 Βλ για παράδειγµα την παρατήρηση του Lanteri-Laura σχετικά µε τις οµοιότητες των σύγχρονων
νευροεπιστηµών µε τη φρενολογία του 19ου αιώνα: «Η αρχή της σύγχρονης νευροανατοµίας εξακολουθεί να
εντο ίζεται στη φρενολογία, αλλά, ενώ η κρανιοσκο ία θεωρείται γελοία και οι είκοσι ε τά φυσικές κλίσεις αστείες,
γεννιέται ια το ερώτηµα αν αυτό καθ’ εαυτό το σχέδιο του Γκαλ για µια ε ιστήµη της συµ εριφοράς ου θα βασιζόταν στη
γνώση του νευρικού συστήµατος –σχέδιο ου στην ε οχή του δεν διέθετε τα α αραίτητα µέσα για να ραγµατο οιηθεί- δεν
αναβιώνει σε ορισµένους κλάδους της νευρολογίας του τελευταίου τρίτου του 20ου αιώνα (…) Η σύγχρονη εγκεφαλική
ανατοµία χαρακτηρίζεται σε ολλά σηµεία α ό µια ολύ µεγαλύτερη σιγουριά α ό ότι η ανατοµία του τέλους του 18ου
αιώνα, δεν αύει όµως να είναι ροέκτασή της.» Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο εγκαινιάστηκε στα µέσα του 18ου
αιώνα, εστιάζεται στη συγγραφή µιας «φυσικής ιστορίας του ανθρώπου» η οποία, ως τέτοια, βρίσκεται στον
αντίποδα της υποκειµενικοκεντρικής προσέγγισης. «Με άλλα λόγια, ο άνθρω ος δεν είναι κάτοχος του εαυτού του, η
γνώση του δεν ανήκει στο ίδιο ε ί εδο µε την συµ εριφορά του, και για να α οκτηθεί θα ρέ ει να χρησιµο οιηθεί η
κλινική γνώση του φρενολόγου.» Πρβλ. Lanteri-Laura Georges, Η ιστορία της φρενολογίας, Αθήνα, Εξάντας, 1999,
σ. 41, 46, 310.
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ανακαλυφθούν τα µυστικά του αναδυόµενου ατόµου. Στη συνέχεια, όµως, η ίδια η
ψυχιατρική γίνεται ένας κοινωνικός επιταχυντής αυτής της διαδικασίας αλλά και ένα
«πολιτικό εργαστήριο» επεξεργασίας των ορίων του εξατοµικευµένου κοινωνικού κόσµου.
Το «υποκείµενο της ψυχιατρικής» τροποποιείται σε αυτή την πορεία δύο αιώνων, κινούµενο
διαρκώς µεταξύ δύο µεγάλων θεωρήσεων, δύο πόλων, του αντικειµενισµού και του
υποκειµενικοκεντρισµού. Το «αντικείµενο» της ψυχιατρικής είναι την ίδια στιγµή
«υποκείµενο» και «αντικείµενο»: υποκειµενικοποιείται προκειµένου να αντικειµενικοποιηθεί,
αλλά και το αντίστροφο.23 Και στη µια περίπτωση και στην άλλη το υποκείµενο βρίσκεται
στο επίκεντρο της προβληµατικής είτε ως κυρίαρχο είτε ως κυριαρχούµενο.24 Σε κάθε
περίπτωση είναι το κεντρικό «πρόβληµα», το διακύβευµα, το ανεξερεύνητο σύµπαν που
κάποια στιγµή θεωρούµε ότι «οφείλουµε» να γνωρίσουµε προκειµένου να ερµηνεύσουµε τη
θεµελιώδη τάξη που συγκροτεί τις νεωτερικές κοινωνίες.
Ο θετικισµός στη µια περίπτωση, δηλαδή η αντικειµενική αντιµετώπιση-διαχείριση
µιας αυτούσιας νοσολογικής οντότητας, η ιδέα ενός υποκειµένου που έρχεται αντιµέτωπο µε
ένα κόσµο-αντικείµενο τον οποίο βιώνει και ερµηνεύει από την άλλη, είναι τα αντιφατικά
φιλοσοφικά θεµέλια που η νεωτερικότητα προσδίδει στη ψυχιατρική. Ο θετικισµός ακυρώνει
µε το ντετερµινισµό που επιζητεί να επιβάλλει την ελευθερία, την ίδια την υποκειµενικότητα
του ατόµου. Την ίδια στιγµή, όµως, αποτελεί το βασικό µέσο παρέµβασης επί του
«αντικειµενικού», όπως τον καταλαβαίνει, κόσµου (στον οποίο συµπεριλαµβάνεται η
ψυχοπαθολογία, ως σύνολο νοσολογικών οντοτήτων ανεξάρτητων από το φορέα τους). Η
κριτική του θετικισµού, από την άλλη, αναδεικνύει την υποκειµενικότητα του ατόµου, την
αυθυπαρξία του, την σχετική έστω ανεξαρτησία του από τον «αντικειµενικό» κόσµο,
υποσκάπτοντας τα θεωρητικά θεµέλια των βιολογικών θεραπειών. Ωστόσο, οι βιολογικές
θεραπείες χρησιµοποιούνται καθηµερινά στις νεότευκτες κοινωνικές-ψυχιατρικές υπηρεσίες.
Αναγνωρίζονται έτσι, έστω εµµέσως, τόσο η αποτελεσµατικότητά τους όσο και η συµβολή
τους στη χειραφέτηση του υποκειµένου από τις ίδιες τις ψυχιατρικές υπηρεσίες.25

23

Αυτή τη διαλεκτική υπογραµµίζει η ίδια η λογική της εγκαθίδρυσης της ψυχιατρικής ως ιατρικής
ειδικότητας µέσω µιας θεσµικής διευθέτησης, του ασύλου, που τη θεµελιώνει ως επιστήµη της τρέλας και της
ψυχοπαθολογίας την ίδια στιγµή που τη διαχωρίζει από την υπόλοιπη ιατρική.
24 Στο τελευταίο έργο τους, οι Gauchet & Swain, υποστήριξαν ότι η ανακάλυψη του ψυχισµού ως πεδίου
ανάδυσης της ψυχοπαθολογίας από το Charcot (ιδιαίτερα της υστερίας) ήταν το αποτέλεσµα µιας πολύχρονης
αυτοκριτικής, η οποία είχε πάρει τη µορφή κριτικής της νευρολογίας. Η ανικανότητά του να εξηγήσει
βιολογικά την υστερία τον οδήγησε στην «ανακάλυψη» της ψυχολογίας ως πεδίο ανάδυσης αυτών που σύντοµα
ο Freud θα ονόµαζε νευρώσεις. Βλ. Gauchet Marcel, Swain Gladys, Le vrai Charcot. Les chemins imprévus de l’
inconscient, Παρίσι, Calmann-Lévy, 1997.
25 Βλ. µια ανάλογη προσέγγιση της διαλεκτικής ελευθερίας-ρύθµισης, σύµφωνα µε την οποία η µία δεν µπορεί
να πραγµατωθεί δίχως την άλλη αλλά την ίδια στιγµή η µία αναπτύσσεται εις βάρος της άλλης, στο Polanyi
Karl, ο.π., σ. 241-248.
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Κάθε φορά που θα επιχειρείται µια «ανανέωση» της ψυχιατρικής αυτό το θεµελιώδες
δίληµµα-αντίφαση θα επανέρχεται στην επιφάνεια και η συζήτηση περί του υποκειµένου της
ψυχιατρικής αναγκαστικά θα ανανεώνεται και θα καθίσταται επίκαιρη (Χαρτοκόλλης, 1991,
σ. 49-50). Το ίδιο έχει συµβεί και στην περίπτωση της ελληνικής ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, στην οποία εστιάζεται η παρούσα εργασία. Όµως, για να επιτύχουµε σε
αυτό το ερµηνευτικό εγχείρηµα, δηλαδή στην κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τίθεται
εκ νέου το ζήτηµα του υποκειµένου από την ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα θα
πρέπει προηγουµένως να εξετάσουµε πώς ο ψυχιατρικός λόγος, αυτή η νεωτερική πρόσληψη
της τρέλας, εισήχθη πριν από εκατόν πενήντα χρόνια περίπου στον κοινωνικό χώρο που
σήµερα αποκαλούµε ελληνική κοινωνία.
2. Η «εγκατάσταση» της ψυχιατρικής στην Ελλάδα
Καταρχήν, τη συγκρότηση του ψυχιατρικού θεσµού στην Ελλάδα µπορούµε να την
παρακολουθήσουµε µέσω του ιστορικού της δηµιουργίας των ασύλων. Τα ψυχιατρικά άσυλα
και η δράση των πρώτων «ασυλιακών ψυχιάτρων» αποτέλεσαν στην Ελλάδα, όπως και αλλού,
το βασικό παράγοντα συγκρότησης της ψυχιατρικής.
Στην Ελλάδα, τα ψυχιατρικά άσυλα αποτελούσαν στον τοµέα τους µια σαφή
προσπάθεια κοινωνικού εκσυγχρονισµού προς την κατεύθυνση του εξευρωπαϊσµού. Οι
δυσκολίες που συνάντησε αυτή η προσπάθεια και οι ιδιοµορφίες της, αντανακλούν το γενικό
χαρακτήρα των εγχειρηµάτων αστικού εκσυγχρονισµού που επιχειρήθηκε και τελικά
αναπτύχθηκε στα ακροτελεύτια της χερσονήσου του Αίµου. «Η ψυχιατρική σαν ιατρική
ρακτική και σαν κοινωνικός θεσµός διαµορφώθηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Στη χώρα µας έγινε
γνωστή αρκετά ρώιµα αλλά και αοσασµατικά, δηλαδή όως όλες σχεδόν οι εισαγόµενες γνώσεις
και ρακτικές και διαµόρφωσε τη φυσιογνωµία της στις αρχές του 20ου αιώνα» (Πλουµπίδης,
1993β, σ. 11, 1989β, σ. 366).
Πριν από τη διάδοση των ασύλων (φρενοκοµείων), τόσο στην ελληνική επικράτεια
όσο και στις ελληνικές κοινότητες της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, η αντιµετώπιση της
«ψυχοπάθειας» βασιζόταν στην εκκλησιαστική-θρησκευτική παράδοση, η οποία επιβιώνει ως
ένα βαθµό µέχρι σήµερα (Πλουµπίδης, 1989β, σ. 366-368). Στις παραδοσιακές, αγροτικές
κατά βάση, κοινωνίες του γεωγραφικού αυτού χώρου οι τρελοί διατηρούσαν µια
περιθωριακή θέση, εάν και εφόσον η συµπεριφορά τους δε σκανδάλιζε και δεν εκτιµούνταν
ως επικίνδυνη, οπότε οι οικογένειές τους φρόντιζαν είτε να τους περιορίσουν (δέσιµο,
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προσωρινό ή µόνιµο) είτε να τους αποπέµψουν.26 Τόσο στη Βυζαντινή παράδοση όσο και
στη µουσουλµανική, η τρέλα θεωρούνταν ως φορέας θείου µηνύµατος ή έκφραση
δαιµονισµού (δαιµονοκατοχής, possession demoniaque). Στον ελλαδικό χώρο πολλοί
τόποι λατρείας, όπως εκκλησίες και µοναστήρια, θεωρήθηκαν ως τόποι εξαγνισµού της
τρέλας, µε την έννοια της απαλλαγής της ψυχής από τα δαιµόνια που την κατακυρίευαν.
Στους χώρους αυτούς αναπτύχθηκαν τελετουργικά και ειδικές πρακτικές εξαγνισµού, εν είδει
θεραπευτικού κύκλου, όπως η νηστεία, ο ξυλοδαρµός, η προσευχή ολόκληρης της
οικογένειας και η ακινητοποίηση µε ειδικούς κρίκους που συναντούµε µέχρι τις µέρες µας
σε πολλές παλιές εκκλησίες. Πολλά µοναστήρια λειτούργησαν σαν µικρά άσυλα, ακόµα και
µετά την επίσηµη παρουσία των τυπικών ψυχιατρικών ασύλων (Πλουµπίδης, 1983, σ. 21-22,
1989α, σ. 23-39, Καραµανωλάκης, 1997, σ. 6, Χαρτοκόλλης, 1991, σ. 56-57, Lellouche,
1993, Leven, 1993).
Στη Κέρκυρα, που τότε αποτελούσε µέρος της Αγγλικής επικράτειας, δηµιουργείται
το πρώτο φρενοκοµείο το 1838. Σε συνθήκες που θύµιζαν περισσότερο κράτηση παρά
θεραπεία (το κτίριο που χρησιµοποιήθηκε ήταν παλιός στρατώνας), µε καταστατικό όµως
πλήρως εναρµονισµένο µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δηµιουργείται το πρώτο ψυχιατρικό
ίδρυµα από την αγγλική αρµοστεία, το οποίο θα κληρονοµηθεί από το ελληνικό κράτος µε
την προσάρτηση των Ιονίων Νήσων. Την περίοδο 1856-62 έγιναν οι πρώτες προσπάθειες
για ίδρυση ψυχιατρικού ιδρύµατος. Από διάφορες προτεινόµενες λύσεις τελικά προκρίθηκε
η επισκευή του ορφανοτροφείου του Καποδίστρια στην Αίγινα, προκειµένου να δεχτεί 60
ψυχοπαθείς από τους 442 που είχαν καταγραφεί στην επικράτεια. Από αυτούς οι 120 είχαν
θεωρηθεί και ταξινοµηθεί ως «επικίνδυνοι» (Πλουµπίδης, 1993, σ. 14, Φαφαλιού, 1995, σ.
47). Με την εκθρόνιση του Όθωνα το σχέδιο µαταιώθηκε και δεν έµεινε παρά ο νόµος του
1862, που υπήρξε ο βασικός νόµος µέχρι το 1973 που καταργήθηκε.
Σε γενικές γραµµές έως το 1920 διατηρήθηκαν οι παραδοσιακές πρακτικές,
παράλληλα µε τη γενίκευση της χρήσης των ασύλων: «Εκείνο ου είναι βέβαιο είναι ότι το
µεγαλύτερο µέρος των ψυχοαθών δεν είχε ακόµα σχέσεις µε την ψυχιατρική» (Πλουµπίδης,
1989β, σ. 373). Η θεσµική ωστόσο πενία δε συνοδευόταν από µεγάλες αντιδράσεις ή από
ιδεολογικούς αγώνες που θα αντιστρατεύονταν την ψυχιατρική σε επίπεδο αρχών.27 «Παρά
26

Όσον αφορά την αντιµετώπισή τους εκ µέρους του ελληνικού κράτους, µέχρι τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, οι
ταραξίες φρενοβλαβείς, όπως και οι περιπλανώµενοι, οι άποροι και άλλες κατηγορίες του περιθωρίου,
φυλακίζονταν σε αστυνοµικά τµήµατα και κυρίως στο τµήµα µεταγωγών. Πρβλ. Πλουµπίδης ∆ηµήτρης, «Οι
παραδοσιακές πρακτικές σχετικά µε τους ψυχοπαθείς και η εγκατάσταση της ψυχιατρικής στην Ελλάδα στη
διάρκεια του 19ου αιώνα και µέχρι περίπου τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο», ο.π., σ. 372.
27 Ο Καραµανωλάκης αναφέρεται στις συνέπειες της επιδηµίας πανώλης στα 1854, η οποία, εκτός από τα
κοινωνικά προβλήµατα που προκάλεσε, τα οποία πιθανώς να συνδέονται µε µια σχετική αύξηση των ατόµων
που έχριζαν ψυχιατρικής περίθαλψης σύµφωνα µε τα δεδοµένα της εποχής (επικινδυνότητα, σκανδαλώδη
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την εριθωριακότητα της ψυχιατρικής, γι’ αυτή την ερίοδο, είναι εντυωσιακό το ότι κανένας άλλος
λόγος (.χ. θρησκευτικός) δεν αντιαρατέθηκε στη δικιά της ιδρυµατική-ιατρική λογική»
(Πλουµπίδης, 1993, σ. 14).
Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια για άµεση και ολοκληρωµένη εισαγωγή του
ψυχιατρικού λόγου οδήγησε σε ορισµένα παράδοξα. «Σαν εισαγόµενο µοντέλο έφερε µέσα του
µια σηµαντική αντίφαση (ου δεν αφορά µόνο την Ελληνική ψυχιατρική), δηλαδή οι ιδέες του ιάσιµου
των ψυχικών νόσων και του ψυχικά άσχοντος ως υοκειµένου ικανού να συµµετάσχει στη θεραεία
του (ου διαδόθηκαν στις ρώτες δεκαετίες του 19ου αι.) εισήχθηκαν ταυτόχρονα µε τις αντιλήψεις για
τα µεγάλα άσυλα, τα οργανωµένα για µακροχρόνια αραµονή (γιατί τι άλλο σήµαιναν οι διαιρέσεις, σε
διάφορα τµήµατα, η εργασιοθεραεία κλ.)» (Πλουµπίδης, 1993, σ. 14). Η περίοδος της
θεραπευτικής αισιοδοξίας και η περίοδος της θεραπευτικής απαισιοδοξίας θεωρήθηκε σαν
ένας ενιαίος προσανατολισµός, και ως τέτοιος εισήχθη.
Το πρώτο ίδρυµα που δηµιουργήθηκε στο Ελληνικό κράτος εξαρχής ήταν το
∆ροµοκαΐτειο το 1887: τυπικό για την εποχή του και κατά συνέπεια «µοντέρνο», υπόδειγµα
εκσυγχρονισµού και εξευρωπαϊσµού. Ένα ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επρόκειτο για
δηµιούργηµα που βασίστηκε σε κληροδότηµα, µε ένα µόνο µέρος του πληθυσµού που
απευθύνονταν άπορο, του οποίου τα έξοδα πληρώνονταν από το κράτος (Φαφαλιού, 1995,
σ. 53-58, Χαρτοκόλλης, 1991, σ. 57).
Το 1886 στο «Σκυλίτσειο» νοσοκοµείο της Χίου ιδρύεται ξεχωριστό τµήµα για
ψυχοπαθείς. Το Σκυλίτσειο µαζί µε αυτό της Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης
αποτελούν τα µόνα ιδρύµατα που εκσυγχρόνισαν, την ίδια εποχή, σύµφωνα µε τα
δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, µια παλιά τους λειτουργία, αυτή της υποδοχής µερικών
ψυχοπαθών, µαζί µε τους σωµατικούς ασθενείς και τους διάφορους περιθωριακούς
(φαυλόβιες γυναίκες και παιδιά, ορφανά, γέροντες κ.α.). Αυτού του είδους τα ιδρύµατα, µε

συµπεριφορά, αδυναµία φροντίδας του εαυτού) ισχυροποίησε ακόµα περισσότερο τον ιατρικό λόγο: «η έλλειψη
ενός οργανωµένου υγειονοµικού δικτύου, ό ως έµ ρακτα φανερώθηκε και µε την ανώλη, ισχυρο οίησε ακόµη
ερισσότερο την ολιγοµελή ιατρική κοινότητα, η ο οία είναι σε θέση λέον να διεκδικήσει µια οργανωµένη, α ό την κρατική
µηχανή, αντιµετώ ιση των φρενοβλαβών, ό ου εκείνη θα διατηρεί την ρωτοκαθεδρία.» (Πρβλ. Καραµανωλάκης,
Βαγγέλης, Η ανάλυση των ιδρυµατικών θεσµών. Το ∆ροµοκαΐτειο Φρενοκοµείο: 1880-1903, ο.π., σ. 7). Ωστόσο, δε
µπορούµε να παραβλέψουµε ότι σε αυτή τη γενική πορεία εγκαθίδρυσης του ιατρικού λόγου υπήρχαν οι
χαµένοι και οι κερδισµένοι. Ο ιατρικός λόγος για πολύ καιρό δεν ήταν νοµιµοποιηµένος στην κοινή λογική, η
οποία βρίσκονταν προσκολληµένη στους «πρακτικούς» κάθε λογής (Φαφαλιού, Ιερά οδός 343. Μαρτυρίες α ό το
∆ροµοκαΐτειο, Αθήνα, Κέδρος, 1995, σ. 62-63). Η οδηγία του υπουργείου εσωτερικών για καταγραφή των
παραφρόνων προς διαπίστωση των αναγκών µε σκοπό την ίδρυση ειδικού ιδρύµατος γι’ αυτούς προκάλεσε
«γέλωτες και αστεϊσµούς» (Κορασίδου, Όταν η αρρώστια α ειλεί, ο.π., σ. 88-90). Η µάχη των φορέων του
ιατρικού λόγου ήταν πολύ σκληρή απέναντι στους διάφορες κατηγορίες «πρακτικών», οι οποίοι δεν έµειναν
βουβοί στον παραγκωνισµό τους (στο ίδιο, σ. 140-156, 170-171). Όµως, η δύναµη διάκρισης από την
Οθωµανική Αυτοκρατορία και η θέληση εξευρωπαϊσµού ήταν υπεράνω κάθε «τοπικής» αντίστασης, η οποία,
αργά ή γρήγορα, µε οποιοδήποτε τρόπο, κάµπτονταν. Στο επίπεδο της ιδεολογίας, ο επιστηµονικός λόγος
έτεινε προς την κυριαρχία, µε τις ευλογίες του κράτους.
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µια µακραίωνη παράδοση28 αλλά και πολύ κακή φήµη, δε χρησιµοποιήθηκαν καθόλου σαν
πρότυπα στους προσανατολισµούς κοινωνικού εκσυγχρονισµού που αφορούσε στη θεσµική
αντιµετώπιση της «τρέλας» από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Είναι ενδεικτικό ότι ο
νόµος ΨΜΒ’ του 1862 απαγόρευε τη νοσηλεία ψυχοπαθών στα νοσοκοµεία (Πλουµπίδης,
1983, σ. 22-23, 1989α, σ. 42-111).
Μεταξύ 1880 και 1910 εκσυγχρονίστηκε κτιριακά και λειτουργικά το ψυχιατρείο της
Κέρκυρας και ιδρύθηκαν µια σειρά από µικρά άσυλα χωρίς ιατρικό χαρακτήρα (τµήµα
ψυχοπαθών του εβραϊκού νοσοκοµείου Χιρς στη Θεσσαλονίκη το 1908, άσυλο ψυχοπαθών
Σύρου το 1906, νέο άσυλο Κεφαλονιάς «Βέγειο» το 1910). Η πανεπιστηµιακή κλινική της
Αθήνας, το «Αιγινήτειο», ιδρύθηκε το 1905, µε κληροδότηµα του καθηγητή αστρονοµίας
∆ηµητρίου Αιγινήτη, και λειτούργησε σαν χώρος εκπαίδευσης στη Νευρολογία και την
Ψυχιατρική δια της εισαγωγής οξέων περιστατικών (Χαρτοκόλλης, 1991, σ. 57). Η
πανεπιστηµιακή κλινική της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε πολύ αργότερα, τη δεκαετία του 1950.
Η συγκρότηση του συστήµατος των ψυχιατρικών υπηρεσιών, όπως άλλωστε και των
ιατρικών υπηρεσιών εν γένει, βασίστηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό στην ιδιωτική φιλανθρωπία.29
Αρκετά χρόνια αργότερα το κράτος θα αναλάβει τη διοργάνωση ενός ευρέως συστήµατος
ιατρικής φροντίδας προς την κατεύθυνση της ολοκληρωµένης κοινωνικής πρόνοιας
28

«Ανακεφαλαιώνοντας, βλέ ουµε ότι τα αρα άνω ιδρύµατα λειτούργησαν συγχρόνως σαν νοσοκοµεία, άσυλα και
σωφρονιστήρια. Τα αρα άνω α οτελούν κοινά χαρακτηριστικά ολλών χριστιανικών νοσοκοµείων και σ’ ότι αφορά την
Κωνσταντινού ολη θυµίζουν το «hôpital général» του Λουδοβίκου 14ου αφήνοντας όµως κατά µέρος τη συζήτηση ερί
«grand renfermement» του M. Foucault. Πρόκειται για ιδρύµατα κοινωνικής ρόνοιας µάλλον, αρά ιατρικής θερα είας,
ροστασίας της συνοχής των ελληνικών κοινοτήτων και της κοινωνικής τους ιεραρχίας α ό τους ταραξίες και τους
εξαθλιωµένους, αρέχοντας µία ρόσκαιρη λύση στα ιο κραυγαλέα ροβλήµατα των λαϊκών τάξεων, και των
εριθωριακών στρωµάτων, σχετικά µε την αρρώστια, την ψυχο άθεια, τα µοναχικά γερατειά, την εγκατάλειψη των
αιδιών, την εγκληµατικότητα και τον «σωφρονισµό» των ατόµων ου δεν είχαν εσωτερικεύει ικανο οιητικά τις αξίες της
ελληνικής κοινότητας και ερωτοτρο ούσαν µε τους «Οθωµανούς» ή την θρησκεία τους» (Πλουµπίδης, 1983, σ. 22). Η
ιατρική παρουσία σε αυτά τα ιδρύµατα ήταν ευκαιριακή και αφορούσε στα σωµατικά νοσήµατα. Η επικράτηση
της δυτικής ιατρικής είχε ως συνέπεια το µετασχηµατισµό αυτών των ιδρυµάτων, κυρίως µετά το 1880, έτσι
ώστε να αποτελέσουν χώρους θεραπείας και όχι αποκλειστικά άσυλα. Για τους «τρελούς» βέβαια θεραπεία
σήµαινε πρόταση των γιατρών στο προσωπικό για µια πιο ανθρώπινη συµπεριφορά, ταξινόµηση των ασθενών
ανάλογα µε τη διάγνωση και κατευναστικές θεραπείες της εποχής (Πλουµπίδης, 1989α, σ. 84-85 και 116-117).
Ο Miller, στη µελέτη του για τα νοσοκοµεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υποστηρίζει ότι το νοσοκοµείο µε
τη σηµερινή του µορφή, ως τόπου παροχής ιατρικής φροντίδας και εκπαίδευσης των νέων γιατρών, γεννήθηκε
στα χρόνια του Βυζαντίου. Τα βυζαντινά νοσοκοµεία (ξενώνες) διαφοροποιούνται από αυτά της
προβιοµηχανικής δύσης, τα οποία παίρνουν τη µορφή «οίκων ελέους» και δεν παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες µε
τη στενή έννοια, όπως το πράττουν οι βυζαντινοί ξενώνες, συνδέοντας µε επιτυχία χριστιανική φιλανθρωπία και
επιστηµονική ιατρική. Ανεξάρτητα από την ορθότητα της άποψης, η παράδοση αυτή δε φαίνεται να
συνεχίστηκε στους µεταβυζαντινούς χρόνους µε τη µορφή που την περιγράφει ο εν λόγω συγγραφέας. Τα
χριστιανικά νοσοκοµεία οµοίασαν από ένα σηµείο και µετά, ως προς τη λειτουργία τους, µε το «Γενικό
Νοσοκοµείο» του Λουδοβίκου του 14ου και πολύ σύντοµα εκσυγχρονίστηκαν, όσα από αυτά συνέχισαν τη
λειτουργία τους, προς την κατεύθυνση της δυτικοευρωπαϊκής ιατρικής, από την οποία εµπνεύστηκε απευθείας
το Ελληνικό Βασίλειο. Βλ. Miller Timothy, Η γέννηση του νοσοκοµείου στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, µτφρ. Ν.
Κελερµένος, Αθήνα, Εκδόσεις Βήτα, 1998.
29 Για µια εκτεταµένη ανάλυση του ρόλου της φιλανθρωπίας στην Ελλάδα, όσον αφορά στη συγκρότηση των
επιστηµονικών λόγων και της συνεισφοράς της στη δηµιουργία ενός πλέγµατος αρχών και πρακτικών που
«ελέγχουν και πειθαρχούν τον πληθυσµό», βλ. Κορασίδου Μαρία, Οι Άθλιοι των Αθηνών και οι Θερα ευτές τους,
Φτώχεια και Φιλανθρω ία στην Ελληνική Πρωτεύουσα τον 19ο Αιώνα, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2000.
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(Μαδιανός & Ζάρναλη, 1988, σ. 16, Κουτσή, 2001). Είναι ενδεικτικό ότι η πρώτη
νοµοθετική υγειονοµική πράξη αφορά στον Οργανισµό του Φρενοκοµείου της Κέρκυρας, η
οποία δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως το 1866 ως πλήρης αναδηµοσίευση
του αντίστοιχου εσωτερικού κανονισµού του εν λόγω ιδρύµατος, το οποίο είχε ψηφιστεί από
την Γερουσία της Ιονίου Πολιτείας στο 1860 (Πλουµπίδης, 1989α, σ. 121, Μαδιανός &
Ζάρναλη, 1988, σ. 17). Εκτός από το ψυχιατρείο της Κέρκυρας όλα τα άλλα ιδρύµατα
βασίστηκαν σε ιδιωτικές δωρεές και κοινοτικούς πόρους. Η συνεισφορά της κεντρικής
εξουσίας, όσον αφορά τους πόρους, ήταν ελάχιστη. Το ίδιο ισχύει για όλα σχεδόν τα
νοσηλευτικά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ως τη δεκαετία του 1920 (Πλουµπίδης,
1993, σ. 15).
Το 1904 ιδρύονται οι ιδιωτική κλινική Σ. Βλαβιανού και η χειρουργική του
καθηγητή Αφεντούλη. Ως τον πρώτο παγκόσµιο οι ιδιωτικές κλινικές είχαν αυξηθεί σε πέντε,
το 1929 σε εννέα (συνολική δύναµη 232 κλίνες) και το 1941 σε 12 (293 κλίνες). Γεωγραφικά
µετατοπίστηκαν από το Ν. Φάληρο και τα Πατήσια, προς το Χαλάνδρι και το Μαρούσι και
µετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο προς τα Μελίσσια και την Κηφισιά. (Πλουµπίδης, 1993, σ.
15). Η αύξηση των ιδιωτικών κλινικών προπολεµικά αποτελεί ένδειξη της στερέωσης της
ντόπιας αστικής τάξης που µόλις διαµορφωνόταν, από την οποία προερχόταν η πελατεία
των ιδιωτικών αυτών ιδρυµάτων (Πλουµπίδης, 1989β, σ. 374). Οι πυρήνες των µελλοντικών
δηµόσιων ψυχιατρείων της Σούδας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ιδρύθηκαν από την
Κρητική πολιτεία το πρώτο και από την ελληνική κυβέρνηση τα άλλα δύο από το 1910 ως
το 1915-16. Η λειτουργία τους τα πρώτα χρόνια δεν ήταν ούτε κατ’ όνοµα ιατρική, καθώς
επισήµως ονοµάστηκαν δηµόσια ψυχιατρεία µε το νοµοθετικό διάταγµα της 31-7-1925, ενώ
η φυσιογνωµία τους (εσωτερική οργάνωση και διοίκηση) προσδιορίστηκε µε τον νόµο 6077
του 1934. Η ίδρυση όλων αυτών των ιδρυµάτων καταδεικνύει τη σταδιακή αποδιοργάνωση
των παραδοσιακών κοινωνικών δοµών (Πλουµπίδης, 1993, σ. 15, 1989β, σ. 374-375).
Όµως, παρά τις αυξηµένες ανάγκες που προέκυπταν εξαιτίας του κοινωνικού
µετασχηµατισµού, η εκφραζόµενη κάθε φορά πολιτική δεν ήταν ενταγµένη σε ένα ενιαίο
θεραπευτικό προσανατολισµό αλλά είχε ευκαιριακό χαρακτήρα. Για παράδειγµα, το
∆ηµόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών, το σηµερινό Κρατικό Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων
Αθηνών, σχεδιάστηκε µε πρότυπο τη φηµισµένη Κλινική Μπουργκχόλζλι της Ζυρίχης, ως
αγροτικό άσυλο µε προοπτική εφαρµογής προγραµµάτων εργασιοθεραπείας, σχέδιο που
µαταιώθηκε εξαιτίας του υπερπληθυσµού των τροφίµων (Χαρτοκόλλης, 1991, σ. 57-58).
Σε σχέση µε τις εκφρασµένες ανάγκες (καταγραφή ψυχοπαθών, εντοπισµός των
«επικίνδυνων»), υπήρξε µια πολύ µεγάλη καθυστέρηση της διάδοσης των ασύλων. Από την
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άλλη, η πρόωρη ανάπτυξη των ιδιωτικών και πανεπιστηµιακών κλινικών είναι αυτή που
δηµιούργησε την καλή τους φήµη, η οποία διατηρείται έως και σήµερα. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι οι ιδιωτικές κλινικές δεν υπάγονταν στον νόµο ΨΜΒ’ µε αποτέλεσµα να ασκούν
«αναγκαστική νοσηλεία» υπό την εποπτεία της οικογένειας, ζήτηµα που αντιµετωπίστηκε
πολύ αργότερα, µε το Ν.∆. 104 του 1973, όταν διευθετήθηκε οριστικά το ζήτηµα της
εκούσιας νοσηλείας (όπου πάλι όµως η οικογένεια ασκούσε το ρόλο του κηδεµόνα).30
Ακόµα και στις περιπτώσεις που οι υπεύθυνοι ψυχίατροι δηλώνουν ότι οι νοσηλευόµενοι
έχουν θεραπευτεί, η οικογένεια έχει τον τελευταίο λόγο (άρθρα περί «παραλαβής» των
εξερχοµένων) (Πλουµπίδης, 1993, σ. 16). Τα υπόλοιπα ιδρύµατα που συγκροτούν το
δηµόσιο τοµέα ιδρύθηκαν µετά το 1950. Το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πεντέλης
(Νταού) ιδρύθηκε το 1958, η Αποικία Ψυχοπαθών Λέρου το 1957, το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Τρίπολης το 1967 και το Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας Ολύµπου το 1972.
Οι ιδιωτικές κλινικές είναι σήµερα 45 και βρίσκονται κυρίως στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη.
Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό της εγκατάστασης της ψυχιατρικής στην Ελλάδα,
εκτός από τη σχετική «καθυστέρηση» της διάδοσης του θεσµού των ασύλων, είναι η χαλαρή
συγκρότηση των επαγγελµατικών οµάδων που σχετίζονται µε τη «ψυχική υγεία». Η
Ψυχιατρική και Νευρολογική Εταιρία ιδρύθηκε µόλις το 1936 και είχε 21 µέλη επί πιθανού
συνόλου 35-40 ψυχιάτρων. Επισήµως η ειδικότητα της νευρολογίας-ψυχιατρικής
αναγνωρίστηκε µετά το 1950 και η ειδικότητα του ψυχιάτρου διαχωρίζεται από αυτή του
νευρολόγου µόλις στις αρχές της δεκαετίας του ΄80. Σχολή ψυχιατρικών νοσοκόµων δεν
υπήρξε ποτέ, έως τις τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, πέρα από ορισµένα
προγράµµατα στο Αιγινήτειο και το ∆ροµοκαΐτειο. Ο µεγαλύτερος αριθµός των
νοσηλευτών, έως τις µέρες µας, αποτελείται από πρακτικούς νοσοκόµους. «Άλλα εαγγέλµατα
όως οι ψυχολόγοι, οι λογοαιδικοί, οι εργασιοθεραευτές συγκροτήθηκαν εαγγελµατικά µόνο την
τελευταία δεκαετία, αλλά και σήµερα ακόµα το ειδικό τους βάρος στα µεγάλα δηµόσια ιδρύµατα είναι
ολύ µικρό» (Πλουµπίδης, 1993, σ. 16).

30

Ο νόµος ΨΜΒ’ αντικαταστάθηκε µόλις το 1973 µε το Ν∆ 104 και οι ρυθµίσεις που επέβαλλε για την
νοσηλεία χαρακτηρίζονται από πολλούς ως οπισθοδροµικές σε σχέση µε το νόµο του 1862. «Ο ψυχικά
άρρωστος δεν είναι µόνο δυνάµει ε ικίνδυνος (βάσει ενός αµαλγάµατος ψύχωσης και ε ικινδυνότητας), αλλά και ένα άτοµο
χωρίς γνώµη, για το ο οίο άντα κά οιος είναι υ εύθυνος, ένα άτοµο το ο οίο αραλαµβάνουµε και αραδίδουµε α ό και
εις ‘τους έχοντες υ οχρέωσιν’. Το Ν∆ 104 (µαζί µε τις υ ουργικές α οφάσεις ου το συµ ληρώνουν) κατοχυρώνει
οριστικά αυτό ου ήδη διαφαινόταν σαν κυρίαρχη τάση της ελληνικής δηµόσιας ψυχιατρικής, δηλ. µια ψυχιατρική χωρίς
άτοµο-υ οκείµενο, χωρίς ίστη στη θερα ευτική σχέση σαν κυρίαρχο συστατικό της κάθε ψυχιατρικής αρέµβασης». Πρβλ.
Αµπατζόγλου Γρηγόρης, «Νοµικό πλαίσιο της ψυχιατρικής πράξης στη Γαλλία και την Ελλάδα. Ιστορική
αναδροµή, προβλήµατα, αντιφάσεις», στο Λειβαδίτης Μίλτος (επιµ.), Ε ικινδυνότητα και κοινωνική ψυχιατρική,
Αθήνα, Παπαζήσης, 1990, σ. 64
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Η ρευστότητα στην εκπαίδευση αποτελεί ένα δείκτη του τρόπου µε τον οποίο
εφαρµόζονται θεραπευτικοί προσανατολισµοί: ως «εφαρµογές» ξένων ανακαλύψεων και
ιδεών που άκµασαν, και ακµάζουν, σε άλλες χώρες. Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η
προσπάθεια µετατροπής µε το νόµο 6077 του 1934 των δηµοσίων ψυχιατρείων σε
«αγροτικές αποικίες ψυχοπαθών», σύµφωνα µε το πρότυπο του Simon στη Γερµανία, µε
µόνο απτό αποτέλεσµα να γίνουν µερικές καλλιέργειες κι ένα χοιροτροφείο στην Αθήνα
(Πλουµπίδης, 1993, σ. 17).
3. Η υόθεση της καθυστέρησης
«Όως και στις άλλες χώρες, έτσι και στην Ελλάδα η ασυλιακή ψυχιατρική εγκαταστάθηκε στο 19ο
κυρίως αιώνα. Ενώ όµως σε διάφορες χώρες της Ευρώης και στην Αµερική ο 20ος αιώνας έφερε
την ανάτυξη καινούριων διαστάσεων της ψυχιατρικής, όως η ψυχανάλυση, η κοινωνική-κοινοτική
ψυχιατρική, το φάσµα των ψυχοθεραειών, η δηµιουργία ψυχιατρικών τµηµάτων στα γενικά
νοσοκοµεία και κέντρων ψυχικής υγείας – «ανοικτή δηλαδή ψυχιατρική ερίθαλψη», η Ελλάδα
καθυστέρησε ολύ στην είσηµη υιοθέτηση και εξάλωση των διαστάσεων αυτών. Το αοτέλεσµα ήταν
η ψυχιατρική ερίθαλψη ειδικά και η ψυχιατρική γενικότερα µόνο ολύ ρόσφατα ειτέλους ν’
αρχίσουν να κινούνται ρος την κατεύθυνση της ανάτυξης των άλλων χωρών. Έτσι, µόλις στη
δεκαετία του 1980, η ψυχιατρική σαν ειδικότητα χώρισε αό τη νευρολογία και αοτέλεσε λήρη και
ανεξάρτητη ειδικότητα, η ολιτεία ασχολήθηκε µε την ψυχική υγεία και η νοµοθεσία ειτέλους
δηµιούργησε τις ροϋοθέσεις για τον εξανθρωισµό και τη συρρίκνωση των ψυχιατρείων, τη
δηµιουργία ψυχιατρικών τοµέων στα γενικά νοσοκοµεία, κέντρων ψυχικής υγείας κλ. (άρθρο 21 του
νόµου 1397 για το ΕΣΥ 1983).» (Μάνος, 1988, σ. 35)
Το σχεδίασµα αυτό, µιας «γενικής πορείας» της δυτικής ψυχιατρικής, σύµφωνα µε
το οποίο η Ελλάδα ακολουθεί το καθολικό µοντέλο µε µια σχετική καθυστέρηση, που όµως
δεν είναι τόσο µεγάλη ώστε να τη διαχωρίζει από τη γενική κίνηση ήταν για πολύ καιρό το
κύριο πρίσµα ανάγνωσης της εγκαθίδρυσής της στο γεωγραφικό χώρο όπου θα συγκροτηθεί
το ελληνικό εθνικό κράτος στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα (Ρασιδάκης, 1982, σ. 9, 11-13).
Το «πρότυπο», η δυτική ψυχιατρική, είναι το αδιαµφισβήτητο πρίσµα µέσα από το οποίο η
τοπική πορεία αναγιγνώσκεται ως µέρος ενός όλου. Η ελληνική ψυχιατρική, ή ορθότερα,
σύµφωνα µ’ αυτή την οπτική, η ψυχιατρική στην Ελλάδα,31 αποτελεί το «καθυστερηµένο
31

Οι λέξεις και οι φράσεις συνδέονται πάντα, ανεξάρτητα από τις στοχοθεσίες του οµιλούντος υποκειµένου, µε
κοινωνικούς ανταγωνισµούς και κοινωνικές διευθετήσεις. Όπως αναφέρει ο Luc Boltanski: «το γεγονός της
ε ιλογής µιας λέξης ροκειµένου να εριγραφεί ένα ‘ ράγµα’ υ οδηλώνει ότι ήταν ήδη ένα ρόβληµα, το ‘µεγάλο’
ρόβληµα». Πρβλ. Luc Boltanski, Les cadres. La formation social d’ un groupe social, Παρίσι, Minuit, 1982, σ. 49.
Μιλώντας για «ψυχιατρική στην Ελλάδα» υπονοείται ότι η ιατρική αυτή ειδικότητα ενέχει ορισµένα
οικουµενικά στοιχεία, ανεξάρτητα από τους κοινωνικούς χώρους εφαρµογής και τις όποιες ιδιαιτερότητές τους.
Αντίθετα, η επωνυµία «ελληνική ψυχιατρική» δίνει την έµφαση στον χώρο εφαρµογής, στις τοπικές
ιδιαιτερότητες και στους πολιτισµικούς όρους συγκρότησής της. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο που η µόνη µελέτη
στον ελληνικό χώρο από την πλευρά της κοινωνικής ανθρωπολογίας τιτλοφορείται ως Η δηµιουργία της
ελληνικής ψυχιατρικής (Blue A., Αθήνα, Εξάντας, 1999), υπό το πρίσµα της εθνοψυχιατρικής. Συνεπώς, θα
χρησιµοποιείται ο όρος «ελληνική ψυχιατρική» όταν τονίζονται οι πολιτισµικές προϋποθέσεις εφαρµογής της
στην Ελλάδα. Η αναφορά στην «ψυχιατρική στην Ελλάδα» υπογραµµίζει από την άλλη τις διαδικασίες
εγκαθίδρυσης ενός επιστηµονικού λόγου σε µια χώρα, κατά τη διαδικασία του κοινωνικού εκσυγχρονισµού
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µέρος». Σε αυτή την «κοινή πορεία» συναντούµε όλες αυτές τις αγωνιώδεις προσπάθειες να
προσεγγισθεί το πρότυπο, κατά το δυνατόν, µέσα από προσωπικούς όσο και συλλογικούς
αγώνες. Στο εσωτερικό αυτής της παράστασης µια εξιστόρηση χτίζεται, µε ήρωες και
πρωτοπόρους, µε αντιστάσεις και υπερπηδήσεις εµποδίων, µε ανυπέρβλητα προβλήµατα
που τελικά κατανικήθηκαν.
Κι όµως, πάλι το πρότυπο εξακολουθεί να λειτουργεί ως τέτοιο, ως ένα κριτήριο του
τι είµαστε, και ως µπούσουλας για το µέλλον. Γιατί, όσο κι αν κάποιοι προσπάθησαν όλα
αυτά τα χρόνια µε προσωπικούς αγώνες και ατοµικές θυσίες να εκσυγχρονίσουν τις
ελληνικές ψυχιατρικές πρακτικές, ή τις ψυχιατρικές πρακτικές στην Ελλάδα, να συντονίσουν
το τοπικό γίγνεσθαι µε το γίγνεσθαι του προτύπου, αυτό ήταν πολύ δύσκολο: το πρότυπο
πάντα ήταν πιο «µπροστά», πάντα «προόδευε» πιο γρήγορα. Ίσως γιατί αυτή είναι η
λειτουργία του προτύπου. Μάθαµε έτσι, µέσα από αυτή τη µακρά πορεία εδώ και ενάµιση
αιώνα, να βλέπουµε τα ψυχιατρικά πράγµατα µέσα από το πρίσµα της «καθυστέρησης». Όλα
τα εγχειρήµατα του επονοµαζόµενου «εκσυγχρονισµού» φαντάζουν σαν µια συνεχής
προσπάθεια να προσεγγισθεί το πρότυπο της δυτικής ψυχιατρικής στις διαφορετικές του
εκφάνσεις. Πολύ περισσότερο σήµερα µε τη διαδικασία της ευρωπαϊκής υγειονοµικής
ενοποίησης (∆ιαµαντόπουλος, 1992, σ. 33, 38).
4. Η κληρονοµιά της ψυχιατρικής ή η ψυχιατρική ως «κληρονοµιά»
Ωστόσο, παράλληλα µε αυτή την εξελικτική µατιά στο παρελθόν -που χρησίµεψε
και εξακολουθεί να χρησιµεύει ως τις µέρες µας, στο πλαίσιο του «εκσυγχρονιστικού»
ψυχιατρικού λόγου, ως βασικό µοντέλο αναστοχασµού- µια άλλη διαπίστωση πλανάται τις
τελευταίες δεκαετίες ως µια νέα, δυνάµει, ιστορική συνείδηση στον κοινωνικό κόσµο της
ελληνικής ψυχιατρικής. Η νέα αυτή ιστορική συνείδηση διερωτάται συνεχώς για την
προβληµατική της εγκαθίδρυσης της ψυχιατρικής σε έναν χώρο, ο οποίος τώρα
αναγνωρίζεται ότι χαρακτηριζόταν από «ιδιοµορφίες». Το εξηγητικό µοντέλο της
καθυστέρησης δεν αρκεί πια για να ερµηνεύσουµε µια σειρά από εξελίξεις, η πρωτοτυπία
των οποίων, όπως η «λεροποίηση»,32 δε µπορεί να αναχθεί σε µια απλή υστέρηση
επιστηµονικότητας ή οργανωτικής βούλησης.
της. Βλ. µια ενδιαφέρουσα αναφορά σε αυτή τη διάκριση στο Πλουµπίδης ∆ηµήτρης, Ιστορία της ψυχιατρικής
στην Ελλάδα, Αθήνα, Εξάντας, 1989, σ. 130.
32 «Λεροποίηση» είναι ο όρος που εξήγαγε η ελληνική ψυχιατρική στη διεθνή ψυχιατρική κοινότητα. Ο όρος
αποβλέπει σε µια καταγγελία της θεσµικής διευθέτησης που εγκλείει και αποκλείει τα άτοµα µε ψυχιατρικές
διαγνώσεις σε διαδοχικά, θεσµοποιηµένα, στάδια κοινωνικού εξοβελισµού. Η Λέρος κατανοήθηκε σύµφωνα µε
αυτή την οπτική ως ένας παραδειγµατικός τόπος ενός συστήµατος διαχείρισης της τρέλας, το οποίο
χαρακτηρίζεται από µια κεντρικά σχεδιασµένη κοινωνική λογική επιλογής και αποκλεισµού. Η Λέρος γίνεται
ένας τόπος που καταδεικνύει µε σχετική πληρότητα ένα µοντέλο κοινωνικής «διάκρισης». Θα µπορούσαµε να
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Οι διερωτήσεις αυτές θέτουν µε επιτακτικό τρόπο ιστορικά ερωτήµατα και
προσπαθούν να σχεδιάσουν ένα νέο ιστορικό χάρτη ανάγνωσης της εγκαθίδρυσης του
ψυχιατρικού θεσµού. Το νέο ερµηνευτικό σχήµα ζητά πλέον να στοχαστεί το παρελθόν του
µε όρους κοινωνικούς, οικονοµικούς και βαθύτατα πολιτικούς, αφήνοντας κατά µέρος την
αποκαθαρµένη ιστορία των επιστηµονικών ιδεών. Μια νέα συνείδηση, η οποία εγκαθίσταται
σταδιακά, προσµετρούνται οι συνέπειές της και αντιµετωπίζονται τα προβλήµατα που θέτει
η ίδια στον εαυτό της, ως προς τους όρους που την καθιστούν δυνατή: η ψυχιατρική
«κληρονοµήθηκε» και, όπως κάθε κληρονοµιά, θέτει ζητήµατα διευθέτησης των
εκκρεµοτήτων µε το παρελθόν, πληρωµής των φόρων, διακανονισµών των νοµικών
εκκρεµοτήτων και εν τέλει, αναδιάταξης της συµπεριφοράς µε βάση τα νέα δεδοµένα και τις
νέες δυνατότητες. Ιδίως εάν η κληρονοµιά έχει ένα κάποιο «βάρος».33
Πράγµατι, όταν µιλάµε για τη δηµιουργία της ελληνικής ψυχιατρικής θα πρέπει να
έχουµε στο νου ένα κληροδότηµα ενός ολόκληρου συστήµατος γνώσης και πρακτικών, το
οποίο εισάγεται βίαια και αποσπασµατικά, «εκ των άνω», µαζί µε µια σειρά από συναφείς
λόγους και πρακτικές, από τα µέσα του 19ου αιώνα. Μια συνολική κίνηση στο πλαίσιο του
νεότευκτου Ελληνικού Βασιλείου, ένα µικρό µόνο µέρος της οποίας αποτελεί η
επιστηµονική θεώρηση της τρέλας.34 Η αναφορά στο τίτλο αυτού του υποκεφαλαίου στη
«ψυχιατρική ως κληρονοµιά» επιχειρεί, χρησιµοποιώντας από τη µια µεταφορικές αναλογίες
και από την άλλη την αναδροµή σε ιστορικά συµβάντα, να συνενώσει την ονοµατοθεσία µιας
διαδικασίας µε την εσωτερική της λογική.35 Στην ιστορία των απαρχών της ψυχιατρικής
στην Ελλάδα θα δούµε να δικαιολογείται αυτός ο προσδιορισµός, της «κληρονοµιάς», σε
πάρα πολλές περιπτώσεις. Αξίζει όµως το κόπο να σταθούµε σε τρεις από αυτές. Τρία
προσθέσουµε ότι η «λεροποίηση» αποτελεί ένα θεµελιώδες συστατικό στοιχείο της σύγχρονης
αναστοχαστικότητας της ελληνικής ψυχιατρικής. Για µια εκτεταµένη συζήτηση του θέµατος βλ. κεφ. V.
33 Η παρούσα µελέτη θα µπορούσε να ειδωθεί ως µια συνεισφορά σε αυτή τη νέα ανάγνωση της ψυχιατρικής, η
οποία αποβλέπει σε µια µεταστροφή της κοινωνικής συνείδησης των όρων συγκρότησης του πεδίου, προς την
κατεύθυνση του αναστοχασµού.
34 Η «κίνηση» αυτή δεν είναι µονολογική και µονοδιάστατη. ∆ιέπεται από εντάσεις και οδηγεί σε τοµές και
ρήξεις. Σε αυτό το ερµηνευτικό σχήµα θα πρέπει συνεχώς να προσθέτουµε υποσηµειώσεις και επιµέρους
υποδείξεις, που γίνονται όλο και περισσότερες όσο προσεγγίζουµε συγκεκριµένους τοµείς, όπως εδώ η
ψυχιατρική. Είναι αλήθεια ότι σε πολλούς κοινωνικούς χώρους επιχειρήθηκε και εξακολουθεί να επιχειρείται,
µε µικρότερη ή µεγαλύτερη επιτυχία, µια «σύνθεση» τοπικών παραδόσεων και εισηγµένου δυτικού µοντέλου.
Όµως, παρά τις όποιες επισηµάνσεις, ο κοινωνικός µετασχηµατισµός, από τη σύσταση του Ελληνικού
Βασιλείου, κινείται σε µια προοπτική δυτικοποίησης. Η δύση ενέχει ένα χαρακτήρα παραδειγµατικότητας. Για
παράδειγµα, βλ. τα διαφορετικά εγχειρήµατα σύνθεσης κατά την προοδευτική κατίσχυση του δυτικού
µοντέλου -ακριβώς ως µοντέλου- που σταδιακά κυριαρχεί στο ιδεολογικό πεδίο την περίοδο από την εποχή
του λεγόµενου «θρησκευτικού ουµανισµού» έως την εποχή του «Νεοελληνικού ∆ιαφωτισµού», στο Νικολαϊδης
Ευθύµιος, «Ορθοδοξία, «θρησκευτικός ουµανισµός» και διαφωτισµός», Νεύσις, 1, Φθινόπωρο 1994, σ. 99-120.
35 «Η κατανόηση ροχωρεί σε βάθος µονάχα εφ όσον οι ιστορικές και κοινωνιολογικές κατηγορίες ή τυ ολογίες ληρούνται
µε ε ο τείες και αραστάσεις ικανές να ζωντανέψουν, µέσα στις άµεσες υ αρξιακές και βιωµατικές τους αναφορές, τις
ατοµικές και συλλογικές ανθρώ ινες εκείνες καταστάσεις, α ό τη συµ ύκνωση των ο οίων άνω σε τούτο ή σε κείνο το
ε ί εδο της αφαίρεσης ροήλθε η εννοιολογία µας.» Πρβλ. Κονδύλης Παναγιώτης, Η αρακµή του αστικού ολιτισµού,
Αθήνα, θεµέλιο, 1991, σ. 11.
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ιστορικά συµβάντα µας οδηγούν, µε µιαν αξιοσηµείωτη ακρίβεια, όχι µόνο στη διαφώτιση
περί της εισαγωγής του κληροδοτηµένου ψυχιατρικού λόγου αλλά και γενικότερα, στην
ανάδειξη ορισµένων θεµελιωδών διαστάσεων του κοινωνικού εκσυγχρονισµού36 αυτού που
σήµερα φτάσαµε, όχι πια άδικα, να κατονοµάζουµε ως «η ελληνική κοινωνία».37
Το πρώτο συµβάν συνδέεται µε τη συνένωση των Ιονίων Νήσων, που προσέφερε
στο νεαρό ελληνικό κράτος το πρώτο ψυχιατρείο, ή για την ακρίβεια, το πρώτο «άσυλο
φρενοβλαβών».38 Το δεύτερο ψυχιατρείο που απέκτησε το ελληνικό κράτος, µε την
ολοκληρωµένη ασυλιακή του µορφή, εξαιρετικά σύγχρονο στην εποχή του, ήταν το
κληροδότηµα όχι τώρα µιας πολιτείας αλλά ενός ατόµου, του Ζώρζη ∆ροµοκαΐτη.39 Το
∆ροµοκαΐτειο, υπόδειγµα κοινωνικού εκσυγχρονισµού στην εποχή του (Πλουµπίδης 1995,
σ. 183-205, 1993, σ. 14-15), αποτέλεσε το πρώτο ψυχιατρικό ίδρυµα, το οποίο
κατασκευάστηκε εξ αρχής στον ελλαδικό χώρο, ως υλοποίηση µιας κληρονοµιάς ενός Χιώτη
φιλάνθρωπου, στο όνοµα της συζύγου του. Πριν τα δύο αυτά ιδρύµατα, όµως,
κληροδοτήθηκε στον ελλαδικό χώρο ένα ολοκληρωµένο νοµοθετικό σχέδιο εξάσκησης της
ψυχιατρικής, ως ιατρικής ειδικότητας, µε πλήρη απουσία ενός θεσµικού πλαισίου ή µιας
παράδοσης επιστηµονικών-ιατρικών πρακτικών που να αφορούν την τρέλα. Ο νόµος ΨΜΒ’
του 1862 αποτελεί µια προσαρµογή-αντιγραφή του γαλλικού νόµου του 1838, ο οποίος
36

Με την έννοια του «κοινωνικού εκσυγχρονισµού» αποδίδουµε τον όρο modernisation, ως διαδικασία
πρόσβασης στην νεωτερικότητα (modernity).
37 «Όµως, αν α οφύγουµε τους σκο έλους µιας ‘ιδεολογικής’ ανάγνωσης του αρελθόντος –τι θα θέλαµε, ή τι θα ήθελαν
οι άνθρω οι εκείνης της ε οχής να είχε γίνει- µ ορούµε νοµίζω να θεωρούµε ως η αναντιστοιχία ανάµεσα στην ολιτική
βούληση για εκσυγχρονισµό και στις ό οιες κοινωνικές ραγµατικότητες στάθηκε βασικό χαρακτηριστικό: δεν µ ορούσε
τότε η κοινωνία ούτε να µη φραγκέψει ούτε να εξευρω αϊστεί εντελώς. Ήταν µια κεντρική της αντίφαση, ναι, αλλά
κοινωνίες δίχως αντιφάσεις δεν συναντάµε στην ιστορία.» Πρβλ. Πολίτης Αλέξης, Ροµαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και
νοοτρο ίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Αθήνα, Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήµων, 1998, σ. 21.
38 Όπως και στην περίπτωση της ψυχιατρικής (ελληνική ψυχιατρική ή ψυχιατρική στην Ελλάδα;), έτσι και στην
περίπτωση των θεσµών στους οποίους αποκρυσταλλώνεται αυτή, οι προσδιορισµοί επιβάλλουν ερµηνευτικές
προοπτικές. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να µιλήσεις για κάτι χωρίς να το κατονοµάσεις, προσδίνοντάς του µια
ιδιαίτερη ποιότητα και ένα πλαίσιο λειτουργίας. Μιλώντας για «ψυχιατρείο», για «ψυχιατρικό άσυλο», για
«ψυχιατρικό νοσοκοµείο», προσδιορίζουµε το θεσµό σύµφωνα µε την δική µας οπτική. Εκτός κι εάν, κάτι που
οφείλουµε να κάνουµε, ξεκαθαρίζουµε πάντα τη δική µας οπτική από την οπτική των εκάστοτε
προσδιορισµών, πάντοτε ιστορικά και κοινωνικά διαµορφωµένων. Στο κείµενο χρησιµοποιείται συνήθως ο
όρος «ψυχιατρείο», όταν πρόκειται να περιγραφεί η σύγχρονη κατάσταση, ο οποίος χρησιµοποιείται στην
ψυχιατρική καθηµερινότητα περισσότερο περιγραφικά, περισσότερο ουδέτερα, σε σχέση µε αντίστοιχους
όρους όπως «ψυχιατρικό νοσοκοµείο», που υπογραµµίζει την ιατρική διάσταση της ψυχιατρικής ή «άσυλο»,
που υπονοεί µια κριτική διάθεση.
Κατά ανάλογο τρόπο είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς για το «αντικείµενο» της ψυχιατρικής χωρίς να
εµπλακεί στον αγώνα για τον προσδιορισµό της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής.
«Ψυχικά άρρωστος», «φρενοβλαβής», «τρελός», «ψυχικά πάσχον υποκείµενο», «ψυχικά πάσχων άνθρωπος»,
«πελάτης», «χρήστης υπηρεσιών ψυχικής υγείας», είναι όροι που αντιµάχονται ο ένας τον άλλο στο πεδίο της
καθηµερινότητας. Όσον αφορά ιδιαίτερα στην έννοια «τρέλα», µε τη χρήση επιχειρείται η διάρρηξη του
ιατροκεντρικού συγχρονικού ορίζοντα κατανόησης αυτού που θα µπορούσε να κατονοµαστεί µε ιατρικούς
όρους ως «ψυχοπαθολογία». Με αυτό τον εννοιολογικό προσανατολισµό χρησιµοποιείται και εδώ.
39 Η πρακτική του κληροδοτήµατος ήταν ένας κεντρικός άξονας δια µέσου του οποίου επιτυγχάνονταν στα
τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα ο εκσυγχρονισµός των ιατρικών υπηρεσιών. Τόσο το πρώτο
πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο, το Αρεταίο, όσο και το αδελφό Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, στο οποίο εδράζεται ως
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λειτούργησε ως µοντέλο για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο ΨΜΒ’ επιχειρεί να εισάγει µια
γνώση και µια πρακτική, θεσπίζοντάς την, και όχι να διευθετήσει µια εν των γίγνεσθαι
διαδικασία ροβληµατικοοίησης40 της τρέλας υπό το πρίσµα µιας προοδευτικά αναδυόµενης
ιατρικοποίησής της, κάτι που χαρακτηρίζει της ιστορία της ψυχιατρικής στη δύση π.χ. στη
Γαλλία (Jacob F., 1993, σ. 67). «Παρά το γεγονός ότι η ελληνική ψυχιατρική νοµοθεσία
αοτελούσε δάνειο αό ευρωαϊκή χώρα, υήρχε µια διαφορά ανάµεσα σ’ αυτήν κι εκείνη των
ευρωαίων γειτόνων της: η ελληνική νοµοθεσία ροϋήρχε του ίδιου του αντικειµένου της, δηλαδή του
ιδρύµατος για τη νοσηλεία των ψυχασθενών» (Blue, 1999, σ. 64 ).
4.1. Ο νόµος ΨΜΒ’ του 1862
Έως το 1862 δεν υπάρχει καµιά ειδική νοµοθεσία, µε εξαίρεση αυτής της
εξαβίβλου, που να ρυθµίζει ψυχιατρικά ζητήµατα στο ελληνικό κράτος. ∆εν υπάρχει επίσης
κανένα θεωρητικό έργο. Το ελληνικό κράτος πλήρωνε ένα ποσόν (320 δρχ. ηµερησίως) σε
ορισµένα µοναστήρια προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα της νοσηλείας «ψυχασθενών» σε
αυτά. Στις 22-3-1862 η ελληνική βουλή ψηφίζει παµψηφεί (µάλλον λόγω αδιαφορίας παρά
πλήρους συµφωνίας) το νόµο ΨΜΒ’ Περί συστάσεως φρενοκοµείων,41 που βασίζεται στον
αντίστοιχο γαλλικό του 1838, ο οποίος κρίθηκε ως πιο προσαρµόσιµος στα ελληνικά νοµικά
δεδοµένα και περισσότερο ολοκληρωµένος. Σκοπός του, η ρύθµιση της λειτουργίας ενός
ψυχιατρείου στην Αίγινα που όµως δεν λειτούργησε ποτέ. Επρόκειτο για σχέδιο του Όθωνα,
ο οποίος επηρεάστηκε από τον αρχίατρο Ι. Βούρο (Φ.Ε.Κ. 6-10-1860). Η επισκευή του
κτιρίου ολοκληρώθηκε αλλά το σχέδιο εγκαταλείφθηκε µε την εκθρόνιση του Βασιλιά. Το
κτίριο χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια ως φυλακή.

τις µέρες µας η πρώτη πανεπιστηµιακή κλινική, ιδρύθηκαν στη βάση ανάλογων κληροδοτηµάτων. Βλ.
Παπαδηµητρίου Ι. (επιµ.), Αρεταίο. Το ρώτο ανε ιστηµιακό νοσοκοµείο, Αθήνα, Παπαζήσης, 1998, σ. 23.
40 Ο όρος «προβληµατικοποίηση» είναι εµπνευσµένος από τον όρο του Foucault problématisation. Ο όρος
έχει αποδοθεί στα ελληνικά, ορθά, ως «προβληµατοποίηση» (Foucault, 1989β, σ. 20-23, Παναγιωτόπουλος,
2002, σ. ), καθώς αναφέρεται σε µια σταδιακή «θεµατοποίηση» µιας όψης της κοινωνικής ζωής, η οποία τίθεται
µια ορισµένη στιγµή ως «πρόβληµα προς επίλυση», ως «ζήτηµα προς διευθέτηση». Ο όρος
«προβληµατικοποίηση» που προτιµάται εδώ αποσκοπεί να τονίσει τη διαδικασία κατά την οποία µια διάσταση
της κοινωνικής ζωής καθίσταται σταδιακά όχι µόνο ως πρόβληµα προς επίλυση αλλά και, ή κυρίως, ως
«αντικείµενο οξύτατης κριτικής». Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασµα ως προς τι εννοείται από το
Foucault µε την εν λόγω έννοια: «Το έργο της ιστορίας της σκέψης όµως θα ήταν να ανακαλύψει στη ρίζα αυτών των
διαφορετικών λύσεων τη γενική µορφή της ροβληµατο οίησης ου τις κατέστησε δυνατές – αρά την αντίθεσή τους, ή να
ανακαλύψει αυτό ου κατέστησε δυνατούς τους µετασχηµατισµούς των δυσκολιών και των εµ οδίων µιας ρακτικές σε ένα
γενικό ρόβληµα για το ο οίο ροτείνονται διάφορες ρακτικές λύσεις. Η ροβληµατο οίηση α αντάει σ’ αυτές τις
δυσκολίες, κάνοντας όµως κάτι τελείως διαφορετικό α ό το να τις εκφράζει ή τα τις εκδηλώνει: ανα τύσσει τις συνθήκες
στις ο οίες µ ορούν να δοθούν διαφορετικές λύσεις. Αυτή η ανά τυξη ενός δεδοµένου σε ερώτηµα, αυτός ο
µετασχηµατισµός µιας οµάδας εµ οδίων και δυσκολιών σε ροβλήµατα στα ο οία θα ε ιχειρήσουν να δώσουν µια α άντηση
οι διάφορες λύσεις, αυτό ακριβώς α οτελεί το σηµείο ροβληµατο οίησης και το ειδικό έργο της σκέψης». Πρβλ.
Foucault Michel, Εξουσία, γνώση και ηθική, Αθήνα, ύψιλον, 1987, σ. 140.
41 Ολόκληρο το κείµενο του νόµου παρατίθεται ως παράρτηµα στο Πλουµπίδης ∆ηµήτρης, Ιστορία της
ψυχιατρικής στην Ελλάδα, ο.π., σ. 227-236.
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΨΜΒ’ το ψυχιατρικό ίδρυµα έπρεπε να βρίσκεται υπό
κρατική επίβλεψη έτσι ώστε να παρέχεται εγγύηση προς τις οικογένειες σχετικά µε την
ασφάλεια των τροφίµων-µελών τους και να εξασφαλίζεται η συντήρηση του ιδρύµατος µε
δηµόσιες δαπάνες. Ο υπουργός καταγγέλλει το «σκάνδαλο» της κράτησης των
«ψυχασθενών» στα κρατητήρια της αστυνοµίας µαζί µε τους «κακούργους» και τη βάναυση
αντιµετώπισή τους. Στο νόµο ορίζονταν µε σαφήνεια οι διαδικασίες εισαγωγής-εξαγωγής,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των «ασθενών», τίτλος που δινόταν στα πρόσωπα
που θα νοσηλεύονταν σε ψυχιατρικό ίδρυµα (φρενοκοµείο). Ωστόσο, δεν προβλεπόταν η
δυνατότητα εκούσιας νοσηλείας σε ψυχιατρικό ίδρυµα. «Βρέθηκε βέβαια στην αράδοξη θέση να
ορίζει τη λειτουργία ιδρυµάτων τα οοία δεν υήρχαν ακόµα και γενικότερα µια ρακτική ου, ως την
αρχή του 20ου αιώνα, δεν αφορούσε αρά ένα ελάχιστο κοµµάτι του ληθυσµού και µια
αδιαφοροοίητη οµάδα εαγγελµάτων ου θα την ασκούσαν» (Πλουµπίδης 1993β, σ. 14).
Η παράδοση που είχαν δηµιουργήσει τα χριστιανικά νοσοκοµεία στο εσωτερικό της
οθωµανικής αυτοκρατορίας δε συνεχίστηκε ούτε και αποτέλεσε παράδειγµα προς µίµηση.
Παρά τις οµοιότητες που παρουσίαζαν τα νοσοκοµεία αυτά µε ιδρύµατα του τύπου του
«Γενικού

Νοσοκοµείου»

(Hôpital

Général),

καθώς

δεχόντουσαν

γέροντες,

µικροκακοποιούς, ηθικά έκκλητους και «ψυχοπαθείς», δεν χρησίµεψαν ως µοντέλο. Εξάλλου
τα ιδρύµατα αυτά βρίσκονταν έξω από την επικράτεια του ελληνικού κράτους, στο
εσωτερικό της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η διαδικασία ψήφισης του νόµου αναδεικνύει
το γενικότερο προσανατολισµό της ελληνικής κοινωνίας της εποχής εκείνης προς τα δυτικά,
τουλάχιστον όσον αφορά τις κοινωνικές δυνάµεις που ευελπιστούσαν σε ένα κοινωνικό
εκσυγχρονισµό ευρωπαϊκού τύπου.42 «Η ρωτοβουλία της ψήφισής του, αοκαλύτει έναν
ολιτικό βολονταρισµό, ου στοχεύει στον εκµοντερνισµό και αντιγράφει ευρωαϊκά ρότυα, χωρίς να
αίρνει υόψη του τη συγκεκριµένη ραγµατικότητα της χώρας. Αυτή η ρακτική ου σηµαδεύει την
Ελληνική ψυχιατρική αό τη γέννησή της δεν µας είναι άγνωστη µέχρι σήµερα» (Αµπατζόγλου,
1990, σ. 62).
4.2. Το φρενοκοµείο της Κέρκυρας
Το Φρενοκοµείο της Κέρκυρας ιδρύθηκε από την αγγλική αρµοστεία το 1838, από
το Βρετανό Κυβερνήτη Sir Edouard Douglas, µετά από πρωτοβουλίες µελών της τοπικής
κοινωνίας. Ο κανονισµός λειτουργίας και το ιδρυτικό διάταγµα δηµοσιεύτηκαν στην
Εφηµερίδα της Ιονίου Πολιτείας (394, 395, 396) στις 2-7-1838. Το ίδρυµα εγκαταστάθηκε
42

«Ό ως η κατο ινή (µερική) ανά τυξη κα ιταλιστικών σχέσεων στην Ελλάδα δεν υ ήρξε ευθύγραµµη συνέχιση της
οικονοµικής άνθησης των τελευταίων δεκαετιών της Τουρκοκρατίας, έτσι και ο (µερικός) εκσυγχρονισµός της ιδεολογίας
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σε ένα εγκαταλειµµένο στρατώνα και απευθυνόταν εξ αρχής αποκλειστικά σε
«φρενοβλαβείς». Οι προσανατολισµοί του ήταν από την αρχή θεραπευτικοί, σύµφωνοι µε τις
ευρωπαϊκές ιδέες της εποχής. Όµως, αργότερα, κατηγορήθηκε ότι παρείχε περισσότερο
στρατοπεδικές συνθήκες κράτησης παρά θεραπείας (Πλουµπίδης, 1989α, σ. 119-124, 166182, 1983, σ. 24, Αµπατζόγλου, 1990, σ. 63-64).
Με τη προσάρτηση των Ιονίων Νήσων το 1864, το Φρενοκοµείο της Κέρκυρας
γίνεται το µοναδικό εξειδικευµένο ψυχιατρικό ίδρυµα της Ελλάδας. Ο κανονισµός
λειτουργίας του εγκρίνεται αυτούσιος εφόσον κρίνεται ότι δεν αντιφάσκει σε σηµαντικά
σηµεία µε τον ΨΜΒ’. Για 23 χρόνια αποτέλεσε το µοναδικό φρενοκοµείο της χώρας. Το
γεγονός ότι η µεγάλη πλειοψηφία των τροφίµων προέρχονταν από γειτονικές περιοχές
καταδεικνύει την περιθωριακή θέση της ψυχιατρικής στην ελληνική κοινωνία έως τα τέλη του
19ο αιώνα. Το 1880, µετά και από προσπάθειες του Έλληνα διευθυντή-ιατρού Χρ.
Τσιριγώτη, κεντρικής φιγούρας και πρωτοπόρου της ελληνικής ψυχιατρικής (θεωρείται ως ο
πρώτος ψυχίατρος), ξεκινά η ανακατασκευή των κτιρίων. Η χωροταξική αναδιάρθρωση των
φρενοκοµείων αποτελεί κεντρικό µέληµα της ευρωπαϊκής ψυχιατρικής στο δεύτερο µισό του
18ου αιώνα, µετά και από τους θεραπευτικούς προσανατολισµούς που προώθησε ο µαθητής
του Pinel, Esquirol. ∆εν είναι τυχαίο ότι το ∆ροµοκαΐτειο, το πρώτο ίδρυµα που θα
κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, απέχει πολύ από τα µεγαλοπρεπή κτίσµατα του
παρελθόντος (Πλουµπίδης, 1989α, σ. 166).
Το πρώτο ελληνικό ψυχιατρικό ίδρυµα κληρονοµήθηκε, λοιπόν, χάρη στα παιχνίδια
της διεθνούς πολιτικής. Την αδυναµία των ελληνικών κυβερνήσεων να διοργανώσουν ένα
δίκτυο ασύλων αντίστοιχο µε τα ευρωπαϊκά κάλυψε η πολιτική συγκυρία (Blue, 1999, σ. 6465). Μετά το πρώτο νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας που «κληρονοµήθηκε» από τη γαλλική
ψυχιατρική, το πρώτο ψυχιατρικό ίδρυµα «κληρονοµήθηκε» επίσης, εξαιτίας των
διευρωπαϊκών πολιτικών συµµαχιών.
4.3. Το ∆ροµοκαΐτειο
Με το θάνατο του ο Ζώρζης ∆ροµακαΐτης αφήνει, ανάµεσα στα άλλα, κι ένα
κληροδότηµα για τη σύσταση ενός ιδιωτικού φρενοκοµείου. Ένα µέρος των χρηµάτων
προοριζόταν για την ανέγερση, ενώ οι τόκοι από το υπόλοιπο κεφάλαιο προορίζονταν για
την νοσηλεία µικρού αριθµού απόρων ασθενών. Το 1882 συστήνεται το φιλανθρωπικό
ίδρυµα Ζώρζη και Τασής ∆ροµοκαΐτου ή Παφύλα Φρενοκοµείον. Οι εκτελεστές της διαθήκης
αναθέτουν στο γνωστό Γάλλο ψυχίατρο Lunier το σχεδιασµό των κτιριακών εγκαταστάσεων.
α ό τα τέλη του 19ου αιώνα διόλου δεν α οτέλεσε ευθύγραµµη συνέχιση του ισχνού νεοελληνικού διαφωτισµού». Πρβλ.,
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Η αρχιτεκτονική έχει ως πρότυπο τα φρενοκοµεία της δυτικής Ευρώπης και ιδιαίτερα όσα
έχουν ανεγερθεί µε βάση τις θεωρίες του Γάλλου ψυχίατρου Jean Etienne Dominique
Esquirol (1772-1840). Σε εριφραγµένη έκταση, µακριά αό την όλη, αλώνονται τα ερίτερα
των ασθενών, τα κτίρια για τη διοίκηση και οι υόλοιες βοηθητικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για
οικοδοµές ενός ή δύο ορόφων κτισµένες σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής (ευάερες,
ευήλιες, µε µεγάλα αράθυρα). Στην κατανοµή τους στον χώρο διακρίνονται σε δύο τέρυγες,
αοµονωµένες µε κήο µεταξύ τους» (Καραµανωλάκης, 1997, σ. 47-48).
Το επιστηµονικό προσωπικό του ∆ροµοκαΐτειου εκπαιδεύεται κυρίως στην Γαλλία,
είναι «άριστα καταρτισµένο» και ως ίδρυµα αναγνωρίζεται από τη διεθνή επιστηµονική
κοινότητα. Μέχρι εκείνη τη στιγµή η πρωτεύουσα και γενικά η χώρα δε διαθέτει άλλο
παρόµοιο ίδρυµα, εκτός από εκείνο της Κέρκυρας. Η διοίκηση του ∆ροµοκαΐτειου
ανατίθεται όχι στον ιατρό διευθυντή (στον Χρ. Τσιριγώτη, ο οποίος είχε διατελέσει
προηγουµένως διευθυντής στο φρενοκοµείο της Κέρκυρας), αλλά σε διοικητικό συµβούλιο
επιλογής του δωρητή, αναγνωρίζοντας τον ιδιωτικό του χαρακτήρα (νόµος ΑΦΙ∆΄ Περί
αδείας συστάσεως ιδιωτικού Φρενοκοµείου εκ του κληροδοτήµατος ∆ροµοκαΐτου, του
1887). Το ψυχιατρείο ξεκινά τη λειτουργία του στις 4 Οκτωβρίου 1887 µε 100 κλίνες, αντί
των 500 που αρχικά προβλεπόταν (Καραµανωλάκης, 1998, σ. 45-48).
Έτσι, στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα µεταφέρεται σταδιακά στο ελληνικό βασίλειο
το θεσµικό πλαίσιο υγειονοµικής πολιτικής, όπως έχει αναπτυχθεί στη δυτική Ευρώπη. Ένα
από τους βασικούς άξονες αυτής της πολιτικής αποτελεί η φιλανθρωπική δράση κυρίως από
γυναίκες των µεσαίων και ανώτερων τάξεων των πόλεων. Στο προϋπάρχον θεσµικόνοµοθετικό πλαίσιο,

πιστή αντιγραφή του γαλλικού που θεµελιώνεται στη βάση της

αισιοδοξίας για την επιστηµονική πρόοδο, στο οποίο κυριαρχεί το δίπολο ιατρική αυθεντίακρατική εξουσία, προστίθεται ένας τρίτος πόλος, η ιδιωτική φιλανθρωπία, που µε την
οικονοµική της δύναµη µετασχηµατίζει το πεδίο.43
Η απώλεια, όµως, της διευθυντικής θέσης από την ιατρική αυθεντία στο
∆ροµοκαΐτειο δε σηµαίνει απώλεια ισχύος. Οι εκπρόσωποι αυτής της ισχυρής κοινωνικά και
οικονοµικά επαγγελµατικής συσσωµάτωσης, σε συµµαχία µε την ιδιωτική φιλανθρωπία, θα
Κονδύλης, Η αρακµή του αστικού ολιτισµού, ο.π., σ. 17.
43 Στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα την υπολειτουργία του κρατικού µηχανισµού στο πεδίο της κρατικής
πρόνοιας, ιδιαίτερα µετά τη φυγή του Όθωνα, υποκαθιστά εν µέρει η ιδιωτική φιλανθρωπία, σε συνεργασία µε
το κράτος. Το ∆ροµοκαΐτειο αποτελεί ένα τυπικό δείγµα αυτής της πρακτικής, µε τη µόνη ιδιοµορφία ότι στο
διοικητικό του συµβούλιο δεν συµµετέχουν γυναίκες, όπως συµβαίνει συνήθως την εποχή αυτή, ιδίως της
µεσαίας και της ανώτερης τάξης, ίσως εξαιτίας του χαρακτήρα του ιδρύµατος (Καραµανωλάκης, Βαγγέλης, Η
ανάλυση των ιδρυµατικών θεσµών. Το ∆ροµοκαΐτειο Φρενοκοµείο: 1880-1903, ο.π., σ. 50). Η Κορασίδου
υποστηρίζει ότι η φιλανθρωπία στις συνθήκες έντονης και άναρχης αστικοποίησης (γιγαντισµός της Αθήνας και
του Πειραιά) λειτουργεί προς την κατεύθυνση της ηθικοποίησης των κατώτερων τάξεων και της συγκρότησης
µια πειθαρχικής κοινωνίας (Κορασίδου, 2000).
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επιτύχουν την αυτούσια εισαγωγή του ευρωπαϊκού προτύπου βάση του οποίου αποκτούν την
αποκλειστική αρµοδιότητα στην αντιµετώπιση των φρενοβλαβών «ή ιο σωστά του ορισµού της
κατηγορίας του ληθυσµού αυτού µε βάση ιατρικά κριτήρια» (Καραµανωλάκης, 1998, σ. 62).
Όπως προαναφέρθηκε, έως τη στιγµή της εισαγωγής του δυτικοευρωπαϊκού
προτύπου η συνήθης αντιµετώπιση όσων θεωρούνταν ότι πάσχουν από ψυχικό νόσηµα ήταν
η παραµονή τους στο κλειστό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον µε συχνές επισκέψεις
σε χώρους θρησκευτικής λατρείας. Συνηθισµένη κατάληξη ήταν η παραµονή σε µοναστήρια
ή άλλους λατρευτικούς χώρους, κυρίως όταν η ενόχληση ήταν εντονότερη, µε επιλογή των
οικείων τους. Στην ανατολική Μεσόγειο ήταν ευρύτατα διαδεδοµένη η αντίληψη ότι η
ψυχική ασθένεια είχε να κάνει µε υπερβατικές δυνάµεις, είτε ως χάρισµα, είτε ως συµφορά.
Τα κλειστά οικογενειακά σχήµατα και η αγροτική οικονοµία εξασφάλιζαν την κοινωνική και
οικονοµική ένταξη. Η εναλλακτική λύση, για τους συγγενείς των φρενοβλαβών που ζούσαν
στα εµπορικά κέντρα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας µε ισχυρή ελληνική παροικία, ήταν ο
εγκλεισµός στα «νοσοκοµεία των κοινοτήτων», χώρους µε σπάνια την ιατρική παρουσία
όπου συγκεντρώνονται ασθενείς ψυχικά και σωµατικά αλλά και άτοµα µε παραβατικές
συµπεριφορές, πρόσωπα που χρίζουν προστασία κ.α.
Η θεσµοθέτηση του ασύλου στην Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα έρχεται
αντιµέτωπη µε την παραδοσιακή αντιµετώπιση της οριζόµενης ως ψυχικής ασθένειας αλλά
και µε την ίδια την προϊστορία του θεσµού στην δυτική Ευρώπη. Ο σταδιακός
προσανατολισµός του ασύλου στην δια βίου φροντίδα µετά την αποτυχία των «ανίσχυρων»
θεραπευτικών µέσων της ψυχιατρικής (ηθική θεραπεία) και την κυριαρχία του βιολογικού
µοντέλου µε την ταυτόχρονη παραδοχή της χρονιότητας µετασχηµατίζουν τη στοχοθεσία
του θεσµού. Σκοπός δεν είναι πια η θεραπεία αλλά η παρατήρηση του ασθενούς και η
εξυπηρέτηση των βιοτικών αναγκών του. Εξάλλου, µέσα από τον τύπο και άλλα µέσα γίνεται
γνωστή η βαρβαρότητα του παρελθόντος των ασύλων και για το λόγο αυτό προτείνεται η
µετονοµασία του ∆ροµοκαΐτειου σε «Θεραπευτήριο ειδικόν υπέρ των φρενοβλαβών».
Το ∆ροµοκαΐτειο θα αποτελέσει τη «βιτρίνα» της ελληνικής ψυχιατρικής για πολύ
καιρό (Πλουµπίδης, 1983, σ. 26). Όµως, σταδιακά οι πλούσιοι ασθενείς αποχωρούν και το
ποσοστό των απόρων αυξάνεται. Για πλούσιες αστικές οικογένειες θα ιδρυθούν αργότερα οι
ιδιωτικές κλινικές µε πρώτη εκείνη του Σιµωνίδη Γ. Βλαβιανού, το 1904. Για τους φτωχούς,
αντίθετα, οι συνθήκες διαβίωσης στο εν λόγω ίδρυµα είναι πολύ καλύτερες των πραγµατικών
και γι’ αυτό, ανεξάρτητα από τα όποια θεραπευτικά αποτελέσµατα συνιστά µια ιδανική λύση
«απόθεσης». «Η αραµονή για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίατων εριτώσεων σε συνδυασµό µε την
αοχώρηση µεγάλου αριθµού εύορων ασθενών µετά, αό τη διάψευση µιας σύντοµης θεραείας, θα
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µετατρέψει αργότερα το Φρενοκοµείο σε τελευταίο κρίκο αλυσίδας ειλογών» (Καραµανωλάκης,
1998, σ. 65).
Γεγονός, όµως, παραµένει ότι το πρώτο ίδρυµα που οργανώνεται εξαρχής στο
Ελληνικό Βασίλειο δεν είναι αποτέλεσµα µιας στοχοθετηµένης κρατικής πολιτικής, η οποία
αντανακλά την καθηµερινότητα των ανθρώπων, όσον αφορά τη νοµιµοποιητική της βάση,
αλλά βασίζεται σε ένα ιδιωτικό κληροδότηµα. Μάλιστα, εξαιτίας του χαρακτήρα του ως
φιλανθρωπικού ιδρύµατος, η εφαρµογή του νόµου ΨΜΒ’ του 1862, ο οποίος θεσπίστηκε
πριν από την ίδρυση των ασύλων, των οποίων τη λειτουργία προβλέπονταν να καθορίσει, δεν
επεκτείνεται πλήρως στο ∆ροµοκαΐτειο. Η κρατική αρχή συνεργάζεται µε τους υψηλού
κοινωνικού κύρους εκτελεστές της διαθήκης, παραχωρεί έκταση γης και διατηρώντας την
υψηλή εποπτεία παραιτείται από την επιλογή της επιστηµονικής-διοικητικής αρχής, ένα
ύψιστο επιστηµονικό καθήκον την πρώτη εποχή της ψυχιατρικής στην Ευρώπη.44 Λίγο
αργότερα, µε αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (12-12-1887, 21-1-1891) οι
διοικητικές αρµοδιότητες του

Επιστηµονικού-∆ιοικητικού ∆ιευθυντή περιστέλλονται

ακόµα περισσότερο. Οι ίδιες οι αρχές της λειτουργίας του ιδρύµατος αποτελούν
κληροδότηµα της γαλλικής κυρίως ψυχιατρικής που εξακολουθεί έως εκείνη την εποχή να
κυριαρχεί στο δυτικό κόσµο, έχοντας µετατοπιστεί από τις αισιόδοξες απόψεις του Pinel
στη βιολογική απαισιοδοξία του Morel, δίχως µια οργανική συνδιαλλαγή µε την ντόπια
κουλτούρα.45 Το ∆ροµοκαΐτειο αποτελεί ένα από τα ιδρύµατα πολύ υψηλού επιπέδου όχι
µόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Πλουµπίδης, 1989α, σ. 183). Εποµένως,
είναι δικαιολογηµένο ότι αποτέλεσε πρότυπο, για δύο τουλάχιστον δεκαετίες, όσον αφορά
τη διαχείριση των «φρενοβλαβών». «Η νέα αυτή ειστηµονική στάση έρχεται αντιµέτωη µε ένα
σύµλεγµα µακραίωνων νοοτροιακών συµεριφορών, αντιλήψεων και ρακτικών ου δηµιουργούν
µια κουλτούρα αντιµετώισης ξένης ρος αυτήν, η οοία έστω και µε αργούς ρυθµούς
44

Με την καθυστερηµένη, κατά εξήντα περίπου χρόνια από τις διακηρύξεις του Pinel, εισαγωγή των αρχών
αυτών παρατηρείται το «παράδοξο» να υιοθετούνται στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος απόψεις την εποχή που
παντού βρίσκονται σε οπισθοχώρηση.
45 Στις αρχές του 19ου αιώνα συρρέουν οµογενείς µε επιστηµονική κατάρτιση, την οποία είχαν αποκτήσει σε
ευρωπαϊκά πανεπιστήµια ή στην Ιόνιο Ακαδηµία, µεταξύ αυτών και ορισµένοι γιατροί, προκειµένου να
στελεχώσουν τον υπό διαµόρφωση κρατικό µηχανισµό. Από αυτούς τίθεται το ζήτηµα της κατοχύρωσης του
ιατρικού επαγγέλµατος και ο διαχωρισµός του από τους κάθε λογής «πρακτικούς». Η ίδρυση της ιατρικής
σχολής το 1837 επιλύει το ζήτηµα της εκπαίδευσης και συνακόλουθα της αρµοδιότητας περί της άσκησης της
ιατρικής, καλύπτοντας όµως τις προβλεπόµενες θέσεις µόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Αποτελούν την πρώτη
ιατρική οµάδα που οργανώνεται, ιδρύοντας την Ιατρική Εταιρία Αθηνών και εκδίδοντας περιοδικό, τον
Ασκλη ιό. Το ιατρικό επάγγελµα αποκτά τεράστιο κύρος και ισχύ και οι φορείς του, οι οποίοι παραµένουν στα
αστικά κέντρα, ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα (µέσω της συµµετοχής των συζύγων) πλήθος από φιλανθρωπικά
ιδρύµατα, τα οποία οργανώνουν στη βάση των ιατρικών προταγµάτων. Ο ιατρικός λόγος εξαπλώνεται σε
βάρος των τοπικών λαϊκών παραδόσεων της πρακτικής ιατρικής. Η πρακτική ιατρική παραµένει κυρίαρχη για
πολύ καιρό, γεγονός που καταδεικνύεται από τη δυσπιστία που εκφράζεται έναντι του χώρου εφαρµογής της
κλινικής ιατρικής, του νοσοκοµείου, το οποίο ενεργοποιεί το φαντασιακό προς την κατεύθυνση του εγκλεισµού
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µετασχηµατίζεται, ιδιαίτερα κατά το 19ο αιώνα στην εαφή της µε τη δυτική εµειρία και τις νέες
κοινωνικές ραγµατικότητες ου συνδέονται µε την υερσυγκέντρωση του ληθυσµού στην
ρωτεύουσα, ιδιαίτερα αό τη δεκαετία του 1870 και µετά, και την ανάδειξή της µαζί µε τον Πειραιά
σε κορυφαίο αστικό οικονοµικό και εµορικό κέντρο του ελληνικού βασιλείου» (Καραµανωλάκης,
1997, σ. 2).
Μετά τους Βαλκανικούς Πολέµους του 1912-13 η Μακεδονία και η Κρήτη
ενώνονται µε την Ελλάδα. Αυτό έχει ως συνέπεια να προστεθούν δύο ακόµα ιδρύµατα στο
δίκτυο ψυχιατρικών υπηρεσιών. Για άλλη µια φορά πολιτικά γεγονότα που δε σχετίζονται µε
τη ψυχιατρική είναι η αιτία για την ανάπτυξη του συστήµατος της ψυχιατρικής περίθαλψης
της χώρας (Blue, 1999, σ. 69-70). Τα παραδείγµατα αυτά επιβεβαιώνουν το µοντέλο
συγκρότησης της ψυχιατρικής στην Ελλάδα και δεν έχουν µικρότερη σηµασία επειδή είναι
χρονικά καθυστερηµένα από τις απαρχές. Απεναντίας, υπογραµµίζουν τη σταθερότητά του
στο χρόνο και το στέρεο χαρακτήρα του.46 Το µοτίβο αυτό θα δούµε να επαναλαµβάνεται
τα πολύ πρόσφατα χρόνια, στο τρόπο που θα αρθρωθεί η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως
συνολική κίνηση µετασχηµατισµού του πεδίου, η οποία βασίζεται σε µια σειρά από
«παραδειγµατικές» εµπειρίες σε άλλες χώρες, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Μεγάλη
Βρετανία και στις Η.Π.Α..
5. Ένα µοντέλο κοινωνικού εκσυγχρονισµού
Αναδεικνύεται εδώ ένα µοντέλο που θα το συναντήσουµε και αλλού, σε µια πληθώρα
όψεων του κοινωνικού εκσυγχρονισµού στην Ελλάδα αλλά και στα πιο σύγχρονα επεισόδια
των περιπετειών της τοπικής ψυχιατρικής κουλτούρας. Η ελληνική ψυχιατρική συγκροτείται
µέσω της εισαγωγής συστηµάτων σκέψης, ταξινοµητικών κατηγοριών και πρακτικών
διαχείρισής τους, που γεννήθηκαν αλλού: «… η κοινωνική ζύµωση δεν γεννούσε η ίδια τις
διάφορες θεωρητικές ή ιδεολογικές µορφές, µε τις οοίες ερνούσε στις συνειδήσεις, αρά οι µορφές
αυτές έρχονταν α’ έξω ως έτοιµα αγγεία, όου χύνονταν τα ειτόια εµράγµατα ροβλήµατα
αίρνοντας το αντίστοιχο θεωρητικό ή ιδεολογικό σχήµα» (Κονδύλης, 1991, σ. 15).
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του µοντέλου θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι
είναι τα εξής:
και του σωφρονισµού περισσότερο παρά της θεραπείας. Πρβλ. Καραµανωλάκης, Βαγγέλης, Η ανάλυση των
ιδρυµατικών θεσµών. Το ∆ροµοκαΐτειο Φρενοκοµείο: 1880-1903, ο.π., σ. 56.
46 Αξίζει να επισηµανθεί ότι ακόµα και το άσυλο της Λέρου δηµιουργήθηκε στο εν λόγω νησί επειδή µε την
προσάρτηση των ∆ωδεκανήσων το ελληνικό κράτος κληρονόµησε τα κτίρια του Ιταλικού ναυστάθµου, τα
οποία µε τον τρόπο αυτό θέλησε να εκµεταλλευτεί, επιλύνοντας το πρόβληµα της υπερπληρότητας των
κεντρικών ψυχιατρείων. Επιπλέον, τα πρόσφατα προγράµµατα στεγαστικής αποκατάστασης και
αποϊδρυµατοποίησης που εφαρµόστηκαν στο νησί χρησιµοποίησαν τις κληρονοµηµένες στεγαστικές
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-

Πρόκειται για µια διαδικασία κοινωνικού εκσυγχρονισµού «µέσω παραδειγµάτων».
∆ηλαδή πρόκειται είτε για µίµηση είτε για ευθεία εισαγωγή γνώσεων και πρακτικών
που συντείνουν σε µια θεώρηση του κόσµου διαφορετική από την τοπική, η οποία
δεν ανάγεται σε µια διαδικασία τοπικών και σταδιακών προβληµατικοποιήσεων.

-

Συνεπώς, πρόκειται για ένα κοινωνικό εκσυγχρονισµό «εκ των άνω», ο οποίος
υπόκειται σε µια συστηµατική και στοχοθετηµένη αµφισβήτηση διαστάσεων αυτού
που θα µπορούσε να αποκληθεί ως «παραδοσιακός τρόπος θέασης του κόσµου».

-

Το ότι αυτή η παραγωγή λόγων και πρακτικών δεν αντανακλά και ούτε συνδέεται
οργανικά µε τοπικές µακρόσυρτες διαδικασίες µετασχηµατισµού, έχει ως
αποτέλεσµα η εισαγωγή τους να είναι αποσπασµατική και βίαιη: αφενός γίνεται υπό
µορφή ρήξεων αφετέρου διέπεται από εσωτερικές εντάσεις, κυρίως επειδή αντλείται
από διαφορετικά παραδείγµατα, από διαφορετικές εθνικές, πολιτικές και
επιστηµονικές, στην προκειµένη περίπτωση, παραδόσεις.

-

Παρατηρείται µια συστηµατικά παραγόµενη «ασυγχρονία» σε σχέση µε το εκάστοτε
πρότυπο που οδηγεί σε επιπλέον αντιφάσεις. Είναι πολύ συνηθισµένη η ταυτόχρονη
εισαγωγή των µοντέλων σκέψης και της αµφισβήτησής τους, η οποία είναι
αποτέλεσµα της προηγούµενης πολύχρονης εφαρµογής τους στους τόπους
προέλευσης.

-

Η διαδικασία κοινωνικού εκσυγχρονισµού αυτού του τύπου εντασσόταν εξ αρχής σε
µια ευρύτερη διαδικασία αφενός οµογενοποίησης (γλωσσικής, διοικητικής, κλπ.),
στο πλαίσιο της συγκρότησης του ελληνικού Έθνους-Κράτους και αφετέρου
λειτουργικής διαφοροποίησης (δηλαδή, ανάπτυξης του καταµερισµού της εργασίας
στο εσωτερικό του οµογενοποιηµένου πια κοινωνικού σχηµατισµού.
Αυτό που υπογραµµίζεται σε αυτό το σηµείο είναι ότι έχει καθοριστική σηµασία όχι

µόνο η επιλογή του εκάστοτε «παραδείγµατος» αλλά η συγκρότηση καθεαυτή του
ψυχιατρικού λόγου µέσω παραδειγµάτων που έχουν παραχθεί και συγκροτηθεί σε άλλες
κοινωνίες, στο εσωτερικό άλλων διαλόγων, σε αναφορά και κατ’ αντιπαράθεση µε
συνοµιλητές που εδώ συνηθέστατα απουσιάζουν (Παπαϊωάννου, 1995). Αυτή η διαφορά
«φάσης» στη συγκρότηση ενός συγκεκριµένου λόγου ή ενός θεσµού οδηγεί στην παραγωγή
διαφορετικών αποτελεσµάτων και αυτό δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα.47
εγκαταστάσεις, τις κατοικίες των Ιταλών αξιωµατικών, τις επονοµαζόµενες «βίλες», προκειµένου να
προωθήσουν τους στόχους τους.
47 Βλ. για παράδειγµα την ενδιαφέρουσα ανάλυση των διαφορετικών αποτελεσµάτων που επέφερε στην Αγγλία
και στην ηπειρωτική Ευρώπη η Βιοµηχανική επανάσταση εξαιτίας των τοπικών ιδιαιτεροτήτων αλλά και του
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Η «εισαγωγή» των λόγων (discours), αναφορικά µε τις οποίες αναπτύσσονται οι
πρακτικές, συνιστά ένα µοντέλο κοινωνικού εκσυγχρονισµού που ακολουθείται ως τις µέρες
µας. Τα «ιδιόµορφα» αποτελέσµατα που παράγει είναι τόσο λιγότερο ιδιόµορφα όσο
σταδιακά επιτυγχάνεται ο στόχος της συγκρότησης ενός οµογενοποιηµένου (εθνικά,
γλωσσικά κ.α.) και διαφοροποιηµένου εσωτερικά κοινωνικού σχηµατισµού. Όσο, δηλαδή,
αναπτύσσονται αυτοφυείς διαδικασίες αναπαραγωγής .48
Η κληροδότηση του ψυχιατρικού λόγου και των αντίστοιχων πρακτικών δεν αφορά
µόνο τα παραδείγµατα που κυριάρχησαν κατά το παρελθόν. Αφορά επίσης τους
καταγγελτικούς λόγους, τις κριτικές ψυχιατρικές προσεγγίσεις. Αφορά, δηλαδή, και τα
«εναλλακτικά» ερµηνευτικά σχήµατα, τα οποία συχνά παγιδεύονται στο επίπεδο της
ρητορείας, ελλείψει τοπικών κοινωνικών αναφορών. Οι κριτικές προσεγγίσεις αποτελούν,
όσο και αυτό που καταγγέλλουν, µια «εισαγωγή» που αντλεί από µια πληθώρα
«παραδειγµάτων» που συγκροτήθηκαν αλλού, τα οποία συχνά αντιφάσκουν µεταξύ τους. Οι
κριτικές προσεγγίσεις είναι περισσότερο εκτεθειµένες σε αντιφάσεις, εφόσον αρθρώνονται
στη βάση ενός πολιτικού σχεδίου κριτικής της ιδεολογίας. Εγχείρηµα το οποίο εκ των
πραγµάτων ενσωµατώνει και τοπικές κοινωνικές λογικές, όπως είναι για παράδειγµα η δοµή
της οικογένειας ή οι παραδοσιακοί πρακτικές αναφορικά µε την τρέλα, και δεν περιορίζεται
στη «δήθεν» προφάνεια ενός επιστηµονικού λόγου.
Βέβαια, σταδιακά, έχει αναπτυχθεί ένα ενδογενές σύστηµα αναπαραγωγής της
ψυχιατρικής, αποτέλεσµα της διαδικασίας κοινωνικής διαφοροποίησης της ελληνικής
κοινωνίας και ανάπτυξης του κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας. ∆ιατηρούνται, όµως,
έως και τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις, αυτά τα ιδιόµορφα χαρακτηριστικά που σχετίζονται
µε την «εισαγωγή» ταξινοµητικών σχηµάτων που δεν ανάγονται σε µια αυτόχθονη διεργασία
παραγωγής διαιρέσεων και πρακτικών διαχείρισής τους.
Ωστόσο, αυτό που έχει σηµασία εδώ, σε αυτό που η παρούσα µελέτη
επικεντρώνεται, δεν είναι η διαπίστωση των βαθύτερων χαρακτηριστικών της διαδικασίας
κοινωνικού εκσυγχρονισµού, όπως αυτή εκδιπλώθηκε στη διάρκεια των δύο σχεδόν αιώνων
συγκρότησης του ελληνικού έθνους-κράτους, και η µεταφορά αυτού του υποδείγµατος
ανάλυσης στο χώρο της ψυχιατρικής. Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
µισού αιώνα που χρειάστηκε προκειµένου οι τεχνολογικές και οι οργανωτικές εφαρµογές στο χώρο της
παραγωγής αγαθών να εφαρµοστούν στις ηπειρωτικές χώρες στο έργο του Polanyi Karl, Ο µεγάλος
µετασχηµατισµός, Αθήνα, Νησίδες, 2001, σ. 171-173.
48 «Ο οιαδή οτε ροσω ική στάση κι αν ε ιλέξει ο καθένας, γεγονός είναι ότι η νεοελληνική ιστορία, έτσι ό ως τη
γνωρίσαµε στα τελευταία διακόσια χρόνια, κλείνει τον κύκλο της. Ασφαλώς, τα τραγικά και κωµικά της ε εισόδια δεν
τελείωσαν ακόµη, όµως χάνεται η ενότητα της ροβληµατικής της και ο ειδο οιός της χαρακτήρας. Η Ελλάδα εντάσσεται
σε ολύ χαµηλή θέση στο σύστηµα της διεθνούς καταµερισµού της υλικής και νευµατικής εργασίας. Ο δικός της
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συνδιασταυρώσεις (Γεωργούλας, 2002) εισηγµένων λόγων και τοπικής κουλτούρας (Πέπενη,
1984, σ. 176, Χαρτοκόλλης, 1984, σ. 48), όπως αυτές δηµιουργούνται και εξελίσσονται στο
εσωτερικό των σταδιακά συγκροτούµενων κοινωνικών πεδίων (Bourdieu, 1991, σ. 3). Τι
αοτελέσµατα παρήγαγε στο χώρο της ψυχιατρικής αυτό το µοντέλο συγκρότησης του
ψυχιατρικού λόγου, ιδιαίτερα σε σχέση µε το υποκείµενο και την κατανόηση του εαυτού;
Ποια «παραδείγµατα» ευδοκίµησαν και σε αναφορά µε ποιες τοπικές κοινωνικές λογικές
παρήγαγαν ποιες θεσµικές διευθετήσεις; Ποια είναι αυτά τα αποτελέσµατα και αναφορικά µε
ποιες παραστάσεις τους συγκροτήθηκαν οι κριτικοί και οι εκσυγχρονιστικοί λόγοι που
επιδιώκουν να τα τροποποιήσουν. Και, κυρίως, προς ποια κατεύθυνση;49
Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται σε αυτές τις «συνδιασταυρώσεις» µέσω της
εξέτασης της αµφισβήτησης των συγκροτηµένων θεσµικών διευθετήσεων τα τελευταία
χρόνια, οι οποίες επικεντρώνονται στο υοκείµενο της ψυχιατρικής. Στον πυρήνα της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και των πολλαπλών αµφισβητήσεων που αυτή παράγει
συναντούµε µια κεντρική προβληµατικοποίηση, η οποία σχετίζεται µε το υοκείµενο της
ψυχιατρικής. Όµως, το υποκείµενο της ψυχιατρικής δεν περιορίζεται, όπως πολλές φορές
λαθεµένα θεωρείται, απλώς και µόνο στο υοκείµενο ρος θεραεία αλλά αφορά επίσης στο
υοκείµενο-θεραευτή. Σταδιακά, ιδιαίτερα µέσα από την ψυχιατρική µεταρρύθµιση που εδώ
και δεκαπέντε χρόνια έχει αναπτυχθεί ως πρόγραµµα –και ως πρόταγµα- συνολικής
αναδιάρθρωσης του συστήµατος της ψυχιατρικής φροντίδας, µια σειρά από αµφισβητήσεις
παγιωµένων στο χρόνο θεσµικών διευθετήσεων τείνουν να οδηγήσουν σε µια αναδιάταξη της
ψυχιατρικής θεωρίας-πρακτικής. Στον πυρήνα αυτών των επιµέρους αµφισβητήσεων
βρίσκεται το υποκείµενο, το επίκεντρο της ψυχοπαθολογίας, το νόηµα και η σηµασία της
οποίας επαναπροσδιορίζεται µε τον τρόπο αυτό. Σταδιακά, αλλάζουν και οι παράγοντες που
εµπλέκονται στη θεσµική διαχείριση της ψυχοπαθολογίας και οι επαγγελµατικοί ρόλοι
τείνουν να επαναπροσδιοριστούν: γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας,
διευθυντές, πρόεδροι και διοικητές, τραπεζοκόµοι, σύλλογοι οικογενειών και εθελοντικές
οργανώσεις, νέοι δρώντες αλλά και παλιοί ρόλοι µε νέα ρεπερτόρια. Οι συµπεριφορές τους
αλλά και οι αντιλήψεις τους προβληµατικοποιούνται, δηλαδή τίθενται στην ηµερήσια
διάταξη µέσω µιας σταδιακής «συνειδητοποίησης» της σηµασίας τους για την
µεταµοντερνισµός συνίσταται στο ότι α οτελεί µια στενή και αράµερη λωρίδα στο ευρύ φάσµα του µεταµοντερνισµού
άλλων.». Πρβλ. Κονδύλης, ο.π., σ. 47.
49 «Με µια α λο οίηση θα ‘ταν δυνατόν να λεχθεί ως η ελληνική κοινωνία, στη διάρκεια του αιώνα µας, εµ λέκεται ε ικά
και ε ώδυνα σε κρίσιµο κοινωνικο ολιτιστικό µετασχηµατισµό… (…). Σ’ αυτόν τον µεγα-µετασχηµατισµό ανατρέ ονται
αραδοσιακά σχήµατα, αναδύονται ή εκκολά τονται νέα, µε α οτέλεσµα καταστάσεις και ράγµατα να βρίσκονται σε
εκκρεµότητα, ε ανα ροσδιορισµό και µορφο οίηση. Θέµατα- ροβλήµατα ό ως ‘ψυχική αρρώστια’, ‘ψυχική υγεία’, ‘τρέλα’,
‘ αθολογικό’, ‘φυσιολογικό’, ‘διανοητικές διαταραχές’, εµ λέκονται σε ολλα λές ανακατατάξεις και ανατρο ές.» Πρβλ.

77

αποτελεσµατικότητα και τη συνολική λειτουργία του συστήµατος της ψυχιατρικής
φροντίδας.
Τι υποδηλώνει όµως, σε ποια κοινωνική διαδικασία εγγράφεται, όλη αυτή η
προβληµατικοποίηση του ψυχιατρικού υποκειµένου, η οποία λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στο γύρισµα του αιώνα; Πώς να ερµηνεύσουµε όλον αυτό
το συµβολικό αγώνα, τη διαµάχη των ορισµών και των καθηµερινών προσδιορισµών, που
αναδύεται αναφορικά µε το επίκεντρο της ψυχοπαθολογίας, το υποκείµενο; Τι να σηµαίνει
άραγε ότι ξαφνικά όλο αυτό το σύµπλεγµα εργαζοµένων που εδώ και ενάµιση αιώνα
διαχειρίζονται την εγκλεισµένη τρέλα τίθεται υπό αµφισβήτηση κι όλα τα προσδιοριστικά
στοιχεία του ρόλου τους αµφισβητούνται, ως εάν να συνειδητοποιούσαµε ξαφνικά το
«αίσχος» που είχε δηµιουργηθεί; Θαρρείς σε µια στιγµή, ο φύλακας µετασχηµατίζεται σε
ανεκπαίδευτο νοσηλευτή, το ψυχιατρείο σε φυλακή, ο γιατρός σε πολιτικό πρόσωπο, η
κοινωνία σε δυνάµει θεραπευτική κοινότητα. Πώς αυτές οι προβληµατικοποιήσεις
εστιάζονται στους ψυχιατρικούς θεσµούς, ιδιαίτερα στο ψυχιατρείο, και πώς αρθρώνονται ως
λόγοι και ως πρακτικές; Τι στρατηγικές δράσης δηµιουργούν, τι συγκρούσεις αναδεικνύουν,
ποια µέτωπα αγώνων οριοθετούν, ποιους εχθρούς κατασκευάζουν, ποιο πρόταγµα
καταδεικνύουν, ποιο «να» προτρέπουν να ακολουθήσουµε; Ποιες δίοδοι ακολουθούνται και
πώς αυτές οι επιµέρους αµφισβητήσεις αρθρώνονται στο πεδίο της καθηµερινότητας,
διαπλεγµένοι µε τις ιεραρχίες και τους καθιερωµένους κοινωνικούς ρόλους; Και κυρίως,
ποιο είναι το νέο υποκείµενο το οποίο προϋποθέτουν, το οποίο τείνουν να παραγάγουν και
για το οποίο στήνονται πεδία αγώνων στην καρδιά των καθηµερινών διαδράσεων;
Αλλά ας ξαναπιάσουµε τα πράγµατα από την αρχή. Στο πλαίσιο της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης αµφισβητήθηκε η κυριαρχία του οργανικού-βιολογικού µοντέλου της
ψυχιατρικής, δηλαδή η αναγωγή της ψυχοπαθολογίας σε δυσλειτουργίες που εγγράφονται
αποκλειστικά στο σώµα, και στιγµατίστηκε η παραδοσιακή ψυχιατρική που το ακολουθούσε,
ως υπεύθυνη για το «αίσχος» της Λέρου και των παρόµοιων καταστάσεων στα µεγάλα
ψυχιατρεία της χώρας. Η Amy Blue, στην ανθρωπολογική της µελέτη για την «ελληνική
ψυχιατρική» (Blue, 1999), η οποία εντάσσεται στην παράδοση της «εθνοψυχιατρικής»,50
ισχυρίζεται ότι η Λέρος και το «αίσχος» της είναι το αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης
αντίληψης για τον άνθρωπο, µιας νατουραλιστικής θεώρησης του εαυτού, ως παγιωµένης

Αγραφιώτης ∆ηµοσθένης, «∆υστοπία;», στο Τζαβάρας Θ. (επιµ.), Ψυχανάλυση και Ελλάδα, Αθήνα,
Ε.Σ.Ν.Π.Γ.Π., 1984, σ. 297.
50Για µια παρουσίαση του µεθοδολογικού διαβήµατος της εθνοψυχιατρικής, βλ. Laplantine François,
Antropologie de la maladie, Παρίσι, Payot, 1992, σ. 13-32, Blue, Amy, Η δηµιουργία της ελληνικής ψυχιατρικής,
Αθήνα, Εξάντας, 1999, σ. 33-56, και Montlibert Cristian de, Εισαγωγή στην κοινωνιολογική συλλογιστική, µτφρ.
∆ιαµαντάκου, Αθήνα, Καρδαµίτσας, 1998, σ. 46-48.
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δοµής, ως ολοκληρωµένης, σταθερής και µη επιδεχόµενης τροποποίηση, προσωπικότητας.
Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, η ψυχανάλυση51 και οι βασισµένες σε αυτή ψυχοθεραπευτικές
πρακτικές δε ρίζωσαν εξαρχής στέρεα στην Ελλάδα52 γιατί προϋποθέτουν µια δυναµική και
συνεχώς εν εξελίξει θεώρηση του εαυτού που εδώ απουσίαζε: «(…) ως η ψυχανάλυση
αντίκειται ρος τα χρηστά ήθη των Ελλήνων, ως είναι µίασµα και ροκαλεί ψυχοφθοράν», ήταν η
αντίδραση µέλους του διοικητικού συµβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στη
θέλησή του ∆. Κουρέτα να παρουσιάσει τη θεωρία του Freud, σύµφωνα µε τον ίδιο
(Κουρέτας, 1984, σ. 37).
Για την Blue, τα πλοία για τη Λέρο ταξίδεψαν σε αυτή τη θεώρηση του εαυτού: «…
η ελληνική ολιτισµική ιδεολογία ειµένει στο αµετάβλητο της ανθρώινης φύσης. Η ψυχασθένεια δεν
είναι κάτι ου ελέγχεται και µεταµορφώνεται αό αράλογο σε λογικό, είναι κάτι ου τίθεται υό
εριορισµό –αν ενοχλεί- ή αγνοείται –αν δεν βλάτει. Πάνω σ’ αυτήν ακριβώς τη βάση εγκαινιάστηκε
η ελληνική ψυχιατρική, άνω σ’ αυτήν ακριβώς τη βάση βρίσκεται αγκυροβοληµένη η άσκησή της και,
τέλος, άνω σ’ αυτήν ταξίδεψαν τα λοία ου ήγαιναν τους ασθενείς στη Λέρο.» (Blue, 1999, σ.
51

Η πρώτη παρουσίαση της ψυχαναλυτικής θεωρίας φαίνεται να έγινε από τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη, το
1915, δηµοσιευµένη στο ∆ελτίο του Εκ αιδευτικού Οµίλου, µε τίτλο «Η αρχή της γλώσσας και η φροϋδική
ψυχολογία». Στο Μεσοπόλεµο µια σειρά από εκτενείς παρουσιάσεις του ψυχαναλυτικού ρεύµατος έλαβαν
χώρα από διανοούµενους. Η ψυχανάλυση διείσδυσε στους λεγόµενους προοδευτικούς εκπαιδευτικούς κύκλους
ενώ αρχικά καταπολεµήθηκε από το ιατρικό ακαδηµαϊκό κατεστηµένο στο πλαίσιο της κατοχύρωσης του
ιατρικού επαγγέλµατος και της εξάσκησής του. Πρώτη επίσηµη ψυχαναλυτική κίνηση υπήρξε η «ψυχαναλυτική
οµάδα», υπό την παρότρυνση και τη στενή συνεργασία της πριγκίπισσας Μαρίας Βοναπάρτη, γαλλίδας
ψυχαναλύτριας. Η οµάδα αυτή, αναγνωρισµένη από τη ∆ιεθνή Ψυχαναλυτική Εταιρία ως Οµάδα Μελέτης,
αποτελούµενη από τον Α. Εµπειρίκο, το Γ., Ζαβιτζιάνο και το ∆. Κουρέτα, δηµιουργήθηκε το 1946 και
διαλύθηκε το 1950. Με την εκλογή του ∆. Κουρέτα ως καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου
Αθηνών τερµατίζεται ο διαχωρισµός της ψυχανάλυσης µε τους εκπαιδευτικούς θεσµούς. Σχετικά πρόσφατα, το
1977, ιδρύεται η Ελληνική Εταιρία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας και το 1982 η Ελληνική Ψυχαναλυτική
Εταιρία. Αργότερα θα παρουσιαστούν εξειδικευµένα περιοδικά, όπως το Εκ των Υστέρων, φροϋδικού
προσανατολισµού, και το Η Ψυχανάλυση, λακανικών κατευθύνσεων, εγκαινιάζοντας µια σχετικά αυτόνοµη
ντόπια παραγωγή ψυχαναλυτικού λόγου µε ορισµένες προϋποθέσεις αναπαραγωγής. Για µια εκτενή
πληροφόρηση για το ιστορικό της ψυχανάλυσης στον ελληνικό χώρο και για τις µελλοντικές της προοπτικές
παραπέµπουµε στο συλλογικό τόµο: Τζαβάρας Θ. (επιµ.), Ψυχανάλυση και Ελλάδα, Αθήνα, Εταιρία Σπουδών
Νεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, 1984.
52 «∆ιατυ ώνουµε συνε ώς την υ όθεση ότι σε σχέση µε κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού ολιτιστικού µορφώµατος, οι
θεµελιακές ιδιαιτερότητες της ψυχανάλυσης, τόσο στο ε ί εδο της θεωρίας, όσο και σε εκείνο της ρακτικής, βρέθηκαν σε
τέτοιο βαθµό ετερογένειας ου δεν ήταν δυνατή η ενσωµάτωση της ψυχανάλυσης στον ελληνικό χώρο. Η σιω ή στο
εσωτερικό ή η διαρροή ρος το εξωτερικό ήταν οι εναλλακτικές λύσεις ου διέθεταν τα άτοµα, αντιµέτω α µε την
ασυµβατότητα ψυχαναλυτικού λόγου και σηµαίνοντος συστήµατος του ελληνικού ολιτιστικού µορφώµατος». Πρβλ.
Τζαβάρα Ελένη, «Η ψυχανάλυση στην Ελλάδα ή ‘Μια δυσκολία της ελληνικής ψυχανάλυσης’», στο Τζαβάρας
Θ. (επιµ.), Ψυχανάλυση και Ελλάδα, Αθήνα, Ε.Σ.Ν.Π.Γ.Π., 1984, σ. 202. Μια πληθώρα ψυχοθεραπευτικών
πρακτικών διαδόθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, από το 1975 κυρίως, από αντίστοιχα
Ινστιτούτα, τα οποία οργανώθηκαν για το σκοπό αυτό. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για µια λιγότερο ή
περισσότερο προσωπική συνεισφορά ανθρώπων που έζησαν, σπούδασαν και εκπαιδεύτηκαν στο εξωτερικό και
στη συνέχεια επέστρεψαν στην Ελλάδα. Οι αρχές λειτουργίας τους εγγράφονται στα αντίστοιχα θεωρητικά
ρεύµατα που άκµασαν ή και συνεχίζουν να εξελίσσονται στο δυτικό κόσµο. Ένα πανόραµα όλων αυτών των
ψυχοθεραπευτικών εταιρειών και η λογική της προσέγγισής τους δίνεται στο συλλογικό τόµο: Ασηµάκη Π.
(επιµ.), Σύγχρονες ψυχοθερα είες στην Ελλάδα, Αθήνα, University Studio Press, 1999. Πολύτιµο υλικό, προς την
κατεύθυνση της κατανόησης του τρόπου συγκρότησης αυτών των ψυχοθεραπευτικών ρευµάτων στον ελληνικό
χώρο και των εγχειρηµάτων µπολιάσµατος µε τις τοπικές πολιτισµικές δοµές, αποτελούν τα βιογραφικά
στοιχεία των συγγραφέων, που επίσης παρατίθενται στο εν λόγω συλλογικό έργο.
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298). Αλλά πώς συγκροτήθηκε αυτός ο εαυτός, αυτό το υποκείµενο το «ανίκανο για
θεραπεία»; Ποιες κοινωνικές διασταυρώσεις λόγων και πρακτικών πραγµατοποιήθηκαν πριν
το «αζήτητο» πια υποκείµενο ξεχαστεί σ’ ένα νησί των ∆ωδεκανήσων; Και το
σηµαντικότερο, αυτό που εδώ τίθεται ως κεντρικό ερώτηµα: πώς, πότε και µέσα από ποιους
δρόµους ξανασυναντήσαµε, αφού πρώτα το αναζητήσαµε, αυτό το «αζήτητο υποκείµενο»;53
Ωσάν κατά κάποιο τρόπο να συνειδητοποιήσαµε ξαφνικά ότι οφείλαµε να του επιστρέψουµε
αυτό που πάντα του χρωστούσαµε.
Μια βασική διάσταση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης εστιάζεται στο υποκείµενο.
Η υποκειµενικότητα µετασχηµατίζεται σε ένα είδος αρένας. Μετατρέπεται σε κοινωνικό
χώρο όπου αναπτύσσεται µια συµβολική διαµάχη, γιατί αποτελεί, ή θεωρείται ότι αποτελεί,
θεµελιώδες στοιχείο της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Ο
προσδιορισµός του αναδεικνύεται σε κεντρικό διακύβευµα στην πορεία της µεταρρύθµισης.
Μια πληθώρα από προτάγµατα αρθρώνονται αναφορικά µε αυτό, προκειµένου να το
προσδιορίσουν, να το οριοθετήσουν, να το περιγράψουν, να µιλήσουν γι’ αυτό αλλά, και, να
µιλήσουν µέσα απ’ αυτό. Αν κάποτε ο «τρελός» έγινε «φρενοβλαβής», τώρα θα πρέπει να
οριοθετηθεί εκ νέου αυτή η υποκειµενικότητα που δε δείχνει να βολεύεται στον ορισµό του
«ψυχικά αρρώστου». Ο «ψυχικά άρρωστος», ο «ψυχιατρικός ασθενής», ο «ψυχικά πάσχων
άνθρωπος», το «ψυχικά πάσχον υποκείµενο», ο «ένοικος» του ξενώνα, είναι µερικοί µόνο από
τους όρους που αντιµάχονται ο ένας τον άλλο και µόνο φαινοµενικά αποτελούν
δευτερεύοντα λεκτικά συµβάντα της καθηµερινότητας. Έχουµε να κάνουµε µε έναν αγώνα
προκειµένου να οριοθετηθεί το υποκείµενο για το οποίο όλοι αυτοί οι νέοι ψυχιατρικοί
θεσµοί θα λειτουργήσουν. Οι «νέοι τόποι» και οι «νέοι τρόποι» συνάντησης θεραπευτών και
θεραπευοµένων που θεσµοθετούνται µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση απαιτούν, την ίδια
στιγµή που ροϋοθέτουν, αράγουν και θέτουν ως διακύβευµα, τη µεταστροφή στην αντίληψη
περί ψυχιατρικού υποκειµένου, την εκ νέου οριοθέτησή του, την αναδιάταξη των οριζόντων
εντός των οποίων είναι δυνατό να το σκεφτούµε. Τα εγχειρήµατα αυτά συντείνουν στη
δηµιουργία νέων «µορφών υποκειµενικοποίησης», για να δανειστούµε την ορολογία του
Foucault, οι οποίες εγγράφονται σε µια ευρύτερη κοινωνική διαδικασία, στην οποία η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση εντάσσεται αλλά και την οποία προωθεί, στον ειδικό τοµέα που
53

«Η ψυχαναλυτική εργασία ροϋ οθέτει ότι ο αναλύων α οδέχεται, ρητά ή άρρητα, την ακόλουθη ροδιαγραφή: η
ψυχαναλυτική ερι έτεια οδηγεί σε νέο τρό ο ψυχοκοινωνικής ύ αρξης σύµφωνα µε τον ο οίο ο αναλύων το οθετείται ως
υ οκείµενο, και το οθετεί την ίδια την υ όστασή του ως στόχο ου η ε ίτευξή του α αιτεί την κινητο οίηση ψυχικών και
άλλων δυνάµεων, ταυτόχρονα δικαιολογεί τη ‘ζωή’ του ως ροϊόν ορισµένων διαδικασιών. Το νεοτεριστικό στοιχείο της
ροδιαγραφής, α ό ολιτιστική ά οψη είναι αναµφισβήτητο. Η εισαγωγή της ροαναφερόµενης ολιτιστικής ε ιλογής στο
λαίσιο της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας α οτελεί διεργασία µακρόχρονη και σύνθετη.» Πρβλ. Αγραφιώτης
∆ηµοσθένης, «∆υστοπία;», στο Τζαβάρας Θ. (επιµ.), Ψυχανάλυση και Ελλάδα, Αθήνα, Ε.Σ.Ν.Π.Γ.Π., 1984, σ.
299.
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της αναλογεί, στην οριοθέτηση και τη θεσµική διαχείριση του «αντικειµένου» της
ψυχιατρικής, το οποίο έτσι µετασχηµατίζεται.
6. Θεωρητικοί ροβληµατισµοί
6.1. Η ροβληµατική της εξατοµίκευσης
Στο πλαίσιο του σύγχρονου κοινωνιολογικού διαλόγου έχει συγκροτηθεί ένας κοινός
τόπος προβληµατισµού, ο οποίος κρυσταλλώνεται στην άποψη ότι οι µεταπολεµικές
κοινωνίες της δύσης έχουν µετασχηµατιστεί σε τέτοιο βαθµό έτσι ώστε να διαφοροποιούνται
ουσιωδώς από προγενέστερες µορφές κοινωνικής συγκρότησης. Οι ερµηνείες είναι πολλές
και τα θεωρητικά ζητήµατα τα οποία αναδεικνύονται πάµπολλα. Μια βασική προβληµατική,
στην οποία εστιάζεται η παρούσα µελέτη, αφορά στη «διαδικασία εξατοµίκευσης», κεντρική
διάσταση της εν λόγω συζήτησης. Μια σειρά από θεωρητικές απόψεις, προερχόµενες από
τους πιο διαφορετικούς χώρους, διαπιστώνουν τη µετεξέλιξη των σύγχρονων µορφών
παραγωγής των κοινωνικών ατόµων (individus socials), των «κοινωνικών διαδικασιών
υποκειµενικοποίησης» για να δανειστούµε τους όρους του Foucault (1989β, σ. 37-40).
Μπορούµε σχηµατικά να ονοµάσουµε αυτές τις θεωρητικές προσεγγίσεις ως «σύγχρονες
θεωρίες εξατοµίκευσης». Η κοινή αφετηρία φαίνεται να είναι η άποψη ότι οι µεταπολεµικές
κοινωνίες χαρακτηρίζονται από µια ριζοσπαστικοποίηση των διαδικασιών εξατοµίκευσης: το
άτοµο «αποδεσµεύεται», εξαναγκαστικά ως ένα βαθµό, από ευρύτερες συλλογικότητες, οι
οποίες λειτουργούσαν ως οµάδες ένταξης και θεσµοί απόδοσης ταυτότητας στη
νεωτερικότητα, στο πλαίσιο του κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας. Η «αποδέσµευση»
του ατόµου λαµβάνει χώρα αρχικά από την τάξη, µετά από το επάγγελµα, για να γενικευτεί
στη συνέχεια ως «απόσταση από τους κοινωνικούς ρόλους». «Αποδέσµευση» (detachment)
δε σηµαίνει εξαφάνιση αυτών των συλλογικοτήτων, αλλά ουσιώδη µεταλλαγή του τρόπου µε
τον οποίο το άτοµο µετέχει σε αυτές και δεσµεύεται από αυτές προκειµένου να συγκροτηθεί
ως υποκείµενο. Εποµένως, η µετατόπιση συνίσταται σε µια µεταλλαγή του τρόπου µε τον
οποίο οριοθετείται το δηµόσιο µε το ιδιωτικό και ευρύτερα το ατοµικό µε το συλλογικό
(Παπαϊωάννου, 1993). Αυτό που οι σύγχρονες διαδικασίες εξατοµίκευσης θέτουν ως
κεντρικό ζήτηµα είναι τα θεµέλια καθεαυτά της κοινωνικής ρύθµισης των σύγχρονων
κοινωνιών.
Η διαδικασία αυτή, η οποία φαίνεται να συνδέεται οργανικά µε την κυριαρχία των
µεσαίων στρωµάτων στις κοινωνίες της δύσης, οδηγεί σε µια δοµική µεταλλαγή των
διαδικασιών παραγωγής των κοινωνικών ατόµων. Οι αναγνώσεις αυτής της κοινωνικής
µεταβολής είναι πολλαπλές, καθώς αυτό που τίθεται υπό επαναδιαπραγµάτευση είναι η
σχέση ατόµου και κοινωνίας (Bell, 1999, Lash, 2002, Astier, 1995, Gauchet, 1998, Renaut,
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1991). Οι επιµέρους προσεγγίσεις τείνουν στην υπογράµµιση αφενός των ευκαιριών
αυτοπραγµάτωσης του υποκειµένου και αφετέρου των ατοµικών και των συλλογικών
κινδύνων που αναδεικνύονται.
Παραδειγµατικά ερµηνευτικά εγχειρήµατα αυτών των εξελίξεων αποτελούν οι
αναλύσεις του Giddens και του Beck. Σύµφωνα µε τον Giddens, η νεωτερική κοινωνία
αναδύεται σταδιακά ως «σύστηµα εκτός ελέγχου» µέσα από τη διαδικασία «εκθεµελίωσης»
του χώρου και του χρόνου. Στη νεωτερική κοινωνία οι διαστάσεις του χώρου και του
χρόνου εξελίσσονται σε καθολικές όσο και «κενές» έννοιες µε άµεση συνέπεια η δράση να
αποπλαισιώνεται. Ο εξορθολογισµός τείνει να εγκαθιδρυθεί ως εγγενής διαδικασία στο
εσωτερικό του ατόµου έτσι ώστε η δράση να µπορεί να θεµελιωθεί µόνο σε αναφορά µε
εσωτερικά κριτήρια, καθώς καµία πίστη ή παράδοση δε µπορεί να λειτουργήσει ως ύστατος
νοµιµοποιητικός κώδικας (Giddens, 2001). Οι σχέσεις τείνουν να γίνουν «καθαρές», δηλαδή
κενές (Craib, 1998, σ. 235-237).
Ο Beck τονίζει τον αναγκαστικό χαρακτήρα της εξατοµίκευσης: το άτοµο
εξαναγκάζεται στην αυτοπραγµάτωση. Το άτοµο είναι αναγκασµένο να ζήσει τη «δική του
ζωή» χωρίς τη δραστική διαµεσολάβηση ευρύτερων συλλογικοτήτων. Η συγκρότηση του
εαυτού δεν είναι εφεξής υπόθεση των συλλογικοτήτων, αλλά του ατόµου που επεξεργάζεται
τη βιογραφία του. Η αποδέσµευση του ατόµου από τις παραδοσιακές οµάδες ένταξης στις
κοινωνίες της «µεταβιοµηχανικής» δύσης, στην «ανακλαστική νεωτερικότητα», οδηγεί σε µια
ριζοσπαστικοποίηση του ατοµοκεντρικού τρόπου ζωής, αυτού που ο Beck ονοµάζει «µια
ζωή δική µας» (Beck & Ziegler, 2000). Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Beck, οι διαπιστώσεις
περί «εµβάθυνσης» της εξατοµίκευσης οδηγούν σε ορισµένες παρανοήσεις που έχουν να
κάνουν µε τη σχετικοποίηση της δυναµικής των κοινωνικών διαδικασιών που οδηγούν σε
αυτόν τον ριζικά ατοµοκεντρικό κοινωνικό κόσµο. «Μια ζωή δική µας είναι µια ζωή ου
εξαρτάται έρα για έρα αό τους θεσµούς. (…) Αοφασιστική σηµασία έχει ολύ ερισσότερο ότι οι
ροδιαγραφές της νεωτερικότητας ειβάλλουν ειτακτικά την αυτοοργάνωση της βιογραφίας και την
αυτοθεµατοοίησή της» (Beck & Ziegler, 2000, σ. 11-12). Η ριζοσπαστικοποίηση της
εξατοµίκευσης, η οποία εγγράφεται στις «συνέπειες της νεωτερικότητας» σύµφωνα µε τον
Giddens (2001), οφείλεται σε κοινωνικούς µηχανισµούς και δοµικές µεταβολές οι οποίες
αντανακλούνται αλλά και ριζώνουν στο πεδίο της υποκειµενικότητας (Beck, 1996, σ. 189212).
Ο Beck και ο Giddens διαβλέπουν σε αυτές τις εξελίξεις µια χειραφετητική
προοπτική στην οποία αναγκάζεται να µαθητεύσει το σύγχρονο άτοµο που καλείται «να τα
βγάλει πέρα µόνο του» στο συµβολικό όσο και πρακτικό επίπεδο της συγκρότησης του
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εαυτού. Μια σειρά από προσεγγίσεις συµφωνούν µε τη διαπίστωση ότι αυτή η διαδικασία
συνδέεται µε την ανάδειξη του υποκειµένου ως «ποιητή» και ως δηµιουργού της ατοµικής
ταυτότητας. Η διαδικασία εξατοµίκευσης εµπεριέχει στη σύγχρονη µορφή της µια
χειραφετητική δυναµική. Αυτή πηγάζει από τον πλουραλισµό των τρόπων µε τους οποίους
παράγεται το κοινωνικό άτοµο και την αύξουσα απροσδιοριστία των συλλογικοτήτων που
λειτουργούν ως οµάδες αναφοράς.
Άλλοι συγγραφείς εστιάζουν την προσοχή τους στις αρνητικές συνέπειες αυτής της
διαδικασίας. Πολύ σηµαντική προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ανάλυση του Castel. Ο
Castel υποστηρίζει ότι η σύγχρονη µορφή εξατοµίκευσης παίρνει «αρνητικό χαρακτήρα»,
καθόσον αποτελεί συνέπεια της αποδιοργάνωσης των παραγωγικών σχέσεων. Η εργασία
έπαψε να αποτελεί κεντρικό µηχανισµό κοινωνικής ένταξης. Η νέα κατάσταση δεν
χαρακτηρίζεται από την αλληλεξάρτηση, στην οποία ο Durkheim ανήγαγε την κοινωνική
συνοχή των νεωτερικών κοινωνιών (οργανική αλληλεγγύη). Σύµφωνα µε τον Castel, για να
αποκτήσει το άτοµο µια κοινωνική υπόσταση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί το ίδιο να
συγκροτήσει τους όρους της ατοµικής του δράσης, θα πρέπει η κοινωνία να του παρέχει
ορισµένα «υποστηρικτικά µέσα» (supports). Αυτό συνέβαινε στα πρώτα τρία τέταρτα του
εικοστού αιώνα, όταν κυριάρχησε η κοινωνική ασφάλιση και η εγγύηση µιας σταθερής
εργασίας. Στο τελευταίο τέταρτο του εικοστού αιώνα παρατηρείται µια σταδιακή ανάδυση
ενός «αρνητικού ατοµικισµού», µε την έννοια ότι αναπτύσσονται µορφές εξατοµίκευσης
χωρίς υποστηρικτικά κοινωνικά µέσα. Για τον Castel πρόκειται για εξαναγκαστική
εξατοµίκευση, η οποία οδηγεί στη συλλογική µιζέρια και τη γενικευµένη κοινωνική
ρευστότητα. Η εξατοµίκευση περιγράφεται εδώ µε αρνητικούς όρους, ως «υποχρεωτικός
ατοµικισµός» και ως συνέπεια της διάλυσης των οµάδων ένταξης όπως η τάξη, η οικογένεια
και η γειτονιά (ο ίδιος χρησιµοποιεί τον όρο desaffiliation). Σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα,
η υπό διαµόρφωση νέα κοινωνική ρύθµιση ενδέχεται να χαρακτηρίζεται είτε από την
ανάπτυξη νέων µορφών κοινωνικής οργάνωσης, όπως είναι τα δίκτυα, είτε από την πλήθυνση
αµυντικών στάσεων, όπως αυτές εκφράζονται για παράδειγµα από τα κινήµατα του
«εσωτερισµού» (Castel, 1995α, 1995β, Frétigné, 1999, σ. 108-115).
Αρκετά χρόνια πριν, ήδη στη δεκαετία του ’50, ο Horkheimer είχε γενικεύσει αυτό
το εξηγητικό σχήµα στο σύνολο του δυτικού πολιτισµού (Horkheimer, 1987). Ο
«διαφωτισµός» υποσχέθηκε τη χειραφέτηση δια µέσου της επέκτασης του υποκειµενικού
Λόγου αποδοµώντας σταδιακά τις «µεγάλες αφηγήσεις» του αντικειµενικού Λόγου, όπως θα
λέγαµε µε σύγχρονους όρους (Lyotard, 1993). Το πέρασµα από τον αντικειµενικό στον
υποκειµενικό Λόγο είχε ως συνέπεια την ολοκληρωτική «έκλειψη του Λόγου». Η γενίκευση
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της εργαλειακής ορθολογικότητας, δηλαδή της «ορθολογικής ως προς το σκοπό πράξης»
(Weber, 1993, σ. 80-81), οδηγεί στη συλλογική ανορθολογικότητα. Σύµφωνα µε το
Horkheimer, το άτοµο για το οποίο µιλούσε ο διαφωτισµός άκµασε µόνο κατά την περίοδο
της κυριαρχίας της ατοµικής επιχείρησης, κατά τη διάρκεια της ανόδου των αστικών
στρωµάτων. Η ατοµική επιχείρηση, η ατοµική ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής,
λειτούργησε εκείνη την περίοδο ως «κοινωνικό υποστηρικτικό µέσο» (support) του εαυτού,
όπως θα έλεγε ο Castel (2001, σ. 30-32). Η «διαλεκτική του διαφωτισµού», η οποία
συνδέεται µε τη σταδιακή αντικατάσταση του αντικειµενικού από τον υποκειµενικό λόγο
(εργαλειακή ορθολογικότητα) οδήγησε στην έκλειψη του ίδιου του ατόµου, στην
αφοµοίωσή του από τη βιοµηχανική-µονοπωλιακή κοινωνία.54
Μια τρίτη προσέγγιση των σύγχρονων διαδικασιών εξατοµίκευσης παραβλέπει το
δίληµµα «χειραφέτηση-συλλογικός κίνδυνος» και εστιάζεται στους κοινωνικούς και
πολιτικούς όρους συγκρότησης της ατοµικότητας ως υποκειµενικότητας: το υοκείµενο
εξετάζεται ως συλλογικό και ως ατοµικό διακύβευµα. Η έκφραση «το προσωπικό είναι πολιτικό»,
βασικό συστατικό της ριζοσπαστικότητας των κοινωνικών κινηµάτων της δεκαετίας του ’60,
τίθεται ως αφετηρία ενός ερµηνευτικού εγχειρήµατος που βλέπει στο άτοµο µια βασική
παράµετρο της πολιτικής συγκρότησης των νεωτερικών κοινωνιών.55 Όπως αναφέρει ο
Ehrenberg, «το άτοµο είναι ζήτηµα θεσµού και όχι υοκειµενικότητας» (1998, σ. 243). Η
παρούσα εργασία ακολουθεί αυτή την οπτική και εστιάζεται στις θεσµικές διαµεσολαβήσεις
της υποκειµενικότητας, αναζητώντας τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς όρους
συγκρότησής της. Σε ποια κοινωνικά και πολιτικά συµφραζόµενα αντιστοιχούν οι σύγχρονες
µορφές υποκειµενικότητας; Σε ποια σηµεία διασταυρώνονται οι σύγχρονοι τρόποι
παραγωγής του ατόµου ως υποκειµένου µε συγκεκριµένες κοινωνικές διαιρέσεις και µορφές
54

«Η κρίση του Λόγου εκδηλώνεται στην κρίση του ατόµου, ως δύναµη του ο οίου ανα τύχθηκε. Η αυτα άτη σχετικά µε
το άτοµο και σχετικά µε τον Λόγο, την ο οία διατήρησε ενδόµυχα η αραδοσιακή φιλοσοφία –η αυτα άτη της αιωνιότητάς
τους- διαλύεται. Κά οτε το άτοµο συλλάµβανε τον Λόγο α οκλειστικά ως ένα εργαλείο του Εαυτού. Τώρα βιώνει το
αντίστροφο αυτής της αυτοθεο οίησης. Η µηχανή έταξε έξω τον οδηγό, τρέχει ιλιγγιωδώς στο διάστηµα, στα τυφλά. Τη
στιγµή ακριβώς της ολοκλήρωσης, ο Λόγος έγινε αράλογος και ε ονείδιστα ανα οτελεσµατικός. Το µοτίβο αυτής της
ε οχής είναι η αυτοσυντήρηση, τη στιγµή ου δεν υ άρχει Εαυτόν ρος συντήρησιν. Ενόψει αυτής της κατάστασης
ε ιβάλλεται να αναστοχαστούµε ε άνω στην έννοια του ατόµου». Πρβλ. Horkheimer Max, Η έκλειψη του Λόγου,
Αθήνα, Κριτική, 1987, σ. 159. Για µια παρουσίαση των απόψεων του Horkheimer περί του υποκειµένου βλ.
Zima Pierre V., «Η µεταµόρφωση του υποκειµένου», στο Fabrini Sergio, Zima Pierre V., Κρίση του λόγου και
µεταµόρφωση του υ οκειµένου, Αθήνα, Λεβιάθαν, 1992, σ. 151-186.
55 Οι Hardt & Negri υποστηρίζουν ότι οι σύγχρονες εξελίξεις, οι οποίες κατατείνουν στο καθεστώς της
«αυτοκρατορίας», συνδέονται µε µια ριζική αλλαγή της «κοινωνικής παραγωγής της υποκειµενικότητας». Οι
θεσµοί στη διαφοροποιηµένη κοινωνία απέδιδαν στο άτοµο µια υποκειµενικότητα και ταυτόχρονα
προσέφεραν µια «προστασία» σε σχέση µε τις επιταγές των άλλων θεσµών. Η «κρίση των θεσµών» στην
αυτοκρατορική κοινωνία οδηγεί στην έκθεση του ατόµου σε µια πληθώρα από αντιφατικές επιταγές
υποκειµενικότητας. Το άτοµο αδυνατεί να προφυλαχθεί από τις επιταγές των θεσµών, καθώς η
αλληλοδιείσδυση έχει ως συνέπεια το «µέσα» και το «έξω» να γίνονται δυσδιάκριτα. «Το αλιό φεµινιστικό
σύνθηµα ‘το ροσω ικό είναι ολιτικό’ έχει αντιστραφεί µε τέτοιο τρό ο, ώστε τα σύνορα µεταξύ δηµοσίου και ιδιωτικού
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συγκρότησης του κοινωνικού; Αυτή είναι η οπτική βάσει της οποίας τίθενται τα κεντρικά
ερευνητικά ερωτήµατα.
Για παράδειγµα, εξετάζοντας ο Foucault το νεώτερο ποινικό σύστηµα και τη
«γέννηση της φυλακής» υπογράµµισε τη µετάθεση του ενδιαφέροντος εκ µέρους της
δικαστικής εξουσίας από την αξιόποινη πράξη στον ίδιο τον παραβάτη, στην ψυχή και την
προσωπικότητά του. Σύµφωνα µε το Foucault, η έννοια της «επικινδυνότητας» είναι το
αποτέλεσµα της διασταύρωσης του λόγου της ποινικής δικαιοσύνης και µιας νεοσύστατης
ιατρικής ειδικότητας, της ψυχιατρικής. Η σύµπλευση ποινικής δικαιοσύνης και ψυχιατρικής
συνάδει µε αυτή τη θεµελιώδη µεταστροφή των νεωτερικών κοινωνιών, η οποία
συµπυκνώνεται στην έννοια της «βιοπολιτικής», η οποία ακολουθείται από την ποιµαντική
εξουσία. Για τον εν λόγω συγγραφέα, οι νεωτερικές κοινωνίες δεν βασίζονται στην τυφλή
υπακοή των νόµων που τίθενται από µια ελέω θεού κεντρική εξουσία, η οποία
υποστασιοποιείται στο πρόσωπο του βασιλιά, αλλά στην επέκταση της εξουσίας στα
ακροτελεύτια της κοινωνικής ύπαρξης, στο εσωτερικό του ατόµου. Το ενδιαφέρον για την
προσωπικότητα του εγκληµατία υποδηλώνει την κεντρική σηµασία που αποκτά η ίδια η
υποκειµενικότητα των ανθρώπων για την διακυβέρνηση των νεωτερικών κοινωνιών
(Foucault, 1989γ).56
Η εξατοµίκευση έχει συνέπειες και στο πεδίο της «υγείας». Ο Ferro υποστηρίζει ότι
η ασθένεια έχει πάρει τη µορφή που παλαιότερα είχε η απεργία. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
η εργασία αποδυναµώθηκε ως κεντρική οργανωτική αρχή, η ασθένεια και όχι η απεργία
υποστασιοποιεί τη θέληση για αντίσταση και άρνηση (Ferro, 1999, σ. 15, 70-109). Είναι και
αυτό ένα δείγµα της εξατοµίκευσης: η άρνηση λαµβάνει τη µορφή µια ατοµικής
δραπέτευσης και όχι µιας συλλογικής πάλης. Η ιδεολογία του αυτοδηµιούργητου ανθρώπου
(self-made man) οδηγεί στη λατρεία της υγείας, η οποία µετατρέπεται σε πρώτιστο
«καθήκον» (Ferro, 1999, σ. 123). Είναι επόµενο ότι οι κοινωνικοί αρνητές τείνουν ολοένα
και περισσότερο να εκφράζονται µέσα από την άρνηση της υγείας. Όπως υπογραµµίζει ο
Touraine: «Κανένα θέµα δεν ροκαλεί σήµερα µεγαλύτερο άθος αό εκείνο ου αφορά τη ζωή, την
έχουν διασ αστεί, εξα ολύοντας κυκλώµατα ελέγχου σε όλη την έκταση της ‘ιδιωτικής δηµόσιας σφαίρας’». Πρβλ. Hardt
Michael, Negri Antonio, Αυτοκρατορία, Scripta, Αθήνα, 2002, σ. 269.
56 Ακολουθώντας µια παρόµοια ερµηνευτική λογική, ο Marcuse ξεκινά το έργο του Έρως και ολιτισµός (1981)
ως εξής: «Η ραγµατεία αυτή χρησιµο οιεί ψυχολογικές κατηγορίες ε ειδή αυτές έχουν γίνει ολιτικές κατηγορίες. Τα
αραδοσιακά όρια µεταξύ ψυχολογίας, α ’ τη µια µεριά, και ολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας, α ’ την άλλη, έχουν
ξε εραστεί α ό την κατάσταση του ανθρώ ου στη σύγχρονη ε οχή: Ψυχικά ροτσές ου άλλοτε ήσαν αυτόνοµα και
µ ορούσαν να αναγνωριστούν αφοµοιώνονται τώρα α ό το ρόλο του ατόµου µέσα στο κράτος –α ό τη δηµόσια ύ αρξή του.
Κατά συνέ εια, τα ψυχολογικά ροβλήµατα γίνονται ολιτικά ροβλήµατα: η ιδιωτική αταξία αντανακλά ιο άµεσα α ό ριν
την αταξία του συνόλου και η θερα εία της ροσω ικής αταξίας εξαρτάται ιο άµεσα αρά ριν α ό τη θερα εία της
γενικής αταξίας» (Marcuse, 1981, σ. 11). Αν και, όπως επισηµαίνει ο Castel (2001, σ. 147), η ανάλυση αυτή
απαιτεί µια επικαιροποίηση, υπογραµµίζει τη διάσταση στην οποία η παρούσα µελέτη εστιάζεται, δηλαδή στον
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υγεία, τον θάνατο –είτε ρόκειται για τη γονιµοοίηση του σωλήνα, για τη θεραεία του AIDS, την
ευθανασία ή γενικότερα για τη σχέση του ασθενή µε το ιατρονοσοκοµειακό σύστηµα» (Touraine,
1990, σ. 49).
Ας εστιάσουµε όµως την προσοχή µας στο πεδίο της ψυχιατρικής. Οι
επιδηµιολογικές έρευνες πιστοποιούν τη µεγάλη άνοδο των ποσοστών της κατάθλιψης στις
δυτικές κοινωνίες (Ehrenberg, 1998, Ferro, 1999, σ. 70-72). Σύµφωνα µε τον Ehrenberg, η
κοινωνία των επαγγελµάτων που διαδέχτηκε αυτή των τάξεων έχει αντικατασταθεί µε τη
σειρά της από την «κοινωνία των ατόµων». Η κυριαρχία της κατάθλιψης στις ψυχιατρικές
επιδηµιολογικές

µελέτες

καταδεικνύει

τους

βαθύτερους

µετασχηµατισµούς

της

ατοµικότητας. Η πρώτη ασθένεια της µόδας υπήρξε η υστερία και κυρίως η «νευρασθένεια»
(neurasthénie), στα τέλη του 19ου αιώνα (Ehrenberg, 1998, σ. 9-10, Zarifian, 2002, σ. 25).
Οι «ασθένειες» αυτές αποτελούσαν έκφραση θεσµικών τρόπων παραγωγής της
υποκειµενικότητας. Η «πειθαρχική κοινωνία» είχε ως αποτέλεσµα την κυριαρχία της ενοχής
(culbabilité), η οποία υποδήλωνε την συγκρότηση του ατόµου βάσει των συγκρούσεων που
απέρρεαν από την αντιπαράθεση της ειθυµίας προς το νόµο. Η αυταρχικότητα και η
υποταγή στους κανόνες αποτελούσαν κοινωνικές λογικές που διαµεσολαβούσαν τόσο το
κοινωνικό όσο και το ατοµικό. Στις σύγχρονες κοινωνίες έχει αντικατασταθεί η ενοχή από
την ατοµική υευθυνότητα: η κανονιστικότητα βάσει της οποίας συγκροτείται το άτοµο
προτρέπει τον καθένα «να είναι ο εαυτός του» και να αποκτήσει πρωτοβουλία (Ehrenberg,
1998, σ. 179-180, 231, Gauchet, 1998, σ. 174-181). Η δράση έχει εξατοµικευτεί και το
µέτρο της «ατοµικότητας» αποτελεί η ατοµική πρωτοβουλία (Ehrenberg, 1998, σ. 198).
Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, η νέα ασθένεια «της µόδας» είναι η κατάθλιψη η οποία νοείται ως
«βλάβη της πρωτοβουλίας» (panne d’ initiation) και ως «βλάβη της δράσης» (panne d’
action), ως «ασθένεια της υπευθυνότητας» (maladie de la responsabilité). Η σύγχρονη
έκφραση της ψυχοπαθολογίας λαµβάνει τη µορφή της αθολογίας της θέλησης, από ένα άτοµο
το οποίο έχει συγκροτήσει τον εαυτό του ως «αυτόβουλο υποκείµενο» (Ehrenberg, 1998, σ.
9-17).57
πολιτικό χαρακτήρα των διαδικασιών υποκειµενικοποίησης και στην ανάδειξη των ατοµικών αλλά προπαντός
των συλλογικών διακυβευµάτων που κρυσταλλώνονται στο εσωτερικό του ατόµου.
57 Ακολουθώντας µια παρόµοια λογική, ο Bauman, θέτει το αίτηµα της επικαιροποίησης των απόψεων του
Freud περί του «πολιτισµού ως πηγής δυστυχίας» (Freud, 1974). Η αντιπαραβολή νόµου και ε ιθυµίας και η
συνακόλουθη εσωτερίκευση του συγκρούσεων, έχει αντικατασταθεί από την οδύνη που προκαλεί η απουσία
σταθερών σηµείων αναφοράς. Για τον Bauman, ο πολιτισµός παραµένει πηγή οδύνης, αλλά τα δεινά της
«µετανεωτερικότητας» συνδέονται µε τη ριζοσπαστικοποίηση της διαδικασίας εξατοµίκευσης, η οποία
«απελευθερώνει» το άτοµο από τις συλλογικές δεσµεύσεις του παρελθόντος, και όχι µε την καταστολή της
επιθυµίας από το νόµο και τη συνακόλουθη εσωτερίκευση των συγκρούσεων. «Η δυσφορία της νεωτερικότητας
ανέκυψε α ό ένα είδος ασφάλειας ου δεν ανεχόταν ολλή ελευθερία στην ε ιδίωξη της ατοµικής ευτυχίας. Η δυσφορία
της µετανεωτερικότητας αναδύθηκε α ό ένα είδος ελεύθερης ε ιδίωξης της ηδονής ου δεν ανέχεται ολλή ατοµική
ασφάλεια.» Πρβλ. Bauman Zygmunt, Η µετανεωτερικότητα και τα δεινά της, Αθήνα, Ψυχογιός, 2002, σ. 19. Έτσι,
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Οι έννοιες του «σχεδίου», του «κινήτρου», της «επικοινωνίας», συγκροτούν µια
κανονιστικότητα: δεν αναδεικνύουν την ατοµική επιλογή αλλά ένα κοινό κανόνα. Η
κανονιστικότητα αυτή έχει διαποτίσει το «γενικό πνεύµα», έτσι ώστε οι αρνητές της να
απειλούνται µε περιθωριοποίηση (Ehrenberg, 1998, σ. 14-15). Σύµφωνα µε τον Ehrenberg,
οι επιταγές αυτές συνιστούν τους σύγχρονους θεσµούς του εαυτού (institutions du soi) (1998,
σ. 15).58 Η κρίση νοµιµοποίησης των επιταγών για µηχανική προσαρµογή («απαγορεύεται
το απαγορεύεται») και η νοµιµοποίηση της «διαφοράς», η οποία δε στιγµατίζεται όσο στο
παρελθόν, είναι διαδικασίες που οδηγούν το σύγχρονο άτοµο στην αβεβαιότητα. Το
σύγχρονο άτοµο είναι το άτοµο που είναι «υποταγµένο στον εαυτό του», κατά συνέπεια είναι
το αβέβαιο άτοµο (individu incertain) (Ehrenberg, 1998, σ. 134-135).
Ο Ehrenberg τονίζει ότι «η υοκειµενικότητα έχει καταστεί συλλογικό ζήτηµα» στις
σύγχρονες κοινωνίες (Ehrenberg, 1995, σ. 14). Άµεση συνέπεια αυτής της εξέλιξης αποτελεί
η σύγχυση των ορίων µεταξύ ιδιωτικού και δηµόσιου. Οι δυτικές κοινωνίες των ηµερών µας
χαρακτηρίζονται από την «υπευθυνοποίηση έναντι του εαυτού». Το άτοµο είναι
υποχρεωµένο να δηµιουργήσει ένα ατοµικό σχέδιο εκµεταλλευόµενο τους διαθέσιµους
πόρους προκειµένου να µην περιθωριοποιηθεί από τον κοινωνικό δεσµό. Η εξατοµίκευση
δεν είναι ούτε ατοµικοποίηση ούτε αποξένωση, αλλά κοινωνική διαδικασία συγκρότησης της
υποκειµενικότητας (Ehrenberg, 1995, σ. 18-19, 2002, σ. 26, Beck, 1996, σ. 200). Το
καινούριο είναι η ολοένα και περισσότερη ευθύνη η οποία αποδίδεται στο άτοµο µε τη
µορφή κοινωνικής επιταγής για «διακυβέρνηση του εαυτού». Η ριζοσπαστικοποίηση της
εξατοµίκευσης επαναθέτει το ζήτηµα των ορίων µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού υπό
το πρίσµα µιας κανονιστικότητας που συµπυκνώνεται στην επιταγή «να είσαι ο εαυτός σου».
Πρόκειται για µια κοινωνική διαδικασία επαναρύθµισης του κοινωνικού και όχι για µια
πορεία αποδιοργάνωσης. Η έννοια της «ψυχικής οδύνης» και η σύµµειξή της σε ορισµένες
περιπτώσεις µε την έννοια της «κοινωνικής οδύνης» αναδεικνύει αυτή την πορεία
αναδιοργάνωσης της σχέσης υποκειµενικότητας και συλλογικότητας. Οι έννοιες αυτές θα
πρέπει να ειδωθούν ως δείκτες των βαθύτερων κοινωνικών µετασχηµατισµών και όχι ως
απλή «ψυχολογικοποίηση» των κοινωνικών ζητηµάτων.

η εξατοµίκευση δεν συνδέεται ούτε µόνο µε «απελευθέρωση» ούτε µόνο µε «αποξένωση», αλλά και µε τα δύο.
Αυτή η δισυπόστατη διαδικασία παράγει «τουρίστες» και «πλάνητες». Οι πρώτοι είναι οι «κερδισµένοι», καθώς
τους δίνεται η ευκαιρία να επιδοθούν σε ένα «ηδονιστικό τρύγο εµπειριών» και οι δεύτεροι οι «χαµένοι» των
εξελίξεων, καθώς εξαναγκάζονται στην «ανεξαρτησία»: «Οι τουρίστες ταξιδεύουν ε ειδή το θέλουν, οι λάνητες
ταξιδεύουν ε ειδή δεν µ ορούν να κάνουν αλλιώς. (…) ∆ιατείνοµαι ότι η αντίθεση ανάµεσα στους τουρίστες και τους
λάνητες είναι ο µείζον, κεντρικός διαχωρισµός της µετανεωτερικής κοινωνίας» (ο.π., σ. 178, 179).
58 Σύµφωνα µε τον Ehrenberg, «Το ροσω ικό συνιστά ένα κανονιστικό τέχνασµα, και είναι, ό ως κάθε κανόνας,
αντελώς µη ροσω ικό.» Πρβλ. Ehrenberg Alain, La fatigue d’ être soi, Παρίσι, Odile Jacob, 1998, σ. 134.
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6.2. Η ροβληµατική της υοκειµενικότητας
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η παρούσα
εργασία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της διερεύνησης των διαδικασιών εξατοµίκευσης
της ελληνικής κοινωνίας,59 επικεντρώνοντας σε µια από τις βασικές κατευθύνσεις της
κοινωνιολογίας της ιατρικής που εστιάζεται στη µελέτη του ψυχιατρικού θεσµού.60 Το
ερευνητικό σχέδιο συνίσταται στην εµπειρική διερεύνηση: 1) των προβληµατικοποιήσεων
των θεωρήσεων περί ατόµου και υποκειµενικότητας που αναπτύσσονται στην ψυχιατρική
καθηµερινότητα, 2) των εγχειρηµάτων επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου της
ψυχιατρικής που ανακύπτουν µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση και το συνακόλουθο
µετασχηµατισµό του «αντικειµένου» της, και 3) των διακυβευµάτων που αναδεικνύονται από
τις διαδικασίες αυτές.
Αυτοί οι κατευθυντήριοι άξονες συντάσσονται µε την οπτική που περιγράφηκε
παραπάνω, δηλαδή της θεώρησης του υποκειµένου ως ατοµικού και ως συλλογικού
διακυβεύµατος. Εάν το άτοµο είναι πάντοτε κοινωνικό, είναι γιατί οι ηγές του εαυτού
ανευρίσκονται πάντοτε εντός των κοινωνικών διευθετήσεων. Υπ’ αυτό το πρίσµα ο
Ehrenberg µιλάει για θεσµούς του εαυτού (1998, σ. 15, 245) και ο Beck για θεσµικά βιογραφικά
υοδείγµατα (1986, σ. 211). Το κεντρικό εννοιολογικό σχήµα στο οποίο θα βασιστεί εφεξής
η παρούσα εργασία συνίσταται στην εξέταση των µετασχηµατισµών της υποκειµενικότητας
υπό την οπτική της µεταβολής του κοινωνικού ορίζοντα εντός του οποίου συγκροτείται το
υποκείµενο. Πώς προσδιορίζεται, όµως, αυτός ο κοινωνικός ορίζοντας συγκρότησης του
υοκειµένου; Μπορούµε να υποστηρίξουµε, λαµβάνοντας υπόψη όσα προαναφέρθηκαν περί
διαδικασιών παραγωγής του κοινωνικού ατόµου, ότι αυτός περιέχει και παρέχει: 1)
νοηµατικές ηγές του εαυτού, 2) µέσα αραγωγής του εαυτού («τεχνικές του εαυτού», σύµφωνα µε
το Foucault) και 3) αντιτιθέµενες κανονιστικότητες αραγωγής του εαυτού. Εποµένως ο
κοινωνικός ορίζοντας συγκρότησης της υποκειµενικότητας συνιστά: α) νοηµατοφόρο ορίζοντα,
και β) αρένα, εντός της οποίας το ίδιο το άτοµο είναι ενεργός δρων. Ο εν λόγω ορίζοντας
δεν είναι µετέωρος αλλά «αντιστοιχεί» σε κοινωνικές διαιρέσεις που παράγονται από τον
κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας και «ενθυλακώνεται» (Γεωργούλας, 2002) σε
59

Κατά µία άλλη έννοια, θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η παρούσα ερευνητική προσπάθεια εντάσσεται στο
ευρύτερο πεδίο της «κοινωνιολογίας της επιστήµης», εφόσον και στο βαθµό που αντιµετωπίζει ως
«αντικείµενο» ένα επιστηµονικό κλάδο, την ψυχιατρική, διερευνώντας τις κοινωνικές προϋποθέσεις άρθρωσης
του επιστηµονικού της λόγου και τις κοινωνικές λογικές που διαµεσολαβούν τη δηµιουργία των ταξινοµήσεων
που χρησιµοποιεί.
60 Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες έχει επέλθει µια ριζική µεταβολή στο επιδηµιολογικό πρότυπο. Στις
κοινωνίες αυτές έχουν κυριαρχήσει τα εκφυλιστικά νοσήµατα (Κοντούλη-Γείτονα, 1997, σ. 18-19,
∆ιαµαντόπουλος, 1992, σ. 37), οι λεγόµενες «ασθένειες του πολιτισµού» (Κυριόπουλος et al, 1999, σ. 143),
στις οποίες εντάσσονται και οι «ψυχικές παθήσεις». Εποµένως, το «αντικείµενο» αυτό καθεαυτό της παρούσας
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κοινωνικούς θεσµούς. Εάν στις σύγχρονες κοινωνίες η ατοµικότητα συγκροτείται ως
υποκειµενικότητα, δηλαδή ως συνειδητή επενέργεια επί του εξωτερικού αλλά και του
εσωτερικού κόσµου (ως διπλή κυριαρχία, επί της εξωτερικής και της εσωτερικής φύσης,
όπως θα έλεγε ο Horkheimer), αυτό γίνεται εξαιτίας του κοινωνικού καταµερισµού της
εργασίας και του συγκεκριµένου τρόπου µε τον οποίο τα ταξινοµητικά σχήµατα που
αναφέρονται στο άτοµο κρυσταλλώνονται µέσα σε συγκεκριµένους θεσµούς. Εάν το άτοµο
συγκροτείται ως υποκείµενο, αναγνωρίζοντας µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, µέσα από
ποικίλες διαµεσολαβήσεις, τον εαυτό του ως επίκεντρο της δράσης του, θα ήταν γόνιµο να
στρέψουµε το βλέµµα µας στις θεσµικές διευθετήσεις που αποσκοπούν να παραγάγουν το
άτοµο ως «δηµιουργό του εαυτού του».61
Ο ορίζοντας συγκρότησης της υποκειµενικότητας υπερβαίνει το µεµονωµένο
υποκείµενο, το οποίο συγκροτείται ως τέτοιο µόνο µέσα σ’ αυτόν, µε τα µέσα που του
διατίθενται, αντιδρώντας ενεργητικά στις επιταγές που οριοθετούν το πεδίο συγκρότησης
του εαυτού.62 Εξετάζοντας το υποκείµενο υπό την οπτική της ενθυλάκωσης του κοινωνικού
ορίζοντα εντός του οποίου συγκροτείται ως τέτοιο στο εσωτερικό συγκεκριµένων, ιστορικά
και κοινωνικά προσδιορισµένων, κοινωνικών θεσµών (δηλαδή την ψυχιατρική στην Ελλάδα
του γυρίσµατος του αιώνα), και κατ’ αντιστοιχία µε τις κοινωνικές διαιρέσεις, καθίσταται
δυνατή

η ταυτόχρονη

εξέταση της κοινωνικής

µεταβολής

και

των

δοµικών

µετασχηµατισµών που συµβαίνουν στο εσωτερικό του ατόµου καθώς και η συσχέτισή τους.
«‘Άτοµο’ και ‘κοινωνία’ δεν αναφέρονται σε δύο ξεχωριστά µεταξύ τους αντικείµενα, αλλά σε
διαφορετικές µεν αλλά αξεχώριστες όψεις των ίδιων ανθρώων (…) οι άνθρωοι γενικώς, υόκεινται
φυσιολογικά σε µια δοµηµένη µεταβολή. Και οι δύο έχουν τον χαρακτήρα διαδικασίας, και δεν
υφίσταται η αραµικρή αναγκαιότητα να αοµονώσουµε αφαιρετικά τον χαρακτήρα αυτόν όταν
µελέτης δικαιολογεί, και δικαιώνει, τις ερευνητικές επιλογές, εφόσον τοποθετείται στην καρδιά των σύγχρονων
εξελίξεων στον τοµέα της υγείας.
61 Ένα πολύ καλό παράδειγµα προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η κριτική του Marx στους «ροβινσονιάδες»,
η οποία αποσκοπούσε στην κατάδειξη του ιδεολογικού χαρακτήρα του µεθοδολογικού ατοµισµού της
κλασικής πολιτικής οικονοµίας, δηλαδή στην ενθυλάκωση του οικονοµικού φιλελευθερισµού στο θεσµό της
καπιταλιστικής επιχείρησης: «Ο ατοµικός και α οµονωµένος κυνηγός και ψαράς, α ’ ό ου ξεκινούν οι Σµιθ και
Ρικάρντο, ανήκει στις κοινότο ες φαντασιώσεις των Ροβινσονιάδων του 18ου αιώνα (…) Πρόκειται, αντίθετα, για το
ροανάκρουσµα της ‘αστικής κοινωνίας’, ου α ό τον 16ο αιώνα ετοιµαζόταν και τον 18ο έκανε τεράστια βήµατα ρος την
ωριµότητά της. Σ’ αυτήν την κοινωνία του ελεύθερου ανταγωνισµού το άτοµο εµφανίζεται α οσ ασµένο α ό τους φυσικούς
δεσµούς κλ . ου σε ροηγούµενες ιστορικές ε οχές το έκαναν εξάρτηµα ενός ορισµένου, εριορισµένου ανθρώ ινου
συγκροτήµατος. (…) Ο άνθρω ος είναι στην κυριολεξία ζώον ολιτικόν, όχι µόνο οµαδικό ζώο, αλλά και ζώο ου µονάχα
µέσα στην κοινωνία µ ορεί να εξατοµικευτεί. Η αραγωγή του α οµονωµένου ατόµου έξω α ό την κοινωνία –γεγονός
σ άνιο, ου µ ορεί βέβαια να συµβεί σ’ έναν ολιτισµένο, ου µέσα του κατέχει ήδη δυνητικά τις κοινωνικές δυνάµεις, αν
τύχει να βρεθεί σε µια ερηµιά- είναι εξίσου αδιανόητη όσο και η ανά τυξη της γλώσσας χωρίς άτοµα ου να ζουν και να
µιλούν µαζί.» Πρβλ. Marx Karl, Βασικές γραµµές της κριτικής της ολιτικής οικονοµίας, τ. Ι µτφρ. ∆ιβάρης
∆ιονύσης, Αθήνα, Στοχαστής, 1984, σ. 53, 54.
62 «Το α όλυτα µεµονωµένο άτοµο ήταν άντα µια ψευδαίσθηση. Τα λέον σεβαστά ροσω ικά ροτερήµατα, ό ως η
ανεξαρτησία, η θέληση για ελευθερία, η συµ άθεια και το αίσθηµα δικαιοσύνης, είναι κοινωνικές όσο και ατοµικές αρετές.
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συγκροτούµε κοινωνιολογικές και άλλες θεωρίες αναφερόµενες στον άνθρωο –αντιθέτως:
ειβάλλεται να τον συµεριλαµβάνουµε. (…) το ρόβληµα της συσχέτισης ατοµικών και κοινωνικών
δοµών µορεί να φωτιστεί µόνον όταν εξετάζει κανείς και τις δύο ως κάτι µεταβαλλόµενο, κάτι ου
βρίσκεται µέσα στη διαδικασία του γίγνεσθαι και συνάµα έχει εράσει α’ αυτήν τη διαδικασία» (Elias,
1997α, σ. 19-20).
Όταν αναφερόµαστε στον κοινωνικό ορίζοντα συγκρότησης του υποκειµένου δεν
σκεφτόµαστε ένα ευθύγραµµο πεδίο µε σαφείς συντεταγµένες, αλλά µια πληθώρα
διαφορετικών και αντιφατικών στρωµάτων που το ένα διαπλέκεται µε το άλλο και που το ένα
επενεργεί στο άλλο σε ένα αέναο τροποποιητικό γίγνεσθαι. Το κοινωνικό φύλο (gender), το
επάγγελµα, η τάξη, η ηλικία, το σώµα, είναι ορισµένα µόνο από τα στοιχεία που σε
διάφορες κοινωνίες έχουν υπογραµµίσει την αντιφατικότητα, την ετερογένεια αλλά και την
πολιτική διάσταση του κοινωνικού ορίζοντα συγκρότησης της υποκειµενικότητας. Θα
πρέπει να υπογραµµιστεί µε κάθε τρόπο ότι ο ορίζοντας αυτός δεν είναι ουδέτερος, στο
βαθµό που είναι ανοικτός στον εσωτερικό µετασχηµατισµό και διαπλέκεται µε τις
κοινωνικές δοµές και τις κοινωνικές ιεραρχίες. Απεναντίας, συνιστά ένα είδος συµβολικήςιδεολογικής αρένας, όπου από διαφορετικά διαβήµατα εκφράζονται ταυτόχρονα
διαφορετικά ενεργήµατα που επιχειρούν να τον προσδιορίσουν και να τον τροποποιήσουν.
Εντός του ενυπάρχουν αντιφατικές και αντιτιθέµενες κανονιστικότητες, οι οποίες
αναφέρονται στον εαυτό και συνδέονται µε τις κοινωνικές οριοθετήσεις και τις κοινωνικές
διαιρέσεις. Το «να είσαι» µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο είναι ένα πρόταγµα, το οποίο
αποτελεί συστατικό στοιχείο της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου, ίσως του
κατεξοχήν διακυβεύµατος για το οποίο «αξίζει να παλεύει κανείς», µέσω του οποίου η
εξουσία και οι κοινωνικές ιεραρχίες εγκαθίστανται ως µια «αντικειµενική» τάξη πραγµάτων.
Η υποκειµενικότητα έχει καταστεί, σήµερα όσο ποτέ, ατοµικό και συλλογικό διακύβευµα.
Καταρχάς ατοµικό, εφόσον το άτοµο καλείται εκ των πραγµάτων όχι να «αναλάβει» έναν
κοινωνικό ρόλο και να δεσµευτεί σε µια ταυτότητα, αλλά να «επιτελέσει» ένα ρόλο και να
διαχειριστεί ενεργητικά µια ταυτότητα, συνεισφέροντας στην παραγωγή της.63 Η
Το λήρως εξελιγµένο άτοµο είναι η ολοκλήρωση µιας λήρως εξελιγµένης κοινωνίας.» Πρβλ. Max Horkheimer, Η
έκλειψη του Λόγου, ο.π., σ. 168.
63 Ως προς αυτό, είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του Bauman (2002, σ. 172): «Το ε ίκεντρο της στρατηγικής στη
µετανεωτερική, µεταµοντέρνα ζωή δεν είναι η συγκρότηση µιας ταυτότητας αλλά η α οφυγή της –η α οφυγή κάθε
ροσήλωσης».
Με την ευκαιρία, πρέπει να υπογραµµιστεί οι όροι «ρόλος» και «δίκτυο», οι οποίες αναφέρονται
πλείστες φορές στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιούνται ως εµπειρικές-περιγραφικές και όχι ως αναλυτικές
κατηγορίες. Η έννοια του δικτύου δεν υπονοεί µια «ανάλυση δικτύων» (networking analysis), αλλά την
επισήµανση ότι οι κοινωνικές σχέσεις σήµερα σε ορισµένα πεδία (όπως είναι η θεραπευτική σχέση στην
ψυχιατρική) τείνουν να πάρουν τη µορφή δικτύου. Επίσης, η έννοια του «ρόλου» δεν υπονοεί µια
λειτουργιστική ανάλυση, αλλά χρησιµοποιείται προκειµένου να καταδειχτεί ο τρόπος µε τον οποίο οι επιταγές
παραγωγής του εαυτού που ανακύπτουν µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση κατευθύνουν τη δράση προς την
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υποκειµενικότητα αποτελεί όµως και συλλογικό διακύβευµα, εφόσον ο εαυτός θεωρείται
σήµερα ως κατεξοχήν πολιτικός χώρος, στον οποίο εστιάζονται λόγοι και πρακτικές
προκειµένου να παραχθούν και να νοµιµοποιηθούν ευρύτερες κοινωνικές ρυθµίσεις.
Με βάση τα παραπάνω θα µπορούσαµε να ορίσουµε τη δράση ως εξής: ∆ρω
σηµαίνει ότι εενεργώ στον κοινωνικό κόσµο ου µε εριβάλλει µέσω µιας ιστορικά διαµεσολαβηµένης
υοκειµενικότητας, -ιστορικότητα την οοία µόνο εν µέρει αναγνωρίζω, και όχι άντα άµεσα ροκειµένου να ειδράσω στους κοινωνικούς θεσµούς, µε τους οοίους διαλέκεται και η ίδια η
υοκειµενικότητα, την οοία ειχειρώ να εαναροσδιορίσω γιατί αναγνωρίζω ότι αοτελεί θεµελιώδες
στοιχείο της κοινωνικής αυτής ραγµατικότητας. Ο κοινωνικός ορίζοντας της υοκειµενικότητας είναι
µια δοµοοιούσα αρχή, µέσω της οοίας αρθρώνεται η ιστορία, καθώς υερβαίνει τα ειµέρους άτοµα,
αλλά και αρένα, όου διακυβεύµατα ενυάρχουν σε όλες τις ροτροές του «να είσαι» και όλες τις
διαιστώσεις του τύου «έτσι είσαι».64
Εποµένως, στρέφοντας την προσοχή µας στους µετασχηµατισµούς του κοινωνικού
ορίζοντα συγκρότησης της υποκειµενικότητας µπορούµε να παρατηρήσουµε τις
κατευθύνσεις προς τις οποίες µας οδηγούν οι κοινωνικές ανακατατάξεις.65 Ειδικότερα στην
περίπτωση της ελληνικής κοινωνίας, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς ραγδαίου κοινωνικού
µετασχηµατισµού, οι τροποποιήσεις αυτές αποτελούν ένα κατεξοχήν προνοµιακό τόπο
παρατήρησης των κατευθύνσεων της συνολική πορείας και των αντιφάσεών της, των
ρηγµάτων και των ασυνεχειών της.66 Όλες αυτές οι κοινωνικές διαδικασίες νοµιµοποιούν τις
«επιτέλεση» των αποδιδόµενων αρµοδιοτήτων παρά προς τη συµµόρφωση σε ένα καθηκοντολόγιο που
προκύπτει από έναν επαγγελµατικό ρόλο. Η χρήση των εννοιών αυτών σχετίζεται περισσότερο µε τις
υιοθετούµενες γνωσιοθεωρητικές απόψεις περί «ιστορικότητας του αντικειµένου» (βλ. κεφ. ΙΙ) παρά µε
µεθοδολογικές επιλογές.
64 Όπως υπογραµµίζει ο Χρηστάκης, «το αίσθηµα της ταυτότητας είναι το α οτέλεσµα µιας δι λής διεργασίας ου
λαµβάνει χώρα ταυτόχρονα στην καρδιά του ατόµου και στην καρδιά της κουλτούρας της κοινότητας στην ο οία ανήκει…».
Πρβλ. Χρηστάκης Νικόλας, «Οµοιότητα και διαφορά, οµαδικότητα και ατοµικότητα: ορισµένα από τα
παράδοξα της ταυτότητας», στο Ναυρίδης Κλήµης, Χρηστάκης Νικόλας, Ταυτότητες. Ψυχοκοινωνική
συγκρότηση, Αθήνα, Καστανιώτης, 1997, σ. 215. Από την πλευρά του ο Καραποστόλης υποστηρίζει ότι «(…) το
ζήτηµα δεν είναι να διαλευκανθεί η ‘σχέση’ του ανθρώ ου µε την κοινωνία, όσο ο τρό ος της ύ αρξής του εντός της, η
µετατρο ή της αφηρηµένης κατηγορίας ‘κοινωνία’ σε ‘κοινωνικό κόσµο’, στους κόλ ους του ο οίου ο άνθρω ος ζει και δρα
συν-οικοδοµώντας τον αντικειµενικά, ακόµη και όταν είναι υ οκειµενικά εξόριστός του.» Πρβλ. Καραποστόλης
Βασίλης, Στις ρίζες της κοινωνικής εµ ειρίας, Αθήνα, Γνώση, 1987, σ. 29.
65 «Με αφετηρία αυτό τον αυξανόµενο καταναγκασµό, να ρέ ει δηλαδή κανείς να ε εξεργάζεται ο ίδιος την ανασφάλειά
του, δηµιουργούνται νέες α αιτήσεις ρος τους κοινωνικούς θεσµούς της εκ αίδευσης, της ψυχοθερα είας και της
ολιτικής. Στην κοινωνία του ρίσκου, η ικανότητα του ατόµου να αντιµετω ίζει το φόβο και την ανασφάλεια µετατρέ εται,
τόσο α ό βιογραφική όσο και α ό ολιτική ά οψη, σε βασικό ολιτισµικό ροσόν. Έτσι, η καλλιέργεια της ικανότητας
αυτής α οτελεί σήµερα ένα γενικότερο αίτηµα (…)». Πρβλ. Beck Ulrich, Ziegler Ulf Erdmann, Μια ζωή δική µας.
Περιηγήσεις στην άγνωστη κοινωνία ου ζούµε, Αθήνα, Νήσος, 2000, σ. 108.
66 Οι Σερντεδάκις και Τσιώλης υποστηρίζουν, εξετάζοντας τους τρόπους οργάνωσης των βιογραφιών νέων
στην Κρήτη, µια κοινωνία σε κατάσταση ραγδαίας µεταβολής, ότι η ατοµικότητα δε συγκροτείται εντός ενός
πλαισίου στο οποίο οι συλλογικές πηγές νοήµατος έχουν χάσει τη δύναµη προσανατολισµού τους. Η
συγκρότηση της ατοµικότητας σε κάθε ιδιαίτερο κοινωνικό σχηµατισµό καθορίζεται από τον ιδιαίτερο τρόπο
µε τον οποίο «µοντέρνα» και «παραδοσιακά» στοιχεία συνυπάρχουν εντός του, ανάλογα µε την κοινωνική και
ιστορική του συγκρότηση. Βλ. Serdedakis Nikos & Tsiolis Giorgos, “Biographical trajectories and identity:
Traditional overdetermination and individualisation”, Young, vol. 8, no. 2, 2000, σ. 2-23.
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διερωτήσεις που εστιάζονται σε αυτό που ο Ricoeur αποκαλεί «ερµηνευτική του ‘είµαι’» , όπου
οι «σχέσεις νοήµατος» διαπλέκονται µε τις «σχέσεις δύναµης» και το υποκείµενο βρίσκεται
µέσα στον γλωσσικό κύκλο που το περικλείει ως ενεργός δρων (Ricoeur, 1990, σ. 153-158,
Ξηροπαϊδης, 1997, σ. 131).
6.3. Εµειρική διερεύνηση των µετασχηµατισµών της υοκειµενικότητας
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση αποτελεί ένα γόνιµο έδαφος προκειµένου να
διερευνηθούν εµπειρικά οι κοινωνικές διαδικασίες που συνδέονται µε τους θεωρητικούς
προβληµατισµούς που προαναφέρθηκαν. Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
εµπεριέχουν προτάσεις επαναπροσδιορισµού του «αντικειµένου» της ψυχιατρικής, το οποίο
τείνει σταδιακά να πάρει τη µορφή του υοκειµένου ρος θεραεία. Γίνεται προσπάθεια ο
«τρελός» που προ πολλού έχει γίνει ο «ασυλοποιηµένος ψυχικά άρρωστος» να κατανοηθεί
από τους ανθρώπους της ψυχιατρικής από τη µια ως «ψυχικά πάσχον άτοµο», ως
«υποκείµενο που πάσχει», ως ένα είδος µάρτυρα του «αδυσώπητου» χαρακτήρα των
κοινωνικών δοµών, από την άλλη σαν ένας ασθενής όπως όλοι οι άλλοι. Από φορέας µιας
«πάθησης» χωρίς ευθύνη, µιας «πάθησης» που του στερεί την ευθύνη, την οποία αίρει και
τυπικά το «ακαταλόγιστο», µετατρέπεται σε άτοµο µε ευθύνες και δυνατότητες αυτενέργειας,
ένα άτοµο φορέας αφενός δικαιωµάτων και αφετέρου υποχρεώσεων.
Αυτό

το

εγχείρηµα

επαναπροσδιορισµού

του

ψυχιατρικού

«υποκειµένου-

αντικειµένου», συνδέεται µε νέες θεραπευτικές πρακτικές, οι οποίες απαιτούν τον
επανακαθορισµό των θεραπευτικών καθηκόντων και µέσω αυτού τον επαναπροσδιορισµό
της υποκειµενικότητας του ίδιου του θεραπευτή. Στο νέο θεραπευτικό πλαίσιο, «εντός» της
κοινωνίας και όχι πια πίσω από τα τείχη του ασύλου, στο εσωτερικό µιας «θεραπευτικής
οµάδας» όπου ο ψυχίατρος χάνει µέρος της αρµοδιότητάς του απαιτείται η επαναδόµηση
της «θεραπευτικής σχέσης», µια διαφορετική συγκρότηση των όρων «συνάντησης»
θεραπευτή και θεραπευόµενου. Η θεραπευτική σχέση, το ιδεατό πεδίο συνάντησης
θεραπευτή και θεραπευόµενου, επαναδοµείται.
Όµως, ο επαναπροσδιορισµός των θεραπευτικών πλαισίων που εντάσσεται ως
συστατικό στοιχείο στο εγχείρηµα αναδιοργάνωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών συνδέεται
µε «ειδολογικά κεφάλαια», µε κεφάλαια ενός συγκεκριµένου είδους που δεν εξαργυρώνονται
παρά µονάχα στο εσωτερικό του πεδίου της ψυχιατρικής, που έχουν να κάνουν µε
«διαφέροντα» (interests) στη βάση των οποίων αρθρώνονται στρατηγικές που επιχειρούν να
παρέµβουν δραστικά και να ελέγξουν τη διαδικασία, κατευθύνοντάς την. Το υοκείµενο ρος
θεραεία αλλά και το υοκείµενο-θεραευτής συναποτελούν τους δύο πόλους µιας συµβολικής
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αρένας όπου διαφορετικοί προσδιορισµοί αντιµάχονται ο ένας τον άλλο. Ορισµοί που
εκπορεύονται από εντοπίσηµα, θεσµικά και ιεραρχηµένα, κέντρα, εντός του πεδίου, τα
οποία επιχειρούν να ορίσουν τη νόµιµη θεώρηση του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής,
θεµελιώδες στοιχείο της οποίας είναι οι ιδέες περί του θεραπευτή και του θεραπευόµενου. Η
πάλη για τον προσδιορισµό της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου είναι
καθοριστική, στο βαθµό που τείνει να νοµιµοποιήσει ή να ανατρέψει παγιωµένες ιεραρχίες
εντός του πεδίου,67 παράγοντας νέες αντιλήψεις για τον εαυτό. Οι µεταβολές που
παρατηρούνται στον τρόπο µε τον οποίο προσδιορίζεται το υποκείµενο θα πρέπει να
ερµηνευτούν µε ένα διπλό πρίσµα: από τη µια εγγράφονται σε µια ευρύτερη διαδικασία
κοινωνικού εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας και από την άλλη εντάσσονται σε µια
εσωτερική αναδιοργάνωση, η οποία λαµβάνει χώρα εν µέσω ανταγωνισµών που ανάγονται
στην ίδια τη δοµή του πεδίου και των αποκρυσταλλωµένων ιεραρχιών (Παπαϊωάννου, 1995,
σ. 99, 103-106).
Τα εγχειρήµατα αυτού του ιδιόµορφου είδους πάλης θέτουν την «παράδοξη»
απαίτηση για τροποποίηση του εαυτού. Μια σειρά από τοπικούς αγώνες αποσκοπούν στον
67

Στην έννοια του «πεδίου» συµπυκνώνεται µια από τις θεµελιώδεις συνεισφορές της κοινωνιολογίας του Pierre
Bourdieu, η οποία αποτελεί µια κριτική θεωρία της διαδικασίας κοινωνικής διαφοροποίησης των νεωτερικών
κοινωνιών. Ωστόσο, το «πεδίο» είναι µια δυνάµει «ιµπεριαλιστική» έννοια, καθώς η χρήση της ενέχει τον
κίνδυνο της ολοκληρωτικής αφοµοίωσης της ανάλυσης, η οποία µε τη σειρά της ακυρώνει ή τείνει να ακυρώσει
το κριτικό δυναµικό που αυτή εµπεριέχει έναντι των διαδικασιών παραγωγής των «παραγνωρίσεων», εν ολίγοις
των ιδεολογιών. ∆ύο είναι τα στοιχεία που την καθιστούν «ιµπεριαλιστική», ιδιαίτερα στο πλαίσιο µιας
εµπειρικής κοινωνιολογικής έρευνας µε ποιοτικό προσανατολισµό: α) ο σχηµατικός της χαρακτήρας και β) η
αφοµοίωση της ατοµικής δράσης στην έννοια της «έξης», που αποσκοπεί στην σύνδεση δράσης-δοµής και στην
υπέρβαση αυτής της αντίθεσης. Ο σχηµατικός της χαρακτήρας και η συνακόλουθη τάση για γενικευσιµότητα
συνίσταται σε ένα είδος αναλογίας αφενός µε τη λουµανική συστηµική θεωρία και αφετέρου µε την παρετιανή
θεωρία των ελίτ (Γεωργούλας, 2002). Έτσι, σε συνδυασµό µε τον ορισµό της «έξης» («δοµηµένη δοµοποιούσα
δοµή») παράγεται µια εικόνα των κοινωνικών πεδίων ως τοπολογικών αναφορών των αυτοµατισµών της
κυριαρχίας. Η αναγωγή της δράσης στο «φορέα» (agent) και όχι στο «δρώντα» (acteur) ολοκληρώνει τον,
µέχρι εξαφανίσεως, περιορισµό του ρόλου του υποκειµένου, στο πλαίσιο της µεθοδολογίας του «γενετικού
δοµισµού».
Μια επιπλέον δυσχέρεια για µια «εφαρµογή» της θεωρίας περί πεδίων στην Ελλάδα αφορά στην
ασαφή οριοθέτησή τους σ’ αυτήν. Σύµφωνα µε τις θεωρητικές προτάσεις, το πεδίο φτάνει έως εκεί που φτάνουν
τα αποτελέσµατά του. Στην περίπτωση της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, όµως, έχουµε να κάνουµε µε ένα βίαιο
εκ των άνω εκσυγχρονισµό, όπου ο ψυχιατρικός λόγος τείνει να επιβληθεί σε άλλους περισσότερο
παραδοσιακούς λόγους περί την τρέλα. Μια διαδικασία που δεν παραπέµπει σε έναν σταδιακά αυτονοµηµένο
κοινωνικό χώρο, στο πλαίσιο µιας οργανικής αλληλεξάρτησης των πεδίων, κατά το δυτικό πρότυπο. Έτσι,
επιπλέον, το πεδίο δεν τίθεται µε όρους δοµής αλλά ιµπεριαλιστικής επέκτασης, όχι ενός λόγου, αλλά ενός
µοντέλου κοινωνικού εκσυγχρονισµού.
Η έννοια του πεδίου, η οποία χρησιµοποιείται πολύ συχνά στην παρούσα µελέτη, ορίζεται ως ένας
συγκροτηµένος και ηµιαυτόνοµος κοινωνικός χώρος όπου διαφορετικά επαγγέλµατα (µε την κλασική
βεµπεριανή έννοια του όρου, αυτών που ζουν «από» και «για» το επάγγελµα) συγκροτούν ένα σύµπλεγµα, τα
όρια του οποίου εκτείνονται έως το σηµείο που επεκτείνεται η αρµοδιότητα των επαγγελµατικών ρόλων. Σε
µια τέτοια προοπτική, το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται αποκλειστικά στο εσωτερικό του πεδίου αλλά και στην
εγχάραξη των ορίων, στην διαπραγµάτευση των γνωστικών αντικειµένων, στον προσδιορισµό και την
κατοχύρωση των αρµοδιοτήτων, που µε τη σειρά τους οδηγούν σε εσωτερικούς µετασχηµατισµούς. Εδώ το
άτοµο είναι παρόν, ικανό να διαδραµατίσει έναν ολοένα και πιο ενεργητικό ρόλο, που κατά κάποιο τρόπο του
επιβάλλεται. Για µια αναλυτική παρουσίαση των επιφυλάξεων και του ιστορικού αυτής της έννοιας στη
διαδικασία συγκρότησης του ερευνητικού «αντικειµένου» στην παρούσα εργασία, βλ. Κεφ. ΙΙ.
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επαναπροσδιορισµό όχι µόνο του υποκειµένου προς θεραπεία αλλά και των θεραπευτικών
πρακτικών καθώς και του υποκειµένου-θεραπευτή. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένας τρίτος
πόλος µετασχηµατισµού της υποκειµενικότητας στο εσωτερικό του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση συνδέεται µε προτάγµατα συνολικότερης
αναδιάρθρωσης, τα οποία εγκαλούν σε συστράτευση τους συµµετέχοντες: δηλαδή τους
καθιστούν προσωπικά υπεύθυνους έναντι τόσο των συλλογικών εξελίξεων όσο και του
τρόπου µε τον οποίο είναι συγκροτηµένος ο ίδιος τους ο εαυτός. Αυτό το αίτηµα για
συστράτευση απαιτεί την ροσωική δέσµευση των συµµετεχόντων σε αυτά τα προτάγµατα.
Ένα σύνολο από «να» επιχειρεί να τροποποιήσει τις ιδέες περί υποκειµένου προτείνοντας
µια εργασία εί του εαυτού (travail sur soi), προκειµένου να τον καταστήσουν σύµφωνο µε τα
προτάγµατα αυτά. Η συστράτευση στον «κοινό αγώνα» προϋποθέτει µια ενεργητική εργασία
επί του εαυτού, ένα είδος εσωτερικού συντονισµού µεταξύ καλέσµατος και απόκρισης. Μόνο
µέσα από αυτή την εργασία τροποποίησης του εαυτού, την οποία καλείται να επιτελέσει το
ίδιο το άτοµο, είτε θεραπευτής είναι αυτός είτε θεραπευόµενος, θεωρείται ότι είναι δυνατή
µια αποτελεσµατική επενέργεια επί του κοινωνικού ορίζοντα συγκρότησης της
υποκειµενικότητας, όπως αυτός αποκρυσταλλώνεται στον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι µέσω αυτής της εργασίας επί του εαυτού το «κάλεσµα»
βιογραφικοοιείται, δηλαδή εγγράφεται στο εσωτερικό της υποκειµενικότητας ως δοµικό
στοιχείο της. Ένα πρακτικό αποτέλεσµα είναι ότι η αφήγηση της συµµετοχής σε αυτή την
συνολική πορεία αναδιάταξης του συστήµατος των ψυχιατρικών υπηρεσιών παίρνει
ορισµένες φορές τη µορφή µαρτυρίας της εσωτερικής µεταβολής.
Έτσι έχουµε το εξής τρισυπόστατο σχήµα εργασίας, το ένα στοιχείο του οποίου
παραπέµπει στο άλλο διαρκώς: ∆ρω εντός του εδίου ροκειµένου να ροωθήσω τους στόχους
µου. Ειδιώκω να τροοοιήσω τις αντιλήψεις ερί υοκειµενικότητας ου άσχει και αυτή η
ροσάθεια µε οδηγεί την υοστήριξη εκ µέρους µου νέων ιδεών για τα δυνατά θεραευτικά
καθήκοντα, οι οοίες ααιτούν ένα νέο υοκείµενο-θεραευτή. Ο τρόος ου ειτυγχάνεται η
δέσµευση στη διαδικασία αλλαγής αυτών των αντιλήψεων ααιτεί την αρουσία µου ως ροσώου, µε
συγκεκριµένες ιδιότητες-ικανότητες, για τις οοίες θα ρέει να εργαστώ ροκειµένου να γίνουν
στοιχείο της ταυτότητάς µου (.χ. κατανόηση, ανθρωισµός, σεβασµός του άλλου, ένσκοη δράση,
µέριµνα για τα ανθρώινα δικαιώµατα, έγνοια για αραγωγή της χειραφέτησης του άλλου κλ.). Άρα,
δρω µέσω µιας υοκειµενικότητας ροκειµένου να αλλάξω τις ιδέες ερί υοκειµένου και αυτό ααιτεί
την ίδια στιγµή τροοοίηση του εαυτού. Έτσι, η υποκειµενικότητα εγκαθίσταται ως αρένα-
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πολιτικός χώρος, ως αποτέλεσµα-κατασκευή και ταυτόχρονα ως δοµοποιούσα αρχή,
δηλαδή ως κεντρικός δίαυλος µέσω του οποίου εκδιπλώνεται η δράση.68
Οι ψυχιατρικοί λόγοι που ανακύπτουν ως προτάγµατα κατά τη διαδικασία της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης «εγκαλούν» τόσο τους «ασθενείς» όσο και τους επαγγελµατίες
στο όνοµα µιας νέας αντίληψης για την υποκειµενικότητα, ενός νέου ορίζοντα συγκρότησης
του εαυτού, επιζητώντας την αναγνώριση «παραγνωρισµένων» ιδιοτήτων, τη µεταστροφή των
συµπεριφορών και την επαναδιαπραγµάτευση των στόχων. Αυτό το εγχείρηµα αναπτύσσεται
στην καθηµερινότητα µέσω µιας σειράς προβληµατικοποιήσεων: της «κατάρτισης» του
προσωπικού, της αντιµετώπισης των «ασθενών», της σχέσης του «υποκειµένου προς
θεραπεία» µε την ίδια την ψυχοπαθολογία του και το κοινωνικό του περιβάλλον, της σχέσης
του ψυχιατρικού θεσµού µε την κοινωνία και το κράτος.
∆εν θα πρέπει να µας ξενίζει κάτι τέτοιο: η ψυχιατρική είναι –και- µια θεωρία περί
υποκειµένου, περί της ψυχοπαθολογίας του και περί της υγείας του. Εποµένως, µια
µεταρρύθµιση δε θα µπορούσε παρά να αφορά το ίδιο το υποκείµενο και τις αντιλήψεις που
έχουµε γι’ αυτό. Όπως αναφέρει η Blue, «οι ολιτισµικές αντιλήψεις ερί εαυτού είναι αυτές
ακριβώς άνω στις οοίες κατασκευάζονται, σε τελική ανάλυση, οι ψυχιατρικές ιδεολογίες» (Blue,
1999, σ. 39). Το ζητούµενο είναι να αναδείξουµε τους κοινωνικούς και τους πολιτικούς
όρους βάσει των οποίων συγκροτούνται τόσο οι «πολιτισµικές αντιλήψεις περί εαυτού» όσο
και οι «ψυχιατρικές ιδεολογίες».
Η έννοια της «µεταρρύθµισης» έχει πολλές αναγνώσεις και νοηµατοδοτήσεις που
σχετίζονται µε ιδεολογικό, πολιτικά και επιστηµονικά προτάγµατα. Τη διαδικασία της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα, όπως και αλλού, θα πρέπει να τη δούµε όχι σαν
ένα απλό κρατικό πρόγραµµα οργανωτικής αναδιάρθρωσης, αλλά ως µια διάσταση της
διαδικασίας κοινωνικού εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας. ∆εν πρόκειται απλά και
µόνο για ένα εγχείρηµα κρατικής πολιτικής: ας δοκιµάσουµε να στοχαστούµε την ανανέωση
αυτής της συζήτησης περί της σχέσης του υποκειµένου µε την ψυχοπαθολογία του και τις
δυνατές θεραπευτικές παρεµβάσεις ως µια γενική κίνηση αναδιάταξης των οριζόντων εντός
των οποίων µπορούµε να σκεφτούµε το σύγχρονο κοινωνικό άτοµο. Και ας αναρωτηθούµε
στη συνέχεια τι µπορεί να σηµαίνει αυτή η αναδιάταξη για την ελληνική κοινωνία, ποιες
όψεις της εξέλιξής της αναδεικνύει. Έχουµε µπροστά µας έναν προνοµιακό τόπο: την
ανανέωση της συζήτησης για το «αντικείµενο» της ψυχιατρικής, δηλαδή το υποκείµενο.
Έχουµε µπροστά µας αυτή την πληθώρα των εγχειρηµάτων που µας προτρέπουν να
68 «Η κοινωνία είναι ένα ανθρώ ινο ροϊόν. Η κοινωνία είναι µια αντικειµενική ραγµατικότητα. Ο άνθρω ος είναι ένα
κοινωνικό ροϊόν.» Πρβλ. Berger Peter, Luckman Thomas, The social construction of reality, Λονδίνο, Polity Press,
1967, σ. 61.
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ξανασκεφτούµε το υποκείµενο που για τριάντα και πλέον χρόνια ξεχάσαµε έγκλειστο σ’
εκείνο το νησί των ∆ωδεκανήσων, τη Λέρο. Ας ακούσουµε µε προσοχή όλα αυτά τα
«µαθήµατα» για το πώς «θα έπρεπε», εφόσον θέλουµε να γίνουµε µια «σύγχρονη» χώρα, να
αντιµετωπίζουµε την «ψυχική αρρώστια» και τους φορείς της. Σε αυτά τα «να» που
επαναθεµατοποιούν τις παραστάσεις µας για την τρέλα και τις παθολογίες του ψυχισµού θα
βρούµε ένα σύνολο από τεχνικά µέσα επεξεργασίας του εαυτού, έναν µεγάλο αριθµό από
δυνατές στρατηγικές που µπορούµε να ακολουθήσουµε απέναντι σε µας τους ίδιους. Όλα
αυτά τα προτάγµατα είναι ένα είδος δεικτών των βαθύτερων µετασχηµατισµών της
ελληνικής κοινωνίας στο γύρισµα του αιώνα, σηµεία που φανερώνουν τον καθηµερινό αγώνα
για τη θεσµοθέτηση των ορίων της δράσης και της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού
κόσµου έναντι του οποίου αυτή ασκείται.
Η «κριτική» και η «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική που θα αναδυθούν από τη
µεταρρυθµιστική διαδικασία των τελευταίων είκοσι περίπου ετών στην Ελλάδα ως σχετικά
οµοιογενείς δέσµες θεσµικών ερωτήσεων-απαντήσεων θα επικεντρωθούν, ως δύο πόλοι µιας
ενιαίας προβληµατικοποίησης, στο υποκείµενο η πρώτη και στην ψυχοπαθολογία του η
δεύτερη. Εάν στρέψουµε την προσοχή µας στην ψυχιατρική καθηµερινότητα που αλλάζει θα
δούµε µέσα στις καθηµερινές διαδράσεις ένα συνολικό εγχείρηµα επαναπροσδιορισµού του
υποκειµένου, µια υπόθεση η οποία ενισχύεται εάν στρέψουµε το βλέµµα µας στην ευρύτερη
διαδικασία κοινωνικού εκσυγχρονισµού και στις ανακατατάξεις των οριζόντων εντός των
οποίων µπορούµε να σκεφτούµε τον άνθρωπο εν γένει.
∆ε θα πρέπει να αναζητήσουµε βέβαια µια προβληµατική οµοιογενή και συµπαγή,
αλλά κάτι εσωτερικά αντιφατικό. Στο πεδίο της καθηµερινότητας, πολλές φορές, τα
εγχειρήµατα αυτά είναι πολύ δύσκολο να διαφοροποιηθούν επαρκώς και να ταξινοµηθούν
µε ακρίβεια από τα ίδια τα υποκείµενα που εµπλέκονται σε αυτή την αναδιάταξη των
οριζόντων. Είναι σε αυτό το πεδίο, στον κόσµο της οικειότητας, όπου αυτές οι δύο δέσµες
ερωτήσεων-απαντήσεων, η «κριτική» και η «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική, συµπλέουν σε ένα
εν µέρει αντιφατικό και εν µέρει συµπαγές εγχείρηµα, καλώντας τους συµµετέχοντες στο
καθηµερινό γίγνεσθαι να συστρατευτούν στον αγώνα για αλλαγή των τρόπων µε τους
οποίους σκεφτόµαστε το «υποκείµενο προς θεραπεία» και το «υποκείµενο-θεραπευτή».
Αυτές οι µεταστροφές αποτελούν ένα προνοµιακό τόπο παρατήρησης της κατεύθυνσης προς
την οποία πορεύεται η ελληνική κοινωνία και σε αυτές θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας
στη συνέχεια.

«Ένα ταξίδι άρχισα αδελφέ µου
για χώρες ου η νύχτα δεν τις φτάνει
κι είχα µαζί µαγιάτικο στεφάνι
αό λουλούδια ου δεν έκοψα οτέ µου.
Ένα ταξίδι έκανα, αδελφέ µου,
σε χώρες ου ο ήλιος τις θερµαίνει
κι είχα µαζί τη µατωµένη χλαίνη
αό µάχες ου δεν έδωσα οτέ µου.
Μα το ταξίδι τέλειωσε αδελφέ µου,
σαν φτάσαµε στης γνώσης το λιµάνι
κι είδαµε ως η γνώση µας δεν φτάνει...»

(Ανωνύµου, στο Έφοδος στον ουρανό,
Χανιά, Ανοικτό παράθυρο, 1998, σ. 46)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΠΕΡΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ
1. Ερευνητικό σχέδιο
Το ερευνητικό σχέδιο βασίστηκε σε µια κριτική ανάγνωση της θεµελιωµένης θεωρίας
(Grounded Theory). Η µεθοδολογία που απορρέει από τις προτροπές της θεµελιωµένης
θεωρίας ακολουθήθηκε ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής της έρευνας, χωρίς όµως να
υιοθετούνται στο σύνολό τους οι επιστηµολογικές της προϋποθέσεις. Η θεµελιωµένη θεωρία
συνιστά µια «...γενική µεθοδολογία για την ανάτυξη της θεωρίας, η οοία θεµελιώνεται σε δεδοµένα
ου έχουν συγκεντρωθεί και αναλυθεί µε συστηµατικό τρόο. Η θεωρία εξελίσσεται κατά τη διάρκεια
της έρευνας, στο λαίσιο της συνεχούς αλληλείδρασης ανάµεσα στη συλλογή και την ανάλυση των
στοιχείων» (Strauss & Corbin, στο Κυριαζή, 1999, 271). Η µέθοδος αυτή αναφέρεται στο
σταδιακό «χτίσιµο της θεωρίας» στο χώρο των ποιοτικών ερευνών καθώς προϋποθέτει την
αλληλένδετη σχέση ανάµεσα στη διαδικασία της συλλογής και της ανάλυσης των στοιχείων
(η διάκριση µεταξύ «ποιοτικών» και «ποσοτικών» µεθόδων θεωρείται εδώ ότι είναι µόνο
ζήτηµα βαθµού, βλ. Peretz, 1998, σ. 19-21, Λαζός, 1998, σ. 30). Η θεωρία δεν επιβάλλεται
a priori στα δεδοµένα, δεν είναι προκαθορισµένη και αµετάβλητη, αλλά συγκροτείται κατ’
αντιπαραβολή και σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα. Σύµφωνα µε τους εκπρόσωπους της
θεµελιωµένης θεωρίας, η ποιοτική εµπειρική έρευνα δεν σκοπεύει στην επαλήθευση ή στη
διάψευση διατυπωµένων εκ των προτέρων θεωρητικών υποθέσεων (υποθετικο-απαγωγικό
µοντέλο), αλλά στην διατύπωση θεωρητικών προτάσεων επί των εξεταζοµένων ζητηµάτων
που να θεµελιώνονται στο εµπειρικό υλικό (Strauss & Corbin, 1997, Bertaux, 1997,
Kaufmann, 1996, Strauss, 1992). Tα θεωρητικά σχήµατα και οι κατηγορίες που έχουν
αναπτυχθεί καθώς και οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί από προηγούµενες έρευνες πάνω στην
εκάστοτε θεµατική λειτουργούν ως ένα «ευρετικό» (heuristic) πλαίσιο που ευαισθητοποιεί
τον ερευνητή θεωρητικά (theoretical sensitivity), χωρίς ωστόσο να τον δεσµεύει στη
διατύπωση των υποθέσεων και των θεωρητικών-ερµηνευτικών σχηµάτων που προκύπτουν
από το διαθέσιµο εµπειρικό υλικό.

Η τελική διαµόρφωση των µοντέλων ανάλυσης

προκύπτει από την παγίωση του συνεχούς µετασχηµατισµού των αρχικών κατευθυντήριων
ιδεών, στη βάση των νέων κάθε φορά ερµηνειών κατά τη διαδικασία ανάλυσης του
εµπειρικού υλικού, η οποία καταλήγει στη συγκρότηση εξηγητικών µοντέλων του υπό
µελέτη ζητήµατος. Το στοιχείο της σύγκρισης είναι καθοριστικό: κάθε νέα κατηγορία που
προκύπτει από την ανάλυση του εµπειρικού υλικού συγκρίνεται µε τις προγενέστερες έτσι

97

ώστε σταδιακά να κατασκευαστεί ένα θεωρητικό οικοδόµηµα ριζωµένο στο εµπειρικό υλικό
που να αφορά το υπό µελέτη θέµα.1 Η δειγµατοληψία λαµβάνει χώρα στη βάση των
κατηγοριών που σταδιακά αναπτύσσονται (θεωρητική δειγµατοληψία) καθώς επιζητείται η
µελέτη όσο το δυνατό διαφορετικών περιπτώσεων. Η αναζήτηση νέων περιπτώσεων
τερµατίζεται όταν δεν είναι δυνατόν να ανεβρεθούν περιπτώσεις που να ανατρέπουν ή να
τροποποιούν το προοδευτικά χτισµένο εννοιολογικό οικοδόµηµα, όταν δηλαδή οι
εννοιολογικές κατηγορίες έχουν «κορεστεί» (θεωρητικός κορεσµός) (Κυριαζή, σ. 270-275,
Τσιώλης, 2002, Λαζός, 1998, σ. 202-203, Bertaux, 1997, σ. 28-29, Kaufmann, σ. 40-47,
Peretz, 1998, σ. 106-107, Plummer, 2000, σ. 215-221).
Αν και γνωσιοθεωρητικά η γενική αυτή µέθοδος ανάλυσης «ποιοτικών», κυρίως,
«δεδοµένων» προσεγγίζει τον επαγωγισµό παρόλα αυτά παρέχει ορισµένες πολύ χρήσιµες
ιδέες όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής µιας εµπειρικής έρευνας, ανεξάρτητα µε το αν
υιοθετούνται οι γνωσιοθεωρητικές προτάσεις σχετικά µε το πως χτίζεται µια έγκυρη θεωρία
και το γνωσιοθεωρητικό status αυτής.2 Καταρχάς, σε αντίθεση µε τον κλασικό εµπειρισµό
προϋποθέτει µια σχετική, τουλάχιστον, εποπτεία της θεωρίας αναφορικά µε τα υπό
διερεύνηση φαινόµενα. Όµως, θα πρέπει αυτού του είδους η θεωρητική «προ-κατανόηση» να
µην κυριαρχήσει στην «ερευνητική εµπειρία» και να µην την επικαθορίσει. Η γνώση της
θεωρίας θα υποβοηθήσει την κωδικοποίηση, την σηµαντικότερη ίσως διεργασία σε µια
εµπειρική έρευνα µε ερµηνευτικό προσανατολισµό, δηλάδή την ολοένα και πιο αφηρηµένη
εννοιολόγηση. Επειδή, όµως, το εµπειρικό υλικό δεν αποκαλύπτεται από µόνο του η
θεωρητική «ευαισθησία» η οποία επιτυγχάνεται µε τη θεωρητική γνώση, κυρίως µέσω της
συγκρότησης ενός θεωρητικού πλαισίου που ευαισθητοποιεί (sensitizing concept), αποτελεί
το κλειδί µε το οποίο σταδιακά ξεκλειδώνεται η «επιφάνεια» της εµπειρίας. Επιπλέον, η
ταυτόχρονη µε τη διεξαγωγή της έρευνας εννοιολόγηση και η µετάβαση από περιγραφικές
σε περισσότερο θεωρητικές κρίσεις οδηγεί στον διαρκή επαναπροσδιορισµό των επιµέρους
ερευνητικών στόχων, του «δείγµατος» και των προς χρήση τεχνικών. Έτσι, δε διασπώνται τα
1

Ειδικά για τη σηµασία της «σύγκρισης» στη µεθοδολογία που προτείνεται από τη «θεµελιωµένη θεωρία» βλ.
Strauss Anselm, La trame de la négociation, Παρίσι, L’ Harmattan, 1992, σ. 283-300.
2 Ένα βασικό πρόβληµα της «θεµελιωµένης θεωρίας», αφορά στη σχέση µιας ήδη θεµελιωµένης θεωρίας µε
µια θεωρία υπό θεµελίωση. Υπάρχει, νοµίζω, ο κίνδυνος της άκριτης ιδιογραφίας, εφόσον κάθε θεµελιωµένη
θεωρία παραµένει εξ ορισµού µη θεµελιωµένη για κάθε νέα ερευνητική προσπάθεια θεµελίωσης σε παρόµοια
περιβάλλοντα, οπότε η πρώτη, παρά τη θεµελίωσή της, αποθεµελιώνεται προς όφελος της εν τω γίγνεσθαι
θεµελιωµένης θεωρίας και ούτω καθεξής. Στο νεοθετικιστισµό των προτροπών της θεµελιωµένης θεωρίας
(Λαζός, 1998) θα πρέπει να προσθέσουµε τον κίνδυνο µιας ιδιότυπης ιδιογραφίας που προκύπτει από µια
«ορθόδοξη» ανάγνωση αυτής της βασικής για τις ποιοτικές έρευνες µεθοδολογικής συνεισφοράς. Η κριτική του
Fayerabend στον επαγωγισµό, βρίσκει νοµίζω εδώ µια εφαρµογή: «Η συνθήκη της συνέ ειας, ου α αιτεί α ό τις
νέες υ οθέσεις να συµφωνούν µε τις ήδη α οδεκτές θεωρίες, είναι αδικαιολόγητη ε ειδή διατηρεί την αλιότερη κι όχι την
καλύτερη θεωρία. Οι υ οθέσεις, ου αντιφάσκουν µε ροσεκτικά ε ικυρωµένες θεωρίες, µας δίνουν στοιχεία ου δε θα
µ ορούσαµε να άρουµε µε άλλο τρό ο.» Πρβλ. Fayerabend Paul, Ενάντια στη µέθοδο, Αθήνα, Σύγχρονα Θέµατα,
1982, σ. 66.
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επιµέρους στάδια της έρευνας και επιτυγχάνεται αυτό που ο Kaufmann ονοµάζει «σταδιακή
κατασκευή του αντικειµένου» (Kaufmann, 1996, σ. 11-24).
Οι προτάσεις της θεµελιωµένης θεωρίας ακολουθήθηκαν ως προς την διαδικασία
διεξαγωγής της έρευνας, αλλά δεν υιοθετήθηκαν οι γνωσιοθεωρητικές της θέσεις.
Συγκεκριµένα:
1) Οι θεωρητικές αναφορές κατανοούνται ως πιο δραστικές σε σχέση µε ότι υποστηρίζουν
οι υπερασπιστές της θεµελιωµένης θεωρίας. ∆εν έχουµε να κάνουµε απλά και µόνο µε
ένα ευρετικό σχήµα αλλά µε ένα πλαίσιο «συγκρότησης του αντικειµένου», το οποίο ως
τέτοιο ενέχει κονστρουβιστικές διαστάσεις που δε µπορούν να παραγνωριστούν. «Το
ερευνητικό αντικείµενο σχηµατίζεται αό τον ερευνητή ως ειστήµονα και κοινωνικό-ολιτικό
υοκείµενο. Ειδικά δε σε µια οιοτική έρευνα ου ειχειρεί να εστιάσει σε µια µάλλον άγνωστη
κοινωνική ραγµατικότητα, δεν υάρχουν έτοιµα ερευνητικά αντικείµενα. ∆εν υάρχει ‘εκεί έξω’
κάτι ου ο ερευνητής ηγαίνει και αίρνει έτοιµες –και κατά ροτίµηση δεδοµενοοιηµένες για
κάθε χρήση, ληροφορίες» (Λαζός, 1998, σ. 46). Χωρίς να οδηγηθούµε στο άλλο άκρο,
στην αντιστροφή της σχέσης εµπειρίας-θεωρίας,3 θα πρέπει να αναγνωρίσουµε την
κονστρουβιστική διάσταση της θεωρίας σε σχέση µε τα ερευνητικά αντικείµενα. Όχι για
να σχετικοποιηθούν τα ερευνητικά αποτελέσµατα αλλά για να ευαισθητοποιηθεί κριτικάαναλυτικά το υποκείµενο της ερευνητικής εµπειρίας και να αξιοποιήσει προς όφελος της
εγκυρότητας

των

συµπερασµάτων

αυτόν

τον

κίνδυνο

επικαθορισµού

της

«προκατανόησης» στην ερµηνεία.4
2) Κατά συνέπεια, η δειγµατοληψία κατανοείται εδώ ως στοιχείο µιας ευρύτερης
γνωσιοθεωρητικής στρατηγικής «συγκρότησης του αντικειµένου». Οι επιλογή των τόπων
µελέτης, η αναζήτηση των περιπτώσεων (θεσµών, πρακτικών, καταστάσεων, ατόµων,)
δεν έχει µόνο το χαρακτήρα ενός προσανατολισµού κατασκευής και κορεσµού

3

Η αντιστροφή αυτή µπορεί να γίνει προς δύο κατευθύνσεις. Η µία είναι η κονστρουβιστική, η οποία ανάγει
την θεωρητική προκατανόηση στο επίπεδο της αρχής βάσει της οποίας συγκροτούνται τα ερευνητικά
αντικείµενα. Την άλλη θα µπορούσαµε να την ονοµάσουµε «επιστηµονιστική», εφόσον πριµοδοτεί την
θεωρητική-επιστηµονική εγκυρότητα έναντι της «ασαφούς» εµπειρίας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της
δεύτερης άποψης αναδεικνύεται από το παρακάτω απόσπασµα: «Άλλη βασική ροϋ όθεση της αρούσας εργασίας
ήταν η ροσ άθεια άσκησης µιας θεωρητικά θεµελιωµένης εµ ειρικής κοινωνιολογίας, µιας κοινωνιολογίας η ο οία θα είχε
ενδεχοµένως κριτικές διαθέσεις, ό ως κάθε άλλη ε ιστήµη, αλλά η ο οία θα ολοκληρωνόταν σε εµ ειρικό ε ί εδο (…)».
Πρβλ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Οι α όκληροι. Τα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων, Αθήνα, Καρδαµίτσας, 1998, σ. 12.
4 «Η γενική θεώρηση του ερευνητή – η µακρά του θεωρία – δεν α οτελεί κάτι το ο οίο ο ερευνητής µ ορεί να αφήσει στο
σ ίτι ή, έστω, στο γραφείο κατά τη διάρκεια µιας ερευνητικής ροσ άθειας. Αντίθετα, µετέχει ενεργά στην ερευνητική
ροσ άθεια σε όλες της τις κλίµακες και τα ε ί εδά της. Η µακρά θεωρία του ερευνητή α οτελεί και εριλαµβάνει όλες τις
χιλιάδες των α αντηµένων ερωτήσεων ου δεν διατυ ώθηκαν οτέ ευθέως. Σε µιαν άλλη διατύ ωση, η γενική θεώρηση
α οτελεί ένα σύστηµα λογικοσυναισθηµατικών συναρτήσεων το ο οίο λύνει όλα τα ροβλήµατα γύρω α ό το ρόβληµα ου
διατυ ώνεται, ροβλήµατα τα ο οία αν δεν λυθούν δεν είναι δυνατό να λυθεί ούτε το ρόβληµα ου διατυ ώθηκε.» Λαζός
Γρηγόρης, Το ρόβληµα της οιοτικής έρευνας στις κοινωνικές ε ιστήµες , ο.π., σ. 51.
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εννοιολογικών µοντέλων αλλά, επιπλέον, οριοθέτησης του πλαισίου εντός του οποίου τα
µοντέλα αυτά αποκτούν εξηγητική ισχύ και διεκδικούν την αξιοπιστία τους.
3) Η ερµηνεία δεν νοείται ως µια δεύτερης τάξης ανάλυση, ως µια «διπλή ερµηνευτική
πράξη», δηλαδή µια ερµηνεία ενός ήδη ερµηνευµένου κόσµου, σύµφωνα µε την
ορολογία του Giddens. ∆εν πρόκειται για µια «αναφορά επί αναφορών» (compte rendu
des comptes rendus – account of the accounts), για µια «κατασκευή επί κατασκευών»
(Bourdieu, 1987, σ. 148-149, Fayerabend, 1982, σ. 49). Εάν υιοθετήσουµε αυτή την,
«αθώα» κατά µία έννοια, γνωσιοθεωρητική στρατηγική θεµελίωσης θα παραβλέπαµε εν
µέρει την πολιτική διάσταση του ερευνητικού εγχειρήµατος. Θα παραγνωρίζονταν οι
προϋποθέσεις βάσει των οποίων λαµβάνει χώρα η συνάντηση ερευνητή και
ερευνούµενων, το οποίο δεν είναι ένα τεχνικό ζήτηµα αλλά συνδέεται µε το
γνωσιοθεωρητικό status του ερευνητικού αποτελέσµατος. Το υποκείµενο της
ερευνητικής εµπειρίας, ο εκάστοτε ερευνητής/ερευνήτρια, µε τις θεωρητικές προκατασκευές του πεδίου, επιχειρεί, κατ’ αντιπαράθεση µε τις προοπτικές ανάγνωσης που
του προτείνονται από το ίδιο το πεδίο της έρευνας (τις επιµέρους ερµηνείες της
κατάστασης, τις επιµέρους οπτικές θέασης του κοινωνικού), να κατασκευάσει µια
προοπτική ανάγνωσης ενός τµήµατος του κοινωνικού κόσµου ή µιας διάστασής του που
σταδιακά οριοθετεί. Αυτή η «θεµελιωµένη θεωρία» δεν είναι ούτε µόνο η δικιά του
προοπτική, ούτε µόνο η προοπτική του πεδίου, αλλά και τα δύο ταυτόχρονα (Peretz,
1998, σ. 107). ∆ιαµεσολαβώντας µεταξύ εµπειρίας και θεωρίας το υποκείµενο της
εµπειρικής έρευνας συνεισφέρει ενεργητικά στη δηµιουργία ενός χώρου συνάντησης των
αντιµαχόµενων προοπτικών και των συστηµατικά παραγόµενων «παρανοήσεων»,
γνωρίζοντας ότι το όλο εγχείρηµα εντάσσεται οργανικά στην πάλη για την εγκαθίδρυση
της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου (“vision du monde légitime”, Bourdieu,
1987, σ. 159-163). Το ερευνητικό αποτέλεσµα, το αποτέλεσµα της διαµεσολάβησης
αυτής, δε µπορεί να αποκόψει τις αξιώσεις αλήθειας που διεκδικεί από τη διαδικασία
στη βάση της οποίας έλαβε χώρα η διαµεσολάβηση. Μόνο συνυπολογίζοντας τη
διαδικασία συγκρότησής της και την πολιτική διάσταση του ερευνητικού αποτελέσµατος
θα µπορέσει να αρθρώσει ένα σύνολο από αξιώσεις εγκυρότητας.
Συνοψίζοντας θα λέγαµε ότι η παρούσα µελέτη ακολουθεί ως προς τη διαδικασία µε
την οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τις µεθοδολογικές αρχές της «θεµελιωµένης
θεωρίας» (Strauss, 1992, Baszanger, 1992), και ως προς τη γνωσιοθεωρητική στρατηγική
την «κριτική-αναλυτική» προσέγγιση (Schwartz, 1993, σ. 274-280). ∆ηλαδή, επιχειρεί να
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αρθρώσει ένα λόγο ριζωµένο στην εµπειρία συνυπολογίζοντας τις κοινωνικές και ιστορικές
προϋποθέσεις του εγχειρήµατος καθώς και την πολιτική διάσταση των αποτελεσµάτων
(Αστρινάκης, 1991). Τελικό στόχο της προσπάθειας αποτελεί το εθνοκοινωνιολογικό εγχείρηµα
(Lapassade, 1991, Bertaux, 1997), δηλαδή η κατανόηση ορισµένων κοινωνικών µηχανισµών
µε τη χρήση ποιοτικών-ερµηνευτικών εµπειρικών µεθόδων και τεχνικών έρευνας,
αναγνωρίζοντας τις ιστορικές και τις κοινωνικές προϋποθέσεις αυτής της προσπάθειας. Η
επιτόπια εθνογραφική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε βασίστηκε στις παραπάνω αρχές και
συνιστά την εννοιολογική εθνογραφία µιας διαδικασίας, δηλαδή µια υποψιασµένης ως προς τις
προϋποθέσεις της «επί τόπου» θεωρητικής πρόσληψης ενός εν τω γίγνεσθαι κοινωνικού
µετασχηµατισµού (Αστρινάκης, 1998, σ. 59-62).
2. Θεωρητικές «ροκατανοήσεις» και µεταστροφές
2.1. Η έννοια του «εδίου»
Κεντρικό πλαίσιο θεωρητικής ανασυγκρότησης του υπό διερεύνηση κοινωνικού
κόσµου αποτέλεσε αρχικά, στα σχετικά πρώιµα στάδια της έρευνας, η έννοια του «πεδίου»
(champ) του Pierre Bourdieu και οι θεωρητικές προτάσεις που την υποβαστάζουν
(Bourdieu, 1991, Κατριβέσης, 1996, σ. 461-468). Η ψυχιατρική ανασυγκροτήθηκε ως πεδίο
προκειµένου η ψυχιατρική µεταρρύθµιση να αναλυθεί ακολουθώντας τους θεωρητικούς
προσανατολισµούς της θεωρίας περί πεδίων. Η επιλογή αυτή δεν ήταν δογµατική, δηλαδή
δεν ακολουθούσε µια δεδηλωµένη πίστη σε αυτή τη θεωρία. Ο λόγος ήταν ότι από τα πρώτα
βήµατα της εθνογραφικής έρευνας ορισµένα χαρακτηριστικά του υπό διερεύνηση
κοινωνικού κόσµου µε προκαλούσαν να τον προσεγγίσω γνωστικά ως έκφραση της δοµής
ενός «πεδίου». Επιπλέον, το θεωρητικό αυτό πλαίσιο παρείχε ορισµένα πλεονεκτήµατα που
τότε µου φαίνονταν ανεκτίµητα.
Συγκεκριµένα, η έννοια του πεδίου φαινόταν να επιτυγχάνει, υπό συνθήκες
θεωρητικής

αβεβαιότητας,

την

διασύνδεση

της

µικροκοινωνιολογικής

και

µακροκοινωνιολογικής προοπτικής και µια ισορροπία µεταξύ αντικειµενισµού και
υποκειµενισµού (Bourdieu, 1980, σ. 43-86, Παναγιωτόπουλος, 1996, σ. 107, Κατριβέσης,
1996, σ. 455, Ansart, 1990). Ιδιαίτερα σε µια εµπειρικά προσανατολισµένη έρευνα, η έννοια
του πεδίου έδειχνε να επιτρέπει µια κάποια ασφάλεια ότι η όλη προσπάθεια δεν θα
περιοριστεί σε µια µικροκοινωνιολογική ανατοµία «ορισµού καταστάσεων» (Thomas, 1990,
σ. 80) και απόδοσης νοήµατος, σε µια «χαρούµενη εθνογραφία». Μια προσέγγιση που θα
στερούνταν οποιαδήποτε οργάνωση ανώτερης τάξης.
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Στο πλαίσιο µιας τέτοιας επιστηµολογικής προοπτικής, τα ίδια τα νοήµατα,
εντασσόµενα εξ αρχής σε µια ευαισθητοποιούσα εννοιολογική τάξη (ordre), µια δυνάµει
δοµή, δηλαδή το πεδίο (champ), µπορούν να συγκροτήσουν έτσι µιαν άλλη
πραγµατικότητα πέραν της υποκειµενικής, η οποία χρήζει καθεαυτή λογικής οργάνωσης και
εµπειρικής διευρεύνισης. Με τον τρόπο αυτό, η ερευνητική προσπάθεια αυτοθεµατοποιείται
και οριοθετείται θεµατοποιώντας το «αντικείµενό» της (Ansart, 1990,

σ. 29-35).

Ανατρέχοντας στην έννοια του πεδίου, ανασυγκροτώντας µε αυτόν τον τρόπο το πεδίο της
ψυχιατρικής, τίθενται τα ερωτήµατα µέσω των οποίων οι απαντήσεις συναρθρώνονται σε ένα
δυνάµει γνωστικό σύνολο, τη γνώση για την ψυχιατρική ως θεωρία και πρακτική, ως
πρακτική γνώση κι ως γνώση-πρακτική (Bourdieu, 1980, σ. 159).
Έτσι, η έννοια του πεδίου ανασυγκροτεί έναν ιστορικά και κοινωνικά συγκροτηµένο
κοινωνικό χώρο, έναν «τόπο» όπου αναδύονται σταδιακά διακυβεύµατα και δράσεις
στρατηγικά προσανατολισµένες προς τα διακυβεύµατα αυτά από τους θεσµικά
εµπλεκόµενους, δηλαδή τους φορείς της δράσης (Bourdieu, 1980, σ. 109). Έξεις συνδέονται
αναπόδραστα µε πρακτικές εντός του πεδίου, ενδογενή συµφέροντα αναδύονται,
συνδεδεµένα µε τις κατηγορίες των «ειδολογικών κεφαλαίων», και άλλα ενσωµατώνονται από
τον κοινωνικό περίγυρο. Σταδιακά συγκροτείται ένας αυτόνοµος χώρος εξάσκησης
συµβολικής βίας, µια διαµάχη ορισµών θεσµοθετείται εν µέσω - και µέσω – πρακτικών
(Bourdieu, 1980, σ. 191-207). Ο «ορισµός της κατάστασης» συνδέεται µε µερικά
συµφέροντα, µε διακυβεύµατα σύµφυτα του πεδίου, αποτελώντας καθεαυτός διακύβευµα,
κάποτε µάλιστα το πρωτεύων. Ο ορισµός των καταστάσεων διασυνδέεται αναπόδραστα µε
τις συνθήκες εντός των οποίων λαµβάνει χώρα, µε την ίδια την «αντικειµενικότητα» της
κατάστασης, µε την κυριαρχία µιας νόµιµης θεώρησης για τον κοινωνικό κόσµο του πεδίου
(Παναγιωτόπουλος, 1996, σ. 109, Κατριβέσης, 1996, σ. 494). Όσο κι αν µια ριζική
ενδεχοµενικότητα εκδηλώνεται στους κοινωνικούς µικροχώρους µια εξίσου βίαιη δόµηση
της συµπεριφοράς λαµβάνει χώρα παράλληλα µε την πράξη ελευθερίας του ορισµού. Μια
εξάσκηση συµβολικής βίας η οποία πραγµατοποιείται, εξασκείται σύµφωνα µε το Foucault,
την ίδια τη στιγµή που µια σχέση συγκροτείται δια της διαδικασίας νοµιµοποίησης της
εσώτερης δοµής της.
Επιπλέον, η θεωρία περί πεδίων φαίνονταν να επιτρέπει την συνδιαλλαγή
διαφορετικών κοινωνιολογικών παραδόσεων στο βαθµό που παρά το ότι δεν αρθρώνεται ως
µια «µεγάλη θεωρία», αποτελεί έναν συστηµατικά επεξεργασµένο στοχασµό της
νεωτερικότητας, συνδυασµένο µε µια κριτική ανάγνωση της διαδικασίας κοινωνικής
διαφοροποίησης των δυτικών κοινωνιών (Bertaux, 1997, σ. 13). Ως ένα θεωρητικό πλαίσιο
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µέσου βεληνεκούς, η θεωρία περί κοινωνικών πεδίων, φάνταζε ως ένα πολύτιµο εργαλείο σε
µια εµπειρική έρευνα που στόχευε στην κατανόηση µιας εν τω γίγνεσθαι διαδικασίας
µετασχηµατισµού. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή δικαιώνονταν στο βαθµό που δεν
επιβλήθηκε στα δεδοµένα εξαρχής, αλλά προέκυψε από την επεξεργασία του εµπειρικού
υλικού.
2.2. Η ροβληµατική του υοκειµένου
Ωστόσο, τα προβλήµατα «συµβατότητας» του αντικειµένου µελέτης µε τη θεωρία
των κοινωνικών πεδίων δεν άργησαν να παρουσιαστούν σε µια σειρά από σηµαντικά
ζητήµατα. Καταρχήν, παρουσιάστηκε το πρόβληµα της «εφαρµογής» του θεωρητικού αυτού
σχήµατος στην Ελλάδα, µε τις ιστορικές της «ιδιοµορφίες». Ένα πεδίο επεκτείνεται έως εκεί
που φτάνουν τα αποτελέσµατά του. Αλλά η διαδικασία κοινωνικής διαφοροποίησης µέσω
της οποίας συγκροτούνται τα κοινωνικά πεδία παραπέµπει σε µια σχετικά οµοιογενή
ιστορική πορεία, η οποία απουσιάζει στην Ελλάδα (Γεωργούλας, 2002). Αυτό που
παρατηρείται δεν είναι µια σύζευξη ψυχιατρικού λόγου και κοινωνίας αλλά η «επιβολή» µιας
νέας κανονιστικότητας (εκσυγχρονισµός από τα πάνω). Θα πρέπει µάλλον να στοχαστούµε
τον τρόπο µε τον οποίο οι «επαγγελµατίες ψυχικής υγείας», ιδιαιτέρως οι ψυχίατροι,
συγκροτούν τις κατηγορίες της σκέψης, αρχικά εισάγοντάς τες και στη συνέχεια
επιβάλλοντάς τες.
Το σηµαντικότερο όµως ζήτηµα, πέρα από τα επιστηµολογικά προβλήµατα που
θέτει ο «εισηγµένος» κοινωνιολογικός λόγος (εδώ παρατηρούµε µια οµολογία εξηγητικού
και υπό εξήγηση λόγου), σχετίζεται µε την προβληµατική της υποκειµενικότητας. Το
ζήτηµα του υποκειµένου αναδύθηκε ως κεντρική διάσταση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
Η θεωρία όµως των κοινωνικών πεδίων του Bourdieu πολύ δύσκολα µπορεί να συµβιβαστεί
µε ένα κοινωνιολογικό προβληµατισµό που επικεντρώνεται στο υποκείµενο ως δρων, στο
βαθµό που οι στρατηγικές ανάγονται, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στον αυτοµατισµό των
«έξεων», όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (Κατριβέσης, 1996, σ. 453): το υποκείµενο
ανάγεται στην έξη που του παρέχει το πεδίο, ο δρων (acteur) είναι πάντοτε ένας «φορέας»
(agent). «Μετατρέεται δηλαδή [η έξη] σε µια αό µηχανής ερµηνεία των κοινωνικών ρακτικών»
(Κατριβέσης, 1996, σ. 460-461). Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Bourdieu, «οδηγούµαστε στις
ρακτικές µας και στις αόψεις µας αό βαθιά κρυµµένους ‘µηχανισµούς’, τους οοίους η ειστήµη
οφείλει να αο-καλύψει. Οι δράσεις ου ελέγχουµε είναι ολύ λίγες σε σχέση µε αυτές ου ανήκουν σε
‘µηχανισµούς’ οι οοίοι, εγγεγραµµένοι στο σώµα µας µέσω της εκµάθησης, δεν είναι συνειδητοί ή
λειτουργούν έξω αό εµάς µέσα στις κανονικότητες των θεσµών» (Bourdieu, 1994, σ. 14). Η
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ψυχιατρική µεταρρύθµιση, όµως, δεν µπορεί να κατανοηθεί εάν παραβλέψουµε τη
διαδικασία µετασχηµατισµού των διαδικασιών υποκειµενικοποίησης του ψυχιατρικού
«αντικειµένου».5 Μια διαδικασία αναδιάταξης των ψυχιατρικών υπηρεσιών εµπλέκει το
άτοµο σε έναν αγώνα προσδιορισµού καθεαυτής της υποκειµενικότητας. ∆εν το «εγκαλεί ως
εν γένει υποκείµενο», όπως ισχυρίζεται στη δοµοµαρξιστική του προσέγγιση ο Althusser
(1990, σ. 104-112), καθιστώντας το «αφηρηµένο»6, συνεπώς κίβδηλο, αλλά το εγκαλεί ως
συγκεκριµένο υποκείµενο να ορίσει το ίδιο, στην καθηµερινότητά του, ως ένα βαθµό
αναστοχαστικά, τους ορίζοντες της ίδιας του της υποκειµενικότητας, εντός των περιθωρίων
που του δίνονται.
Από την άλλη, η έννοια του πεδίου διαφωτίζει ορισµένες όψεις του τρόπου µε τον
οποίο οι λόγοι που παράγονται στο εσωτερικό της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
αρθρώνονται, κυκλοφορούν και τελικά εστιάζονται στον προσδιορισµό των παραστάσεων
για την πραγµατικότητα της ψυχιατρικής καθηµερινότητας.7 Για το λόγο αυτό, επιλέχτηκε
µια «χαλαρή» ερµηνεία της θεωρίας των κοινωνικών πεδίων. Η έννοια του «πεδίου»
αναφέρεται σε ένα «σύµπλεγµα επαγγελµατικών θέσεων» και όχι σε µια εν γένει δοµή.

5

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η έννοια του πεδίου αποδείχτηκε εξαιρετικά ιµπεριαλιστική,
δηλαδή πολύ δύσκολα συνδυαζόµενη µε ποικίλες όψεις του υπό διερεύνηση «αντικειµένου». Η σχηµατικότητά
της, η απλότητά της και η εσωτερική της πληρότητα, έτειναν στο να διαγράψουν µε µιας τις «ιδιοµορφίες».
Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασµα: «Η δοµή του εδίου είναι µια κατάσταση της σχέσης δύναµης
ανάµεσα στους φορείς ή στους θεσµούς ου εµ λέκονται στην άλη ή, αν ροτιµάτε, της κατανοµής του ειδολογικού
κεφαλαίου ου, συσσωρευµένο κατά τη διάρκεια ροηγούµενων αγώνων, ροσανατολίζει τις µεταγενέστερες στρατηγικές.
Αυτή η δοµή, η ο οία βρίσκεται στην αρχή των στρατηγικών ου ροορίζονται να την µετασχηµατίσουν, είναι η ίδια ου
άντα διακυβεύεται: οι αγώνες των ο οίων ο τό ος είναι το εδίο έχουν για διακύβευµα το µονο ώλιο της νόµιµης βίας
(ειδολογική αυθεντία ου είναι χαρακτηριστικό του εξετάζοντος εδίου), δηλαδή, τελικά, τη διατήρηση ή την ανατρο ή της
δοµής της κατανοµής του ειδολογικού κεφαλαίου. (…) Όταν οι άνθρω οι δεν έχουν αρά ν’ αφήσουν ελεύθερη την έξιν
τους για να υ ακούσουν στην εγγενή αναγκαιότητα του εδίου και να ικανο οιήσουν τις α αιτήσεις ου βρίσκονται
εγγεγραµµένες σ’ αυτό ( ράγµα ου συγκροτεί σε κάθε εδίο τον ορισµό, µάλιστα, της αριστείας) δεν έχουν καθόλου
συνείδηση ότι θυσιάζουν σ’ ένα καθήκον και, ακόµα λιγότερο, ότι αναζητούν τη µεγιστο οίηση του κέρδους (ειδολογικού).
Έχουν, λοι όν, το ε ι ρόσθετο κέρδος να θεωρούν τους εαυτούς τους και να θεωρούνται ως τελείως ανιδιοτελείς.» Πρβλ.
Bourdieu Pierre, «Μερικές ιδιότητες των πεδίων», Ε ιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 80, 1991, σ. 4, 9.
6 «Η ιδεολογία λοι όν, εγκαλεί το άτοµο ως υ οκείµενο. Και ε ειδή η ιδεολογία είναι αιώνια ρέ ει να εξαλείψουµε τη
χρονική διάσταση µε την ο οία αραστήσαµε τη λειτουργία της ιδεολογίας, και να ούµε: η ιδεολογία εγκαλεί αεί οτε το
άτοµο ως υ οκείµενο, ράγµα ου σηµαίνει ότι το άτοµο εγκαλείται αεί οτε α ό την ιδεολογία ως υ οκείµενο. Έτσι,
οδηγούµαστε σε µια τελευταία ρόταση: το άτοµο είναι αεί οτε υ οκείµενο. Ε οµένως το άτοµο είναι ‘αφηρηµένο’ σε
σχέση µε το αεί οτε υ οκείµενο.» Πρβλ. Althusser Louis, Θέσεις, Αθήνα, Θεµέλιο, 1990, σ. 111.
7 Στον παρόν κείµενο γίνεται συχνή αναφορά στην έννοια της καθηµερινότητας. Η έννοια αυτή έχει αποτελέσει
τα τελευταία χρόνια ένα πεδίο έρευνας καθεαυτό, στο πλαίσιο της «κοινωνιολογίας της καθηµερινότητας»,
όπου η καθηµερινότητα προσεγγίζεται ως ένα αυτόνοµο πεδίο µελέτης. Το βίωµα του ατοµικού υποκειµένου,
η οργάνωση και η διαχείριση του χρόνου, η πολυσηµία των νοηµάτων, είναι ζητήµατα που µελετώνται ως
αυτόνοµα θέµατα. Για µια σύντοµη αλλά περιεκτική ανασκόπηση βλ. Κατριβέσης Νικόλαος, Κοινωνιολογική
θεωρία, Αθήνα, Μπένος, 1996, σ. 316-328. Στην παρούσα εργασία η αναδροµή στην καθηµερινότητα
συνδέεται µε το εθνοκοινωνιολογικό εγχείρηµα, δηλαδή µε τη χρήση ποιοτικών µεθόδων προκειµένου να
κατανοηθούν ευρύτερες κοινωνικές διεργασίες και µηχανισµοί. Η καθηµερινότητα θεωρείται ως ένα
προνοµιακό πεδίο για την πραγµατοποίηση µιας εθνογραφίας της κοινωνικής διαδικασίας, στην προκειµένη
περίπτωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, και όχι ως ένα πεδίο έρευνας καθεαυτό.
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Στο επίκεντρο της ανάλυσης διατηρήθηκε, επίσης, η έννοια της νόµιµης θεώρησης του
κοινωνικού κόσµου8 (“vision du monde légitime”, Bourdieu, 1987, σ. 159-163, 1999, σ. 184,
190-194, 1987, σ. 147-166, Παναγιωτόπουλος, 1996, σ. 123-128, Ansart, 1990, σ. 29-46).
Η εν λόγω έννοια είναι πιο ευέλικτη και πιο εγχειρηµατική, συνεπώς πιο αρµόζουσα σε µια
εµπειρική έρευνα, από την έννοια της «ιδεολογίας», µε τη µακρά µαρξιστική παράδοση πίσω
της. Χρησιµοποιήθηκε επίσης η συναφής µε την προηγούµενη µπουρτιαννή έννοια της
«συµβολικής βίας» (violence symbolique), που αναφέρεται «στην ειβολή ως νόµιµων κάοιων
ιδιαίτερων ‘σηµασιών’ και ‘νοηµάτων’» (Κατριβέσης, 1996, σ. 486). Η έννοια της «συµβολικής
βίας» είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την αντίστοιχη της «νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού
κόσµου», εφόσον αναφέρεται στη διαρκή διαµάχη για την εγκαθίδρυση κοινωνικών
διαιρέσεων9 και αντίστοιχων οπτικών (Bourdieu, 1987, σ. 159).
Καθίσταται έτσι δυνατή µια ανάλυση η οποία -χωρίς να παραβλέπει την ιεραρχική
δοµή του πεδίου της ψυχιατρικής, του συστήµατος επαγγελµατικών θέσεων που είναι
κοινωνικά επιφορτισµένο µε τη διαχείριση αυτού του «αντικειµένου» που ο ιατρικός λόγος
κατονοµάζει «ψυχοπαθολογία»- επικεντρώνεται στους λόγους περί υποκειµένου. Έναν αγώνα
προσδιορισµού και επαναπροσδιορισµού που εκτυλίσσεται και µέσω της ατοµικής δράσης,
που αποβλέπει στην επενέργεια επί της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου,
θεµελιώδες στοιχείο της οποίας αποτελούν οι παραστάσεις περί την υποκειµενικότητα.
∆ηλαδή του ορίζοντα, εντός του οποίου συγκροτείται, δια του οποίου δρα και έναντι του
οποίου αντιδρά το άτοµο.
2.3. Οι «τεχνικές του εαυτού»
Αναφορικά µε αυτή την ανάγνωση της θεωρίας των πεδίων, µια έννοια που
αποδείχθηκε πολύ χρήσιµη στην ανάλυση του εµπειρικού υλικού είναι αυτή των «τεχνικών
του εαυτού», όπως αναπτύχθηκε και χρησιµοποιήθηκε στο δεύτερο και τον τρίτο τόµο της
Ιστορίας της σεξουαλικότητας από το Foucault (Foucault, 1989β, σ. 19, 1992β). Τα
εγχειρήµατα επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου τα οποία αρθρώνονται στο πλαίσιο της
8

Η έννοια της «νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου» χρησιµοποιείται αποσυνδεµένη από τη λογική των
«κεφαλαίων», και ιδιαίτερα του «συµβολικού κεφαλαίου», όπως παρουσιάζεται στη θεωρία των πεδίων. Η πάλη
για την τροποποίηση των ταξινοµητικών συστηµάτων, βάσει των οποίων οργανώνεται ο κοινωνικός κόσµος,
συνδέεται µε τις δοµές της κυριαρχίας. Αλλά δεν προϋποτίθεται µια πλήρης οµολογία των αντικειµενικών
δοµών, νοούµενων ως δοµών κυριαρχίας, µε τις νοητικές δοµές, κατά το µπουρντιανό πρότυπο (Bourdieu,
1987, σ. 97). Στην καθηµερινή πάλη για τη νοµιµοποίηση των ταξινοµητικών κατηγοριών, το υποκείµενο είναι
παρών και ως φορέας και ως δρων. Μάλιστα, πολύ συχνά είναι υπό διακύβευση τα ίδια τα περιθώρια της
δράσης του. Η διαδικασία ορισµού και επανορισµού του κοινωνικού κόσµου συνδέεται σαφέστατα µε την
κυριαρχία συγκεκριµένων «φορέων» ή «οµάδων φορέων», αλλά την ίδια στιγµή εντάσσεται και σε έναν
γενικότερο προσανατολισµό νοηµατοδότησης, που δεν είναι αναγώγιµος στις δοµές κυριαρχίας, τις οποίες
ωστόσο επηρεάζει αντικειµενικά.
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ψυχιατρικής µεταρρύθµισης προϋποθέτουν κατά ένα µεγάλο µέρος την ανάπτυξη τεχνικών
τροποποίησης

του

εαυτού:

δηλαδή

ενεργητική,

σχεδιασµένη

και

στρατηγικά

προσανατολισµένη εργασία επί του εαυτού (travail sur soi). Το σύνολο των λόγων που
αναφέρονται στην «ανθρώπινη µεταχείριση» των ασθενών, όλα αυτά τα προτάγµατα που
καλούν σε συστράτευση για µια τροποποίηση της παραδοσιακής εννοιολόγησης της
«ψυχικής ασθένειας», «απαιτούν», µε τη διπλή έννοια της λέξης, δηλαδή προϋποθέτουν και
προτάσσουν, µια εργασία επί του εαυτού, δηλαδή µια στοχοθετηµένη επενέργεια του
ατόµου στον εαυτό του.
Από τον Foucault, αντλήθηκε και η έννοια του «λόγου» (discours), η οποία επίσης
χρησιµοποιείται µε ένα εγχειρηµατικό-ευρετικό τρόπο. Στις αναλύσεις του Foucault η
έννοια του λόγου είναι κεντρική όσο και «ολοποιητική», εφόσον προσοµοιάζει περισσότερο
µε µια φιλοσοφική θεµελίωση µιας εν γένει σύζευξης γνώσης και εξουσίας (γνώση-εξουσία).
Η έννοια του λόγου χρησιµοποιείται εδώ µε πολύ περιορισµένη σηµασία: ως «σύστηµα
παραγωγής διακρίσεων και αποφάνσεων αναφορικά µε τις διακρίσεις αυτές», σε άµεση
αναφορά µε την έννοια της «νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου». Ο ορίζοντας
συγκρότησης της υποκειµενικότητας ανασυγκροτείται από τα άτοµα µέσω της προσφυγής σε
λόγους. Η επενέργεια της δράσης των ατόµων διαµεσολαβείται από τους λόγους αυτούς, οι
οποίοι βρίσκονται αναπόδραστα µπλεγµένοι µε πρακτικές στο πεδίο της καθηµερινότητας.
3. Το εδίο µελέτης και τα κριτήρια ειλογής του
Αυτές οι βασικές έννοιες, συνδεδεµένες µε την προβληµατική της υποκειµενικότητας
που αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, αποτέλεσαν τον πυρήνα του ευρετικού θεωρητικού
σχήµατος (sensitizing concept) µε βάση το οποίο αναλύθηκε το εµπειρικό υλικό. Το σχήµα
αυτό προέκυψε αφενός από έναν συνδυασµό εννοιών που προέρχονται από διαφορετικές
θεωρητικές προτάσεις, και αφετέρου συστηµατικής ανάλυσης του υλικού που συλλέχθηκε
κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων της ερευνητικής εργασίας. Η επιτόπια έρευνα, µε την
οποία συλλέχθηκε το εµπειρικό υλικό, επικεντρώθηκε σε ένα κοινωνικό τόπο, το Θ.Ψ.Π.Χ.,
που αποτέλεσε την πηγή της βασικής γνώσης για τη διερεύνηση των διαδικασιών που
αφορούν σε ολόκληρο το πεδίο της ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Το Θ.Ψ.Π.Χ.
χρησιµοποιήθηκε ως ένα είδος οιονεί εργαστηρίου επεξεργασίας εννοιών, οι οποίες στη
συνέχεια δοκιµάζονταν κατ’ αντιπαραβολή µε εµπειρικό υλικό που αντλούνταν από άλλους
χώρους.

9

Είναι γνωστό το λογοπαίγνιο του Bourdieu αναφορικά µε τις γαλλικές λέξεις vision (θεώρηση) και di-vision
(διαίρεση, διαχωρισµός, καταµερισµός). Βλ. Bourdieu Pierre, Choses dites, Παρίσι, Minuit, 1987, σ. 147-177.
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Το Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων είναι ένα από τα περιφερειακά
ψυχιατρεία. «Το Ψυχιατρείο Χανίων ιδρύθηκε το 1910 µε διάταγµα της Κρητικής ολιτείας µε την
εωνυµία ‘Άσυλο Φρενοβλαβών Σούδας’. Το 1926 µετονοµάστηκε ‘∆ηµόσιο Ψυχιατρείο Σούδας’ και
το 1956 έγινε νέα τροοοίηση του οργανισµού λειτουργίας του και µετονοµάστηκε ‘Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Χανίων’. Τέλος το 1973 θα άρει τη σηµερινή του ονοµασία ως Θεραευτήριο Ψυχικών
Παθήσεων Χανίων µε την νέα τροοοίηση του οργανισµού λειτουργίας του. ∆ιοικείται αό 7µελές
∆.Σ. στο οοίο υάγονται 3 ανεξάρτητες υηρεσίες Ιατρική - Νοσηλευτική - ∆ιοικητική. Εργάζονται
312 εργαζόµενοι, 39 διοικητικοί, 3 αραϊατρικό, 35 τεχνικοί, 210 νοσηλευτικό και 25 γιατροί
(ειδικευµένοι και ειδικευόµενοι) εκ των οοίων 10 ψυχίατροι. Οι ιατρικές υηρεσίες του Νοσοκοµείου
αοτελούνται αό 2 ψυχιατρικούς τοµείς καθώς και αό αθολογικό και εργαστηριακό τοµέα. Ο
αριθµός των κλινών του ψυχιατρείου είναι 480 εκ των οοίων τα 400 είναι ψυχιατρικά ενώ τα 80
ανήκουν στον αθολογικό τοµέα (αθολογική και νευρολογική κλινική). Σηµειωτέον ότι η αιδιατρική
κλινική του Γ.Ν.Χ. φιλοξενείται στους χώρους του Ψυχιατρείου» (Λιοδάκης, 1993, σ. 31-32).
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Συνοτικό ιστορικό του Θ.Ψ.Π.Χ.10
Γεγονότα
Ονοµασία
Έτος ιδρύσεως
Άσυλο Φρενοβλαβών
Σούδας

1926

Μετονοµασία

1929

Μεταστέγαση

1956

Τροποποίηση κανονισµού
λειτουργίας και µετονοµασία
Μεταστέγαση σε δέκα ιδιόκτητα
καινούρια κτίρια, σε οικόπεδο 125
στρεµµάτων

Ψυχιατρικό νοσοκοµείο
Χανίων

Νέα τροποποίηση κανονισµού
λειτουργίας και µετονοµασία
Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση
(θέσπιση του κανονισµού 814/85)
Πρόγραµµα Αποκατάσταςης βάσει

Θεραπευτήριο Ψυχικών
Παθήσεων Χανίων

1971

1973
1984
1990
10

Τοοθεσία
Ταρσανάς Σούδας,
σηµερινός
Ναύσταθµος
Κρήτης

∆ηµόσιο Ψυχιατρείο
Σούδας
Κάτω Σούδα,
Αποθήκες
Λυγκούνη

Βοηθητική οδός
Σούδας 27,
Μελισσόκηποι
Σούδας

Επέκταση των υπηρεσιών

Την περίοδο του πολέµου 1940-1944 µεταφέρθηκε σε κτίριο στις Μουρνιές. Επί Κρητικής Πολιτείας, είχε
δηµιουργηθεί ∆ηµόσιο Φρενοκοµείο, το οποίο άρχισε να λειτουργεί στις 12-8-1900 στη συνοικία Καινούρια
Χώρα Χανίων. Κατά το πρώτο τετράµηνο της λειτουργίας του νοσήλευσε 23 άτοµα, εκ των οποίων δύο από το
Ηράκλειο. Στον τοπικό τύπο της εποχής έλαβε χώρα µεγάλη δηµοσιότητα επειδή οι παρόδιοι ενοχλούνταν
και διαµαρτύρονταν. Λειτούργησε λίγο παραπάνω από ένα χρόνο και έκλεισε µε το Ν. 421/29-8-1901.
Μεταξύ 1901 και 1910, έτος ίδρυσης του Ασύλου Φρενοβλαβών Σούδας, µε δυναµικότητα 330 κρεβατιών, δεν
υπήρχε ανάλογο ίδρυµα. Βλ. Κοκονάς Νικόλαος, Σύντοµη ιστορία των νοσοκοµείων της Κρήτης, Ρέθυµνο, 1987,
σ. 32-33, 44-46.
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2000

του κανονισµού 814/85
Πρόγραµµα «ψυχαργώς»

στο νοµό Χανίων
Επέκταση των υπηρεσιών
στην Περιφέρεια Κρήτης

Πηγή: Λιοδάκης Αντώνης, 1993, σ. 40.
Η επιλογή του πεδίου µελέτης βασίστηκε σε τέσσερα κριτήρια, τα οποία τέθηκαν
εξαρχής: 1) το ίδρυµα αυτό να έχει µια µακρόχρονη ιστορία, 2) να υπάρχει οργανωµένο
πρόγραµµα αποκατάστασης, 3) ο χρόνος διεξαγωγής της εµπειρικής έρευνας να µην
συµπίπτει µε µια εξαιρετική περίοδο και 4) ο κοινωνικός χώρος να ευνοεί την επιτόπια
έρευνα και την εφαρµογή ποιοτικών µεθόδων. Η κάλυψη των κριτηρίων αυτών
δικαιολογούσε το χαρακτηρισµό του εν λόγω θεσµού ως «αντιπροσωπευτικού» και επέτρεπε
την ενσωµάτωση στοιχείων από άλλους ψυχιατρικούς θεσµούς ανά την Ελλάδα, χωρίς να
δηµιουργείται επιστηµολογικό άλµα κατά την ανάλυση (βλ. παραρτήµατα V, VI).
Το Θ.Ψ.Π. Χανίων καλύπτει αυτά τα κριτήρια. Με ιστορία περίπου 90 ετών στην
εξέλιξή του καθρεπτίζεται η ιστορία της ελληνικής ψυχιατρικής του 20ου αιώνα.
Συνυπολογίζοντας τις τοπικές πολιτισµικές ιδιοµορφίες, µπορεί να υποστηριχτεί ότι το εν
λόγω ίδρυµα ενσωµατώνει τις εµπειρίες ενός και πλέον αιώνα οργανωµένης ψυχιατρικής
φροντίδας στην Ελλάδα: άσυλο αρχικά, ψυχιατρικό νοσοκοµείο στη συνέχεια, εκφυλισµός
σε «νοσοκοµείο-άσυλο» µετέπειτα, εκδίπλωση του εγχειρήµατος επίλυσης του ασυλιακού
προβλήµατος µε τα προγράµµατα αποκατάστασης και αποασυλοποίησης. Στην περίπτωση
του Θ.Ψ.Π.Χ. βλέπουµε τη συνολική ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα να
αποτυπώνεται στην τοπική ιστορία του εν λόγω θεσµού. Οι εθνικές εξελίξεις βρίσκουν το
ανάλογό τους στις τοπικές περιπέτειες και οι τοπικές «εµπειρίες» αξιολογούνται στην
καθηµερινότητα µε βάση συνολικότερα πρίσµατα ανάγνωσης που χαρακτηρίζουν την
«εθνική» ψυχιατρική.11
Το στοιχείο αυτό, του ιστορικού βάθους, καλύπτει ένα επιπλέον επιστηµονικό
κριτήριο, αυτό των µετέπειτα ερευνητικών προοπτικών που θα εξετάζουν πιο
εµπεριστατωµένα τις συνθήκες δηµιουργίας του. Από την άλλη, η φυσική τοµεοποίηση της
Κρήτης και οι τοπικές πολιτισµικές ιδιαιτερότητες ανοίγουν γόνιµους ερευνητικούς

11

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύει η Ασπιώτη, ενώ γενικότερα υπάρχει άνιση κατανοµή των ιατρικών
υπηρεσιών και των επαγγελµατιών υγείας στην Ελλάδα, η Κρήτη αποτελεί εξαίρεση. Η Κρήτη προσεγγίζει τον
εθνικό µέσο όρο αναφορικά µε την παρουσία τόσο των ιατρικών υπηρεσιών όσο και αντίστοιχων
επαγγελµάτων, δικαιώνοντας, από αυτή την άποψη, την επιλογή της ως αντιπροσωπευτικού πεδίου µελέτης:
«∆είκτες βασισµένοι στην τελευταία α ογραφή, το έτος 1991, το οθετούν την Κρήτη στην ρώτη θέση µεταξύ των
υ όλοι ων εριφερειών εκτός της συµ ρωτεύουσας και της ρωτεύουσας, στην εριφέρεια της ο οίας ρέ ει να σηµειωθεί
ότι κατοικεί το 50% του ληθυσµού της χώρας Έ ονται η εριφέρεια της Η είρου, ενώ η Πελο όννησος, τα Ιόνια Νησιά
και η Θεσσαλία α οτελούν οµάδα µε το ίδιο ερί ου ε ί εδο αναγκών σ νοσοκοµειακό ροσω ικό.» Πρβλ. Ανδριώτη
∆έσποινα, Τα ε αγγέλµατα υγείας στην Ελλάδα, Αθήνα, Εξάντας, 1998, σ. 38, 110-111.
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ορίζοντες για µελλοντικές προσπάθειες στον ευρύτερο χώρο της οργάνωσης και
αναδιοργάνωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών.
Το δεύτερο κριτήριο, αυτό της ύπαρξης ενός οργανωµένου «προγράµµατος
αποκατάστασης» καλύπτεται από το Θ.Ψ.Π.Χ. Οι πρώτες δοµές του εν λόγω
προγράµµατος λειτούργησαν το 1990, στο πλαίσιο του κανονισµού 815/84, δηλαδή είχαν
ήδη ιστορία δέκα χρόνων τη στιγµή έναρξης του παρόντος ερευνητικού προγράµµατος.
Σήµερα το Θ.Ψ.Π.Χ. διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο διαφοροποιηµένων εξωνοσοκοµειακών
υπηρεσιών (από άποψη παρουσίας και όχι επάρκειας, η οποία δεν µπορεί αξιολογηθεί εδώ).
Τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται ένα ευρύ πρόγραµµα µετεγκατάστασης «χρόνιων
ασθενών», µε τη δηµιουργία ξενώνων και οικοτροφείων στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του
προγράµµατος «ψυχαργώς», του εθνικής εµβέλειας σχεδίου ψυχιατρικής µεταρρύθµισης που
διαδέχτηκε τον κανονισµό 815/84.
Το τρίτο κριτήριο επιλογής του τόπου εθνογραφικής έρευνας, αυτό της απουσίας
ακραίων-έκτακτων καταστάσεων, είναι ίσως το πιο αµφιλεγόµενο µεθοδολογικά και µε τις
µεγαλύτερες πιθανές ενστάσεις. Πράγµατι, η εθνογραφική έρευνα πεδίου στο Θ. Ψ. Π. Χ.
δεν συνέπιπτε µε µια έκτακτη κατάσταση. Η ύπαρξη µιας µη συνηθισµένης συγκυρίας, όπως
για παράδειγµα αυτή των συνεπειών του σεισµού του 1999 στο Ψ. Ν. Αττικής που οδήγησε
σε επίσπευση του προγράµµατος µετεγκατάστασης των τροφίµων ή τα εκτεταµένα
προγράµµατα αποασυλοποίησης στη Λέρο τα οποία αποσκοπούσαν στην πλήρη ανατροπή
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα της υφιστάµενης οργανωτικής κατάστασης ενός «τόπου
ντροπής», οδηγεί στην ανάδειξη µη συνηθισµένων αντιδράσεων και συµπεριφορών. Στις
έκτακτες καταστάσεις οι καθηµερινές ρουτίνες επαναπροσδιορίζονται και η δράση αποκτά
ένα χαρακτήρα επείγοντος.12
Αντίθετα, η ύπαρξη µακράς τοπικής ψυχιατρικής παράδοσης και η απουσία
ακραίων-έκτακτων καταστάσεων αναδεικνύει ένα καταλαγιασµένο και συγκροτηµένο
κοινωνικό κόσµο, µια απρόσκοπτη έκφραση της ρουτίνας και της «τυπικής» συµπεριφοράς,
µια «οµαλή» εξέλιξη της καθηµερινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές οι εικόνες είναι πιο
ξεκάθαρες και το βλέµµα πιο ευθύ. Σε τέτοιες περιόδους το εξαιρετικό αξιολογείται και
αντιµετωπίζεται ως τέτοιο, ως εξαιρετική περίπτωση που διασπά την καθηµερινότητα. Είναι
12

Είναι αλήθεια ότι αυτές οι έκτακτες καταστάσεις συνιστούν ένα προνοµιακό τόπο µελέτης των αντιστάσεων
και των αρνήσεων, που υποδηλώνουν µε ενάργεια τα ουσιώδη στοιχεία της «κανονικότητας». Τα «πειράµατα
διάσπασης» του Garfinkel εστιάζονταν ακριβώς στην διάσπαση της «κανονικότητας» προκειµένου να
αναδυθούν και να µελετηθούν τα στοιχεία που τη συγκροτούν, το πλαίσιο της καθηµερινής δράσης
(indexicality). Η προβληµατική που φέρει στο προσκήνιο η έννοια της «βιογραφικής ρήξης» (Τσιώλης, 2002)
αποβλέπει στην ίδια γνωσιοθεωρητική στρατηγική. ∆ηλαδή στην ανάδειξη των σταθερών σηµείων αναφοράς
του βίου που χάνουν τα πραγµατολογικά τους ερείσµατα σε περιπτώσεις όπως η µετανάστευση, το διαζύγιο,
µια σοβαρή αρρώστια, ο θάνατος ενός οικείου προσώπου κτλ.
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εκεί, στη «συνηθισµένη καθηµερινότητα», που οι ρόλοι αναδεικνύουν τα πιο τυπικά τους
χαρακτηριστικά,

ο

καταµερισµός

της

κοινωνικής

εργασίας

είναι

λιγότερο

προβληµατικοποιηµένος και τα πρόσωπα αποκτούν µια σταθερότητα, χωρίς τους
συµβολισµούς των ηρωικών περιόδων. Στις «ήπιες περιόδους» οι δοµές που διαπερνούν τις
καθηµερινές διαντιδράσεις προσφέρονται στο ερευνητικό βλέµµα µε µια αξιοθαύµαστη
διαύγεια, τείνοντας ωστόσο στην υποβάθµιση των συγκρούσεων που υποβόσκουν. Κατά
συνέπεια, είναι εκεί, στη «γαλήνια καθηµερινότητα», που οι προβληµατικοποιήσεις τις οποίες
επιφέρει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση δίνονται µε τη µεγαλύτερη ευκρίνεια στο βλέµµα, ως
κίνηση που διασαλεύει τα λιµνάζοντα ύδατα.
Το τέταρτο κριτήριο επιλογής του Θ.Ψ.Π.Χ. έχει να κάνει µε το µέγεθός του και µε
το κατά πόσο προσφέρεται σε µια ποιοτικά προσανατολισµένη επιτόπια έρευνα. Εξαρχής
είχε επιλεγεί η λύση της επικέντρωσης της εθνογραφικής έρευνας σε ένα µικρό περιφερειακό,
και όχι σε ένα µεγάλο κεντρικό, ψυχιατρείο. Ο λόγος ήταν ο εξής: το εστιασµένο στα
προγράµµατα αποκατάστασης και στα εγχειρήµατα αποασυλοποίησης (που βρίσκονται
κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, έξω από το ψυχιατρείο) βλέµµα του κοινωνιολόγου να
µπορεί να προσεγγίσει γνωστικά και την καθηµερινότητα του ψυχιατρείου. Είναι πιο εύκολο
να κατανοηθούν τα µεταρρυθµιστικά προγράµµατα όταν µπορεί ταυτόχρονα να µελετηθεί
και το κέντρο έναντι του οποίου αρθρώνονται τα εγχειρήµατα αυτά.13
Η γεωγραφική εγγύτητα του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης
µε τις υπό διερεύνηση ψυχιατρικές υπηρεσίες αποτέλεσε µια θετική συνιστώσα στην όλη
προσπάθεια, µε τη σαφή επισήµανση ότι δεν αποτέλεσε σε καµία περίπτωση ένα «δείγµα
ευκολίας» (Λαζός, σ. 199). Μια επιλογή των κοινωνικών τόπων επιτόπιας έρευνας βάσει της
λογικής του «δείγµατος ευκολίας» θα σχετικοποιούσε, και θα υποβάθµιζε εκ των προτέρων,
κάθε αξίωση εγκυρότητας των αναλύσεων. Όπως καταδεικνύουν τα προαναφερθέντα
κριτήρια επιλογής, η ευκολία πρόσβασης δεν ήταν το κεντρικό κριτήριο της παρούσας
εργασίας. Ωστόσο, δεν παραγνωρίζεται η θετική παράµετρος της εγγύτητας στην οικονοµία
της έρευνας. Τα οφέλη της εγγύτητας του υπό διερεύνηση κοινωνικού κόσµου και του
πανεπιστηµιακού ιδρύµατος στο πλαίσιο του οποίου έλαβε χώρα η ερευνητική εργασία είναι
δύο. Το πρώτο αφορά στην εκπλήρωση των πρακτικών προϋποθέσεων για την εκτέλεση ενός
ερευνητικού σχεδίου βασισµένου στις προτροπές της θεµελιωµένης θεωρίας. Η θεωρητική
δειγµατοληψία, η ταυτόχρονη συλλογή και ανάλυση του εµπειρικού υλικού, η συνεχής
13

∆εν είναι τυχαίο ότι ενώ η ερευνητική πρακτική ακολούθησε µια λογική προσέγγισης του ψυχιατρικού
πεδίου από τα «έξω» προς τα «µέσα», για µεθοδολογικούς λόγους που αναφέρονται παρακάτω, το παρόν
κείµενο ακολουθεί έναν αντίστροφο, µάλλον παραδοσιακό, τρόπο παράθεσης, από τα «µέσα» προς τα «έξω»,
από το γενικό στο ειδικό και από το «παραδοσιακό» στο «εναλλακτικό», για λόγους εποπτείας του αναγνώστη
αλλά και προσοµοίωσης µε την ιστορική διαδικασία καθεαυτή.
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σύγκριση και η µη διάσπαση της ερευνητικής διαδικασίας σε αυτόνοµα στάδια
(προετοιµασίας, συλλογής του υλικού, ανάλυσης κλπ.) είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να
πραγµατοποιηθεί εάν, κάτι που συµβαίνει πολύ συχνά, ο τόπος κατοικίας και εργασίας του
ερευνητή είναι γεωγραφικά αποµακρυσµένος από το πεδίο µελέτης. ∆εύτερον, η ύπαρξη
ενός πανεπιστηµιακού τµήµατος κοινωνικών επιστηµών στην ελληνική περιφέρεια παρέχει εκ
των πραγµάτων έναν κοινωνικό περίγυρο που θα µπορούσε να θεωρήσει και ως ένα είδος
κοινωνιολογικού εργαστηρίου, κατά το πρότυπο του Σικάγο και της οµώνυµης
κοινωνιολογικής σχολής του µεσοπολέµου (Αστρινάκης, 1998). Ακόµα και αν η πρόταση
αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί ως µια προτροπή προς µια «πεπαλαιωµένη» πρακτική -µια
µεθοδολογική στρατηγική που τείνει επιπλέον να ευνοήσει περισσότερο εµπειρικούς
προσανατολισµούς τους οποίους δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα αποδέχονταν όλοι- το
ενδιαφέρον για τον άµεσο κοινωνικό περίγυρο επιτρέπει σε αυτόν τον «εµφυτευµένο θεσµό»
να ενισχύσει τους δεσµούς του µε τις τοπικές κοινωνίες και να σφυρηλατήσει µε αυτές
σχέσεις πιο άµεσες, καθιστώντας το οικολογικό του περιβάλλον πιο οικείο απέναντι στον
ίδιο του τον εαυτό. Σε αυτό το οιονεί εργαστήριο µπορεί κανείς να διαγνώσει τις συνολικές
διαδικασίες κοινωνικού εκσυγχρονισµού, πόσο µάλλον που η Κρήτη συνιστά µια κοινωνία
σε ταχεία µεταβολή. Επιπλέον, ο εµπειρικός προσανατολισµός της ελληνικής
κοινωνιολογίας θα µπορούσε να συνεισφέρει στην αναγκαία, ίσως, συστηµατική «δοκιµασία»
των ερευνητικών και εννοιολογικών εργαλείων, τα οποία έχουν «εισαχθεί» και εξακολουθούν
να «εισάγονται» από τις δυτικές χώρες µε µια λογική pret-à-penser, χωρίς τον απαραίτητο
αναστοχασµό (Παπαϊωάννου, 1995, Serdedakis et all, 1992, Papaioannou et all, 1991).
Για όλους τους παραπάνω λόγους επιλέχθηκε ο συγκεκριµένος κοινωνικός τόπος, το
Θ.Ψ.Π.Χ., ως βασικό πεδίο µελέτης. Εντούτοις, η εν λόγω επιλογή καταδεικνύει και τους
περιορισµούς της. Καταρχάς, η µελέτη εστιάζεται κυρίως στα προγράµµατα
αποασυλοποίησης και αποκατάστασης που εφαρµόστηκαν και εξακολουθούν να
εφαρµόζονται στη δηµόσια ψυχιατρική φροντίδα ενηλίκων, εξαιρουµένου του ακαδηµαϊκού
της σκέλους το οποίο ωστόσο κατέχει ένα σηµαίνοντα ρόλο στη διαδικασία
µετασχηµατισµού του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Επίσης, µελετήθηκαν «ιδιωτικές
µη κερδοσκοπικές εταιρίες» καθώς επίσης και δραστηριότητες που κινούνται µε τον ένα ή
τον άλλο τρόπο στο χώρο του «εθελοντισµού». Ωστόσο, το επίκεντρο αυτού του τύπου της
κοινωνικής δράσης είναι τα µεγάλα αστικά κέντρα. Μια πιο συστηµατική διερεύνηση αυτών
των κοινωνικών διαστάσεων θα απαιτούσε την εµβάθυνση της έρευνας σε αστικά
περιβάλλοντα, όπου παρατηρούνται οι πιο προωθηµένες εκφάνσεις του φαινοµένου αυτού,
µε τη λειτουργία εκτεταµένων «δικτύων» εθελοντικής παρέµβασης.
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Επιπλέον, το περιφερειακό ψυχιατρείο, ως ένας θεσµός περιορισµένου µεγέθους
συνδεδεµένου µε την τοπική κοινωνία µε µια πληθώρα δεσµών, είναι ένας χώρος
προσωποποιηµένος. Το στοιχείο της ανωνυµίας είναι υποβαθµισµένο, οι συµβολικές
διαµάχες και οι καθηµερινές συναναστροφές βρίσκονται πιο κοντά στο συγκεκριµένο παρά
στο αφηρηµένο. Τα γενικά πρότυπα αναστοχασµού του µετασχηµατισµού, όπως είναι για
παράδειγµα το µέληµα για την αναδιοργάνωση του ψυχιατρείου σε πιο κοινωνική βάση,
συνδέονται πάντοτε µε συγκεκριµένα πρόσωπα. Οι ρόλοι υποστασιοποιούνται σε µορφές
ανθρώπων µε ονοµατεπώνυµο και οι προβληµατικοποιήσεις της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
µετατρέπονται σε ένα σύνολο, λιγότερο ή περισσότερο, προσωποποιηµένων προτροπών.
Αυτή η έµφαση στο συγκεκριµένο και το επώνυµο και η συνακόλουθη δυσκολία να
αποδοθεί από τα ίδια τα άτοµα ο γενικευτικός χαρακτήρας στη διαδικασία µετεξέλιξης του
θεσµού ενέχει ορισµένους κινδύνους οι οποίοι εντοπίζονται στη ροπή προς την
νατουραλιστική περιγραφή που τείνει να επιβάλει ο ίδιος ο θεσµός στην ερευνητική εργασία.
Προς την κατεύθυνση της αντιµετώπισης αυτής της µάλλον συνηθισµένης δυσκολίας των
εµπειρικών ερευνών µε ποιοτικό προσανατολισµό αποσκοπεί η πρακτική της «εννοιολογικής
εθνογραφίας» που ακολουθήθηκε στο πλαίσιο του εθνοκοινωνιολογικού εγχειρήµατος, η
οποία οµολογεί επιστηµολογικά και µε τη θεωρητική δειγµατοληψία και µε τους γενικούς
προσανατολισµούς της θεµελιωµένης θεωρίας.
Έτσι, η έρευνα δεν ακολούθησε τυφλά τη λογική του χώρου µελέτης (Θ.Ψ.Π.Χ.)
και τις προοπτικές ανάγνωσης του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής που αναδύονται από
αυτό αλλά επεκτάθηκε και σε άλλους χώρους. Οι επιλογές αυτές επέβαλαν τη διεύρυνση της
«δειγµατοληψίας» προς τόπους αποµακρυσµένους από το Θ.Ψ.Π.Χ. Ο εµπλουτισµός του
εµπειρικού υλικού προσέφερε µε τη σειρά του επιπλέον πλεονεκτήµατα στην κατανόηση του
υπό µελέτη κοινωνικού τόπου, υποβοηθώντας στην κατανόηση των γενικών διαδικασιών,
εµπλουτίζοντας το εννοιολογικό οικοδόµηµα και κατά συνέπεια την εγκυρότητα των
συµπερασµάτων. Έτσι, εκτός από τον κεντρικό χώρο µελέτης, το περιφερειακό ψυχιατρείο
που τελικά επιλέχθηκε (Θ.Ψ.Π.Χ.), η επιτόπια έρευνα επεκτάθηκε σε ορισµένες κοινωνικές
δραστηριότητες που αφορούν στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση γενικά, όπως είναι τα
συνέδρια, ο δηµοσιοποιηµένος επιστηµονικός λόγος αλλά και άλλοι κοινωνικοί τόποι του
ψυχιατρικού πεδίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο τριγωνισµός (triangulation) των
πληροφοριών, δηλαδή η εµπεριστατωµένη διασταύρωσή τους, η οποία οδηγεί σε µια
«δυνάµει οµολογία» ερευνητικού «αντικειµένου» και ερευνητικού αποτελέσµατος (Denzin,
1989, Λαζός, 1998, σ. 204). Στην παρούσα µελέτη ο τριγωνισµός επιτυγχάνεται µε το
άνοιγµα της εθνογραφίας σε µια πληθώρα κοινωνικών τόπων και µια συστηµατική
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προσπάθεια να αντληθεί υλικό από µια ποικιλία πηγών. Μια επιλογή, η οποία αφενός
αυξάνει την εγκυρότητα, αφετέρου περιστέλλει την ιδιογραφικότητα της όλης προσπάθειας
(Huberman & Miles, 1991).
4. Η ειτόια έρευνα: διεξαγωγή και τεχνικές
4.1. Ερευνητικό ιστορικό
Όπως προαναφέρθηκε, στην επιτόπια έρευνα χρησιµοποιήθηκαν µια σειρά από
ερευνητικές τεχνικές. Ως κεντρική ερευνητική τεχνική χρησιµοποιήθηκε η «συµµετοχική
παρατήρηση». Μια σειρά όµως από συναφείς τεχνικές χρησιµοποιήθηκαν είτε ως
υποβοηθητικές είτε ως συµπληρωµατικές της βασικής: η «άτυπη συνέντευξη», η συλλογή
«γραπτών τεκµηρίων», η βιογραφική-αφηγηµατική συνέντευξη και η ηµι-κατευθυνόµενη
συνέντευξη (semi-directive).
Η έρευνα πεδίου ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1998 και ολοκληρώθηκε την άνοιξη
του 2002. Προηγήθηκε η εξάµηνη φάση της προετοιµασίας (µελέτη βιβλιογραφίας,
εκπόνηση ερευνητικού σχεδίου, τελική επιλογή του τόπου µελέτης κτλ.). Κατά τη διάρκεια
των περίπου τρεισήµισι αυτών χρόνων εθνογραφικής έρευνας έλαβαν χώρα σύντοµες
περίοδοι εντατικής ερευνητικής εργασίας (τακτικές και πολύωρες επισκέψεις, ακόµα και
συµµετοχή µε πλήρη διαµονή) που εναλλάσσονταν µε διαστήµατα ολίγων µηνών όπου το
βάρος έπεφτε στην ανάλυση του ήδη συλλεγµένου υλικού και οι επισκέψεις στο χώρο
έρευνας ήταν σπάνιες.14
Η εντατική συµµετοχή έλαβε χώρα κυρίως τον πρώτο ενάµιση χρόνο ερευνητικής
δραστηριότητας και αυτό για τρεις κυρίως λόγους: 1) Είναι δύσκολο να διατηρηθεί ένας
ισχυρός δεσµός µε τους ανθρώπους του χώρου υποδοχής εάν ο ερευνητής δεν επιδείξει ένα
έντονο και συνεχές ενδιαφέρον για τις δραστηριότητές τους. Σε µεταγενέστερα στάδια, και
µε την προϋπόθεση ότι έχει καταφέρει να διατηρήσει σταθερές σχέσεις µε ορισµένα άτοµα
ή θεσµούς, είναι δυνατή η εφαρµογή της πρακτικής των περιστασιακών επισκέψεων
προκειµένου να παρατηρηθούν συγκεκριµένες δραστηριότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ερευνητικό ενδιαφέρον. Σε µια τέτοια περίπτωση, οι δεσµοί που είχαν σφυρηλατηθεί στα
πρώτα ερευνητικά βήµατα αποτελούν το διαβατήριο για µια, αν όχι κατά βούληση,
τουλάχιστον ελεγχόµενη είσοδο και έξοδο, καθώς πλέον έχει επιτευχθεί από τον ερευνητή
ένας «ρόλος», εσωτερικός στο πεδίο µελέτης (Αστρινάκης, 1991, σ. 227-229). Επίσης, η
14

Θα πρέπει από το συνολικό αυτό διάστηµα να εξαιρεθεί η εξάµηνη µετακίνηση στη Γαλλία, στο
πανεπιστήµιο Lyon-II, στο πλαίσιο των ανταλλαγών του προγράµµατος Σωκράτης, το εαρινό εξάµηνο του
ακαδηµαϊκού έτους 1999/2000. Ωστόσο, αυτό το διάστηµα δεν µπορεί να αφαιρεθεί από τον συνολικό
ερευνητικό χρόνο καθώς αφιερώθηκε, εκτός της ανάλυσης του εµπειρικού υλικού, στην βιβλιογραφική
ενηµέρωση που κατευθύνονταν από το εννοιολογικό µοντέλο που ήδη είχε αρχίσει να οικοδοµείται.
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επίσηµη, κατόπιν άδειας, συµµετοχή σε ένα θεσµό δε µπορεί να περιοριστεί σε
περιστασιακές επισκέψεις, διότι είναι οριοθετηµένη τόσο ποιοτικά όσο και χρονικά. 2) Στα
πρώτα στάδια της ερευνητικής δραστηριότητας επείγει η απόκτηση εκείνης της κοινωνικής
γνώσης που θα επιτρέψει στον ερευνητή να κινηθεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή άνεση στους
υπό διερεύνηση κοινωνικούς τόπους και να αποκτήσει µια κρίσιµη µάζα εµπειρικού υλικού
και να σχεδιάσει µε µεγαλύτερη ασφάλεια τα επόµενα ερευνητικά βήµατα. Για παράδειγµα,
η χρήση της ηµικατευθυνόµενης συνέντευξης βασίστηκε σε ένα «καθοδηγητικό νήµα», το
οποίο στηρίχθηκε αφενός στην κοινωνική γνώση που είχε συσσωρευτεί µε τη συµµετοχική
παρατήρηση αφετέρου στην ανάλυση του πρώτου εµπειρικού υλικού. 3) Στην παρούσα
µελέτη χρησιµοποιήθηκε µια στρατηγική εισόδου στο πεδίο µέσω οµόκεντρων κύκλων, από
την περιφέρεια προς το κέντρο, όπου ως κέντρο εννοείται το ψυχιατρείο και ως περιφέρεια
τα προγράµµατα αποκατάστασης και τα ιδιωτικά ιδρύµατα. Ο χαρακτήρας των
περιφερειακών θεσµών ήταν τέτοιος (εστιασµένα συστήµατα δραστηριότητας ολίγων
ατόµων, βασισµένα στις προσωπικές σχέσεις) έτσι ώστε χρησιµοποιήθηκε αρχικά η
συµµετοχική παρατήρηση, η οποία απαιτεί ως τεχνική µια διαρκή και σταθερή σχέση µε το
πεδίο.
Έτσι, η εντατική επαφή µε το πεδίο έλαβε χώρα κυρίως στην αρχή, µετά το στάδιο
της προετοιµασίας των περίπου έξι µηνών. Η επιτόπια έρευνα, όµως, διήρκεσε µέχρι και το
στάδιο της τελικής συγγραφής, εφαρµόζοντας στην πράξη τις προτροπές της θεµελιωµένης
θεωρίας.
4.2. Η ροσέγγιση µέσω της χάραξης οµόκεντρων κύκλων
Η επιτόπια έρευνα ακολούθησε µια λογική προσέγγισης του πεδίου µέσω
οµόκεντρων κύκλων. Εάν θεωρήσουµε ως κέντρο τον πιο παραδοσιακό ψυχιατρικό θεσµό,
το ψυχιατρείο, η ερευνητική δραστηριότητα ακολούθησε κυκλικές τροχιές µε κατεύθυνση
από τα εξωτερικά όρια του ψυχιατρικού πεδίου προς το κέντρο του, έχοντας πάντα
στραµµένο το βλέµµα σε ότι θα µπορούσε να συµπεριληφθεί, έστω εµµέσως, στο νοηµατικό
ορίζοντα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
Στην αρχή, όταν η συµµετοχική παρατήρηση αποτελούσε την κύρια ερευνητική
µέθοδο, η ερευνητική πρακτική εστιάστηκε στα πιο προωθηµένα «εναλλακτικά»
προγράµµατα, στις ανεπίσηµες ή ηµιεπίσηµες πρακτικές, στις θεσµοθετήσεις που µόλις
αναφαίνονταν στον ορίζοντα του υπό διερεύνηση κοινωνικού κόσµου (όπως είναι για
παράδειγµα µια «λέσχη ασθενών» ή ένας «σύλλογος οικογενειών για την ψυχική υγεία»). Η
προσοχή επικεντρώθηκε εκεί όπου οι παραδοσιακοί επαγγελµατικοί και θεραπευτικοί
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«ρόλοι» προβληµατικοποιούνται, στην καθηµερινότητα που βιώνεται ως πρωτοπορία, εκεί
όπου ο ψυχιατρικός λόγος εγκαταλείπει τους παραδεδεγµένους προσδιορισµούς
επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει το αντικείµενό του αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό.
Η πρακτική της σταδιακής προσέγγισης του αντικειµένου, µε την λογική των
οµόκεντρων κύκλων, είχε δύο τουλάχιστον γνωστικά οφέλη. Καταρχήν, η επαφή µε το
νοηµατικό εκείνο σύνολο που συνιστά το σύστηµα των αναπαραστάσεων του «εναλλακτικού»
ψυχιατρικού λόγου και η µετέπειτα επαφή µε τον «σκληρό» κόσµο του ψυχιατρείου οδήγησε
σε περισσότερο βίαιες συµβολικές και εννοιολογικές ρήξεις -και αντίστοιχες γνωστικές
προσεγγίσεις- µε την παράσταση που προβάλλονταν από τον λόγο αυτό. Μια απευθείας
επαφή µε τους παραδοσιακούς χώρους της ψυχιατρικής πρακτικής, µε το κόσµο του
ψυχιατρείου, θα είχε τον κίνδυνο µιας άµεσης ιδεολογικής εµπλοκής, µέσω της
προσχώρησης στην παράσταση που προτείνουν οι εναλλακτικές ψυχιατρικές θεωρήσεις,
«κριτικές» ή «εκσυγχρονιστικές». Η άµεση επαφή µε τις «σκληρές» συνθήκες του ψυχιατρείου
ενέχει τον κίνδυνο της άκριτης προσχώρησης στην «κριτική θεώρηση», παραβλέποντας
αφενός τα διακυβεύµατα µε τα οποία διαπλέκεται η διαµάχη των θεωρήσεων, αφετέρου την
εξουσιαστική δοµή που πολλές φορές υποκρύπτουν οι αντιεξουσιαστικοί λόγοι. Έτσι, η
έρευνα θα κινδύνευε να εµπλακεί άµεσα και δραστικά στην συµβολική διαµάχη για τη
νόµιµη θεώρηση του συγκεκριµένου κοινωνικού κόσµου, µια πάλη η οποία αποτελεί
οργανικό µέρος του υπό διερεύνηση κοινωνικού πεδίου.
Επιπλέον, η προγενέστερη επαφή µε τους θεωρούµενους ως «πρωτοποριακούς»
ψυχιατρικούς τόπους και πρακτικές, όπως π.χ. µια κινητή ψυχιατρική µονάδα ή ένα
ιδιωτικού χαρακτήρα ερευνητικό ινστιτούτο, που καταστατικά τάσσεται υπέρ της
αποασυλοποίησης, παρείχε το πλεονέκτηµα µιας καταγραφής των εξουσιαστικών πρακτικών,
και της λογικής τους, στις λιγότερο προκατασκευασµένες από το ψυχιατρικό πεδίο
καταστάσεις. Η διερεύνηση των εξουσιαστικών πρακτικών σε αυτούς τους χώρους, τους
τυπικά λιγότερο διαµεσολαβηµένους από την παγιωµένη ιεραρχία, θα συσκοτίζονταν εάν η
σύγκριση γίνονταν εξαρχής µε το σαφώς περισσότερο εξουσιαστικό και πιο πειθαρχηµένο,
πλαίσιο δράσης του ψυχιατρείου.
4.3. Τα ερωτήµατα, οι τεχνικές έρευνας και ο τύος ανάλυσης του υλικού
Η δειγµατοληψία, η επιλογή των συγκεκριµένων κοινωνικών τόπων, στους οποίους
αρθρώθηκε η ερευνητική δραστηριότητα, η διάρκεια της επαφής µε τον υπό διερεύνηση
κοινωνικό κόσµο και τα µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση
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του εµπειρικού υλικού, επιλέχτηκαν στη βάση των συγκεκριµένων ερευνητικών ερωτηµάτων,
αρχικών και µεταγενέστερων.
Το κάθε ερευνητικό ερώτηµα που τίθεται θέτει εξαρχής ένα περιορισµό και µια
απαίτηση αναφορικά µε τις τεχνικές που είναι σκόπιµο να επιλεγούν και προκαθορίζει ως
ένα βαθµό τον τρόπο που αυτές θα χρησιµοποιηθούν. Όλα τα ερωτήµατα δεν είναι δυνατόν
να απαντηθούν ανατρέχοντας στη χρήση οποιονδήποτε µεθόδων και όλες οι µέθοδοι δεν
αποδίδουν τον ίδιο τύπο εµπειρικού υλικού (Arksey, 1996). Ούτε όµως και το υλικό
επιδέχεται τον ίδιο τύπο ανάλυσης, ανεξάρτητα από τα ερευνητικά ερωτήµατα. Προκειµένου
να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος «άσκοπων» ενεργειών, που αποπροσανατολίζουν, η οποία
αποτελεί ένα συνηθισµένο πρόβληµα, θα πρέπει εξαρχής, στο στάδιο της άρθρωσης του
ερευνητικού σχεδίου, να διακριθούν αναλυτικά: 1) ο τύπος των ερωτηµάτων, 2) ο
συγκεκριµένος τρόπος χρήσης των επιλεγµένων τεχνικών και 3) ο τύπος της ανάλυσης του
εµπειρικού υλικού. Η εξαρχής στοχοθετηµένη και υποψιασµένη εννοιολογικά επιτόπια
έρευνα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο του εκφυλισµού της έρευνας σε µια τυχαία περιήγηση, σε
ένα «τρύγο εµπειριών» (Λαζός, 1998, σ. 197). Το στοίχηµα που κάθε ερευνητική
προσπάθεια, αυτής της κατεύθυνσης, καλείται να κερδίσει είναι η οµολογία των τριών αυτών
ερευνητικών διαστάσεων, τα οποία στοιχειοθετούν σε µεγάλο βαθµό την εγκυρότητα και την
αξιοπιστία του όλου εγχειρήµατος.
Η προβληµατική αυτή είναι καθοριστική στην παρούσα εργασία, στο βαθµό που το
εµπειρικό υλικό δεν είναι οµοιογενές αλλά προέρχεται από διαφορετικές κοινωνικές πηγές.
Αν και εστιάζεται σε ένα βασικό κοινωνικό τόπο, το Θ.Ψ.Π.Χ. και τους συναφείς µε αυτό
θεσµούς, το εµπειρικό υλικό πηγάζει από µια πληθώρα από κοινωνικούς χώρους στους
οποίους εφαρµόστηκαν διαφορετικές τεχνικές (βλ. παραρτήµατα Ι, ΙΙ). Η διαφοροποίηση
αυτή ενδέχεται να δυσκολέψει την ανάλυση, καθώς συνυπάρχει διαφορετικής τάξης
εµπειρικό υλικό (αφηγήσεις, απαντήσεις σε συγκεκριµένα ερωτήµατα, καταγεγραµµένες
παρατηρήσεις, έντυπο υλικό, κ.α.), το οποίο καλείται να συνεισφέρει µε τον τρόπο του στην
προοδευτική κατασκευή του αντικειµένου.
Από την άλλη, η πρακτική αυτή παρέχει µια επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα ελέγχου
της εγκυρότητας των συµπερασµάτων και των υποθέσεων εργασίας που τίθενται υπό
διαπραγµάτευση (τριγωνισµός).15 Όµως, η γνωσιοθεωρητική αυτή στρατηγική προϋποθέτει
15

Οι Huberman και Miles υποστηρίζουν ότι το µοντέλο της «διατοπικής ανάλυσης» (inter-site analysis)
συνεισφέρει στην εγκυρότητα των συµπερασµάτων. Σύµφωνα µε αυτούς τους συγγραφείς, η µελέτη µιας
περίπτωσης αποτελούσε µέχρι ενός χρονικού σηµείου τον κανόνα. Όµως, οι ερευνητές µε ποιοτικό
προσανατολισµό µελετούν ολοένα και περισσότερο διαφορετικά πεδία µε τη χρήση µάλιστα διαφορετικών
µεθόδων. Ο στόχος είναι η αύξηση της γενικευσιµότητας µε τον έλεγχο των υπό διερεύνηση διαδικασιών και
σε άλλες περιπτώσεις, προκειµένου να καταδειχτεί ότι αυτές δεν συνιστούν αυστηρά τοπικούς κοινωνικούς
µηχανισµούς. Για τους ίδιους, η µελέτη πολλαπλών περιπτώσεων βρίσκεται στην καρδιά της θεµελιωµένης
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την εφαρµογή µιας «εννοιολογικής εθνογραφίας», δηλαδή µια θεωρητικά υποψιασµένη
ερµηνευτική παρατήρηση και αποµάκρυνση από περιγραφικού τύπου ερευνητικές πρακτικές,
οι οποίες αποσκοπούν στη νατουραλιστική αναπαράσταση (Geertz, 1999). Η «εννοιολογική
εθνογραφία» επιχειρεί να θέσει η ίδια τα όρια της «παρατήρησης», επιχειρώντας τη
συγκρότηση ενός αναστοχαστικού πλαισίου εκδίπλωσης της δράσης της κατά τη διάρκεια
της προοδευτικής «κατασκευής του αντικειµένου» (Αστρινάκης, 1998, σ. 59-61, Bertaux,
1997, Kaufmann, 1996, Strauss, 1992, Heaton, 1998).
4.4. Ερευνητικές τεχνικές
4.4.1. Συµµετοχική αρατήρηση
Η βασική ερευνητική τεχνική που χρησιµοποίησα ήταν αυτή της «συµµετοχικής
παρατήρησης».16 Με τη µεσολάβηση σηµαντικών προσώπων του χώρου µελέτης (key
persons), συµµετείχα στις δραστηριότητες ορισµένων θεσµών που µε τον έναν ή τον άλλο
τρόπο συνδέονταν µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Όπως προαναφέρθηκε, η συµµετοχική
παρατήρηση εστιάστηκε αρχικά στους εξω-νοσοκοµειακούς θεσµούς και στη συνέχεια
επεκτάθηκε στο χώρο του ψυχιατρείου. Σε ένα µεταγενέστερο χρόνο, ήρθα σε επαφή µε µια
ποικιλία θεσµών και δραστηριοτήτων, σε άλλους κοινωνικούς τόπους, και εκτός Κρήτης,
προκειµένου να δοκιµαστούν τα εννοιολογικά µοντέλα που αναπτύσσονταν βασιζόµενα στην
ανάλυση του εµπειρικού υλικού που συλλέγονταν από τον βασικό τόπο µελέτης.
Οι «ρόλοι» τους οποίους ανάλαβα ποίκιλαν ανάλογα µε τις επιµέρους υπό
παρατήρηση καταστάσεις, από τις ευκαιρίες που παρείχαν αλλά και από τους εκάστοτε
σκοπούς της έρευνας. Σε ορισµένες περιπτώσεις αναλάµβανα το ρόλο του «πλήρως
συµµετέχοντα», σύµφωνα µε την γνωστή τετραπλή τυπολογία του Gold (Κυριαζή, σ. 250255, Λαζός, 1999, σ. 274). Σε άλλες πάλι συµµετείχα αποκλειστικά ως ερευνητής, δηλαδή
ως παρατηρητής που κατά κάποιο τρόπο µαθήτευα σε µια ορισµένη κοινωνική
δραστηριότητα, µε την καθοδήγηση ορισµένων ανθρώπων που αναλάµβαναν απέναντί µου
θεωρίας η οποία χρησιµοποιεί τη συνεχή σύγκριση ως κεντρικό εργαλείο ανάλυσης, πριµοδοτώντας ένα
εννοιολογικό και τυπολογικό ερευνητικό προσανατολισµό µε στόχο τη συγκρότηση µιας θεωρίας ή υποθεωρίας και την αύξηση της γενικευσιµότητάς τους. Για µια συστηµατική παρουσίαση των µοντέλων
διατοπικής ανάλυσης βλ. Huberman Michael, Miles Matthew, Analyse des données qualitatives, Βρυξέλες, De
Boeck-Wesmael, 1991, σ. 268-369.
16 Ο Schwartz ασκεί κριτική στον όρο «συµµετοχική παρατήρηση», προτιµώντας τον όρο «εθνογραφία».
Όπως υποστηρίζει, κάθε εθνογραφική παρατήρηση είναι συµµετοχική αλλά από την άλλη η έννοια
«συµµετοχική παρατήρηση» οδηγεί σε παρανοήσεις καθώς συσκοτίζει την σχετικότητα της «συµµετοχής», η
οποία δεν είναι ποτέ µια απροϋπόθετη, έξω από τα ερευνητικά ενδιαφέροντα, συµµετοχή. Εδώ υιοθετείται ένας
πιο ευρύς ορισµός της εθνογραφίας, ως έρευνα πεδίου µε τη χρήση ποιοτικών µεθόδων, και κατά συνέπεια
υιοθετείται ο παραδοσιακός, πιο περιοριστικός, ορισµός της συµµετοχικής παρατήρησης, χωρίς να
παραγνωρίζονται οι προϋποθέσεις τόσο της «συµµετοχής» όσο και της «παρατήρησης». Βλ. Schwartz Olivier,
“L’ empririsme irréductibple”, στο Anderson Nels, Le hobo. Sociologie du sans-abri, Παρίσι, Nathan, 1993, σ.
270-274.
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το ρόλο του ειδικού. Ορισµένες φορές εφάρµοζα τη µέθοδο της «εγκατεστηµένης
παρατήρησης», όπως την ονοµάζει ο Αστρινάκης (1991, σ. 221-225), δηλαδή την διακριτική
όσο και στοχοθετηµένη παρατήρηση ορισµένων δραστηριοτήτων ή θεσµών χωρίς την
προσωπική εµπλοκή. Αυτό γινόταν είτε µε τη συστηµατική συλλογή πληροφοριών µέσω
πληροφορητών είτε µε τη χρήση άλλων πηγών, όπως είναι τα γραπτά τεκµήρια.
Η ίδια η δοµή του πεδίου επέτρεπε την άµβλυνση των ηθικών προβληµατισµών
αλλά και των µεθοδολογικών δυσκολιών που συνήθως παρουσιάζονται στις περιπτώσεις της
συµµετοχικής παρατήρησης, κυρίως όσον αφορά µε την απόκρυψη του σαφούς
ενδιαφέροντος από τους «ερευνούµενους» (Κυριαζή, 1999, σ. 251). Καταρχήν, εξαρχής η
εθνογραφική έρευνα εστιάστηκε στον κόσµο του προσωπικού. Αυτό σηµαίνει ότι διεκδίκησα
και ως ένα βαθµό έπαιξα το ρόλο του κλειδοκράτορα προκειµένου να συµµετάσχω στην
οµάδα του προσωπικού. 17 Η οµάδα στην οποία είχα στρέψει το ενδιαφέρον µου ήταν η
οµάδα των «επαγγελµατιών», στους οποίους η ειδικότητα του κοινωνιολόγου δεν ήταν
εντελώς άγνωστη. Η «οµάδα στόχος» αποτελούνταν σε πολύ µεγάλο βαθµό από
διπλωµατούχους του ευρύτερου χώρου των ανθρωπιστικών επιστηµών. Σε µια τέτοια οµάδα
δεν ήταν δύσκολο να αναλάβω κάποιες φορές το ρόλο του συνεργάτη και σε ορισµένες
µάλιστα περιπτώσεις αυτό µου επιβλήθηκε. Η απόκρυψη του ερευνητικού ενδιαφέροντος δεν
ήταν ποτέ απόλυτη. Αν και συστηµατικά απόφευγα να διασαφηνίσω τους ακριβείς
ερευνητικούς µου στόχους, πάντοτε παρουσίαζα τον εαυτό µου ως ένα συµµετέχοντα µε
ερευνητικό ενδιαφέρον για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση και οτιδήποτε µπορεί να συνδέεται
µε αυτήν.18 Όπως αναφέρει ο Αστρινάκης, η συµµετοχική παρατήρηση που βασίζεται στην
αποδοχή µιας θέσης εντός του υπό παρατήρηση πεδίου προϋποθέτει την ύπαρξη
17

Ο Goffman, ο οποίος µελέτησε το θεσµό του ψυχιατρείου στη διάσηµη µελέτη του για τα ολοπαγή
ιδρύµατα (Τα άσυλα, Αθήνα, Ευρύαλος, 1994), αναφέρει ότι επιχείρησε να αποφύγει το ρόλο του
κλειδοκράτορα. Ο στόχος του ήταν η µελέτη του κόσµου του ψυχιατρείου από τα κάτω, όπως τον βιώνουν οι
τρόφιµοι (σ. 15-16). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ξεκίνησα αναλαµβάνοντας το ρόλο του βοηθού του αθλητικού
διευθυντή, οµολογώντας όταν ιεζόµουν ότι ήµουν ένας µελετητής της αναψυχής και της κοινοτικής ζωής, και ερνούσα τη
µέρα µου µε τους ασθενείς, α οφεύγοντας την κοινωνική συναναστροφή µε το ροσω ικό και το ρόλο του κλειδοκράτορα»
(σ. 15). Εγώ επιδίωξα και πολλές φορές ανέλαβα το ρόλο του κλειδοκράτορα. Στόχος µου ήταν η
πραγµατοποίηση της εθνογραφίας µιας διαδικασίας, δηλαδή της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, όπως αυτή
προωθείται και ερµηνεύεται από τους επαγγελµατίες του χώρου. Αυτό που ήθελα να γνωρίσω ήταν ακριβώς ο
τρόπος που οι επαγγελµατίες αντιλαµβάνονται τη διαδικασία αλλαγής, αντιδρώντας απέναντί της,
δοκιµάζοντας να την ελέγξουν και να την κατευθύνουν.
18 Σχεδόν ποτέ δεν κρατούσα σηµειώσεις εντός του πεδίου. Πολλές φορές όµως κωδικοποιούσα ορισµένα
συµβάντα σε ένα µικρό σηµειωµατάριο, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να θυµηθώ λεπτοµέρειες καθώς και τη
σειρά των συµβάντων. Επειδή η καταγραφή των σηµειώσεων πρέπει να γίνεται το συντοµότερο δυνατό, έτσι
ώστε η καταγραφή να είναι κατά το δυνατόν πιο πιστή, και επειδή η εργασία αυτή είναι µια επίπονη διαδικασία,
πολλές φορές κρατούσα προφορικές σηµειώσεις, µαγνητοφωνώντας τον εαυτό µου. Μετά από πολλές δοκιµές
επέλεξα µια ηλεκτρονική φόρµα καταγραφής των σηµειώσεων, στην οποία καταγράφονταν διακριτά 1) µια
µάλλον «νατουραλιστική» περιγραφή, 2) τα θεωρητικά συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από αυτή και
3) οι µεθοδολογικές παρατηρήσεις. Για την διάκριση αυτή, σε περιγραφικές, θεωρητικές και µεθοδολογικές
σηµειώσεις, βλ. Κυριαζή Νότα, Η κοινωνιολογική έρευνα, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σ. 259-262. Για
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σηµαντικών κοινωνικών, πολιτισµικών και κοινωνικοψυχολογικών οµοιοτήτων ερευνητώνερευνούµενων (Αστρινάκης, 1991 σ. 221-225). Στην δικιά µου περίπτωση αυτό ίσχυε σε
µεγάλο βαθµό.
Ο ρόλος του «κλειδοκράτορα» ενίοτε µου αποδίδονταν, αλλά ορισµένες φορές τον
διεκδίκησα ο ίδιος, προκειµένου να επιτύχω µια πιο άµεση ένταξη στην ευρύτερη «οµάδα
των κλειδοκρατόρων», που ο Goffman ονοµάζει «κόσµο του προσωπικού», η οποία
πρωτίστως µε ενδιέφερε. Η είσοδος στο πεδίο, γίνονταν µε τη διαµεσολάβηση ενός
διαµεσολαβητή. Ο διαµεσολαβητής αυτός κατείχε τις περισσότερες φορές µια υψηλή θέση
στην ιεραρχία, κάτι που διευκόλυνε την ένταξή µου στην οµάδα που µε ενδιέφερε.19 Εάν ο
στόχος µου ήταν η µελέτη των ψυχιατρικών θεσµών από τα κάτω, αυτό θα αποτελούσε ένα
πολύ σηµαντικό πρόβληµα. Η συστηµατική επαφή µε την οµάδα των «κλειδοκρατόρων»
αποτελεί κάτι σαν στίγµα για τους νοσηλευόµενους σε ένα ψυχιατρικό ίδρυµα όπως είναι το
ψυχιατρείο. Πράγµατι, η συµπεριφορά πολλών νοσηλευοµένων απέναντί µου άλλαζε ευθύς
αµέσως µόλις µε έβλεπαν να συναναστρέφοµαι µέλη του προσωπικού µε ένα οιονεί
συναδελφικό ύφος.20
Σε κάθε περίπτωση όµως, ο ερευνητής θα πρέπει να αναστοχάζεται τον τρόπο µε
τον οποίο διεισδύει στο πεδίο που τον ενδιαφέρει (Guibert Joel & Jumel Guy, 1997, σ.
100). «∆εν ήµαστε οτέ αντικειµενικοί µάρτυρες ου αρατηρούν αντικείµενα, αλλά υοκείµενα ου
αρατηρούν άλλα υοκείµενα στο λαίσιο µιας και αυτής εµειρίας, στην οοία ο αρατηρητής είναι
την ίδια στιγµή αρατηρούµενος» (Laplantine, 1996, σ. 21) Ο διαµεσολαβητής, για
παράδειγµα, επηρεάζει τον τρόπο υποδοχής του ερευνητή και τους δυνατούς µελλοντικούς
«ρόλους» που δύναται να διεκδικήσει.
Επιπλέον, ο στοχασµός αναφορικά µε τον τρόπο εισόδου και τον τρόπο υποδοχής,
αποτελεί µια αυτοτελή διάσταση της ανάλυσής του, καθώς αναδεικνύει τον τρόπο µε τον
οποίο το πεδίο του φανερώνεται, αντιµετωπίζοντάς τον και παρατηρώντας τον. Σύµφωνα µε
τη γενικότερη προβληµατική του τρόπου καταγραφής των παρατηρήσεων, βλ. Peretz Henri, Les méthodes en
sociologie. L’ observation, Παρίσι, La Découverte, 1998, σ. 82-94.
19 Όσον αφορά τη συµµετοχή µου στο Θ.Ψ.Π.Χ., έγινε επίσηµη αίτηση για τρίµηνη παρουσία σε
συγκεκριµένους χώρους έπειτα από συνεννόηση µε τους υπευθύνους των διαφόρων τµηµάτων που µε
ενδιέφεραν. Σε αυτή την αίτηση δεν αναφέρονταν λεπτοµέρειες των ερευνητικών µου ενδιαφερόντων αλλά ένας
γενικός στόχος µελέτης των προγραµµάτων αποϊδρυµατοποίησης. Πριν από την κατάθεση της επίσηµης
αίτησης, και τη συνεννόηση µε τη διεύθυνση, είχε προηγηθεί ένα διάστηµα παραµονής µου στους χώρους του
ψυχιατρείου, χωρίς κανένας να µε ενοχλήσει, πάντα βέβαια µε τη διαµεσολάβηση κάποιου υπεύθυνου
ψυχίατρου. Επιπλέον, όταν πέρασε το τρίµηνο της επίσηµης άδειας παραµονής στους χώρους του ψυχιατρείου
κανένας δεν µε ενόχλησε ούτε και ποτέ κανένας µου ζήτησε κάποιο πιστοποιητικό για τους λόγους που
βρισκόµουν στους χώρους του εν λόγω ιδρύµατος.
20 Αυτού του είδους το στίγµα σχετικοποιείται εκ των πραγµάτων όταν η δράση εκτυλίσσεται σε ορισµένους
κοινωνικούς χώρους όπου απαιτείται η συµµετοχή των παρευρισκοµένων ως «προσώπων» και όχι στη βάση των
προδιαγεγραµµένων από το πεδίο ρόλων. Ορισµένοι τέτοιοι χώροι αναδεικνύονται από τη διαδικασία της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Για άλλη µια φορά, καταδεικνύεται η σπουδαιότητα του «τρόπου αποδοχής του
ερευνητή» στην οµάδα για την πληρέστερη κατανόηση της ίδιας της δοµής της οµάδας.
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το Ricoeur, η κατανόηση του άλλου είναι την ίδια στιγµή αυτοστοχασµός, κάθε γνώση του
άλλου είναι και µια διαδικασία αυτογνωσίας (Ricoeur, 1990, σ. 40). Θα µπορούσαµε, ίσως,
να ισχυριστούµε ότι, όσον αφορά στην είσοδο στο πεδίο και στην φανέρωση όψεων της
δοµής του πεδίου µέσω της υποδοχής, ισχύει και το αντίστροφο: µελετώντας τον εαυτό ως
ερευνητή-εντός-του-πεδίου, καθίσταται δυνατή η γνώση του άλλου, του ίδιου του πεδίου. Η
παρατήρηση από τον άλλο (στην προκειµένη περίπτωση του ερευνητή από τους
ερευνούµενους) γίνεται γνώση του άλλου από τον παρατηρούµενο.
Η χρήση της συµµετοχικής παρατήρησης αποσκοπούσε καταρχήν στην απόκτηση
µιας επαρκούς κοινωνικής γνώσης του υπό µελέτη κοινωνικού κόσµου. Η συµµετοχική
παρατήρηση ως πολιτισµική πρακτική, οδηγεί στην απόκτηση των κοινωνικών εκείνων
δεξιοτήτων, οι οποίες επιτρέπουν µια απρόσκοπτη «περιήγηση» στον υπό µελέτη κοινωνικό
κόσµο. Αφού αποκτηθούν αυτές οι πρωτογενείς κοινωνικές δεξιότητες, ακολουθεί, ως
φυσιολογική συνέχεια, η κατανόηση «από τα µέσα», του υπό διερεύνηση κοινωνικού κόσµου
(Lapassade, 1991, σ. 24-28, 41). «Η µέθοδος της συµµετοχικής αρατήρησης δίνει τη δυνατότητα
στον ερευνητή να ενσωµατωθεί στον υό έρευνα κοινωνικό χώρο, να λάβει µέρος σε µορφές
διαντίδρασης µε τους ερευνώµενους και ως εκ τούτου να κατανοήσει τα ράγµατα αό τη δική τους
σκοιά, δηλαδή να αοκτήσει γνώσεις για όλα όσα συµβαίνουν, οι οοίες θεµελιώνονται στις ερµηνείες
των ίδιων των υοκειµένων» (Κυριαζή, 1999, σ. 278). Αυτή η «στοχοθετηµένη κοινωνική
µάθηση» χρησιµοποιεί την «ερµηνεία» ως βασική παιδαγωγική της µέθοδο. Μέσα από το
συνεχή ερµηνευτικό προβληµατισµό, βασισµένο από τη µια στο «θεωρητικό απόθεµα», από
την άλλη στις οπτικές που ανακύπτουν από έναν ήδη ερµηνευµένο κοινωνικό κόσµο, εντός
του οποίου επιχειρεί να εισέλθει, το υποκείµενο της ερευνητικής εµπειρίας µαθαίνει,
σταδιακά, πάντοτε «µερικά», δηλαδή ως ένα βαθµό αλλά και µεροληπτικά, τον τρόπο που
συγκροτείται αυτό το τµήµα του κοινωνικού κόσµου που τον ενδιαφέρει.21 Σ’ αυτή την
«πολιτισµική πρακτική» βασίστηκαν οι πρώτες κωδικοποιήσεις της παρούσας µελέτης, οι
οποίες επέτρεψαν την σταδιακή οριοθέτηση του «αντικειµένου» και την συγκρότηση ενός
21

Σύµφωνα µε την φαινοµενολογική παράδοση, η στοχοθετηµένη, δηλαδή η επιστηµονική γνωστική πρακτική
δεν είναι ριζικά διαφορετική από αυτή που ακολουθεί οιοσδήποτε εισέρχεται σε ένα πρωτόγνωρο κοινωνικό
κόσµο. Η επιστηµονική πρακτική, ωστόσο, ενέχει µια σαφή διαφοροποίηση από τη «φυσική στάση». Όπως
αναφέρει ο Schütz: «Ο συµµετέχων αρατηρητής ή ο ερευνητής εντός του εδίου δένεται µε ένα συµβόλαιο µε την υ ό
µελέτη οµάδα ως ένας άνθρω ος µεταξύ οµοίων. Η ε ιστηµονική στάση δεν ροσδιορίζει αρά το σύστηµα των ιδιοτήτων
ου λειτουργεί ως σχήµα ε ιλογής και ερµηνείας, στάση η ο οία εγκαταλεί εται ρος στιγµή ροκειµένου να ε ανεισαχθεί
στη συνέχεια.» Ο ερευνητής εντός του πεδίου βρίσκεται την ίδια στιγµή σε δύο κόσµους: 1) στο υπό µελέτη
πεδίο, στο οποίο επιχειρεί να ενσωµατωθεί, και 2) στον κόσµο της επιστήµης, την οποία µόνο προσωρινά
εγκαταλείπει. Πρβλ. Schütz A., Le cherceur et le quotidien, Παρίσι, Méridiens-Klincksieck, 1987, σ. 49. Είναι
χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασµα, το οποίο παραπέµπει στον αναγκαστικό εγκλεισµό ενός ανθρώπου
σε ένα ελληνικό ψυχιατρικό ίδρυµα στις αρχές του αιώνα, όπου αναφαίνεται το µέληµα για διατήρηση της
ένταξης σε δύο κόσµους ταυτόχρονα: «Είχε συνηθίσει όταν κοίταζε γύρω-του να αίρνει ένα αφηρηµένο ύφος, λιγάκι
ηλίθιο, για να µ ορεί να αρακολουθεί τι γίνεται γύρω-του καλύτερα.» Πρβλ. Ζάρκος Γιώργος, Ζωντανά τώµατα,
Αθήνα, Κάλβος, 1981 (πρώτη έκδοση 1934) σ. 102.
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εννοιολογικού µοντέλου ερµηνείας του. Με την καθηµερινή επαφή, σταδιακά, το πεδίο της
έρευνας, αυτό που αρχικά παίρνει τη µορφή µιας «ολότητας», µιας «µορφής», γίνεται πιο
πολύπλοκο, ένας λαβύρινθος από επιµέρους διαδροµές και ιδιόµορφες λογικές.22 Οι ρωγµές
αναδύονται από παντού, αναδεικνύοντας µια σειρά από γρίλιες, δυνάµει παρατηρητήρια του
υπό µελέτη κοινωνικού κόσµου (Geertz, 1999, Strauss, 1992, σ. 267-282).
Η συµµετοχική παρατήρηση είναι ίσως η µόνη µέθοδος, η οποία επιτρέπει τη
συστηµατική και άµεση παρατήρηση της διαφοροποίησης µεταξύ λόγων και πρακτικών,
ανάµεσα σε αυτό που οι άνθρωποι «λένε» και σε αυτό που «κάνουν», για να επικαλεστούµε
την κλασική διάκριση του Deutscher (Peretz, 1998, σ. 13-14). ∆εν υπάρχει, ίσως, καλύτερος
τρόπος προκειµένου να διερευνηθούν οι εξουσιαστικές πρακτικές αυτών που συστηµατικά
επικρίνουν την εξουσιαστική διάσταση της ψυχιατρικής πρακτικής από να παρατηρηθεί η
άρθρωση αυτού του κριτικού λόγου στην καθηµερινότητα. Επιπλέον, η «άµεση
παρατήρηση» αποτελεί µια προνοµιακή µέθοδο καταγραφής της διαφοροποίησης ανάµεσα
στην «τυπική» και την «πραγµατική» οργάνωση ενός ιδρύµατος (Peretz, 1998, σ. 21-22).
∆ίνεται έτσι η ευκαιρία να µελετηθεί το φαινόµενο των «δευτερογενών εναρµονίσεων», που
περιγράφει ο Goffman (1994, σ. 67-68). Για παράδειγµα, η συµµετοχική παρατήρηση
επιτρέπει την άµεση µελέτη του φαινοµένου του «νεο-ιδρυµατισµού», δηλαδή της
επικράτησης στους εξωνοσοκοµειακούς ψυχιατρικούς θεσµούς (όπως είναι ένας ξενώνας ή
µια κινητή µονάδα) συµπεριφορών που µέχρι πρότινος θεωρούνταν ως οργανικά στοιχεία
της ασυλιακής ζωής.
Με την κοινωνική γνώση που αποκτήθηκε σταδιακά, µέσω της χρήσης της µεθόδου
της συµµετοχικής παρατήρησης, και την επεξεργασία των σηµειώσεων και του λοιπού
εµπειρικού υλικού που συσσωρεύονταν προοδευτικά, αρθρώθηκαν τα ιδιαίτερα ερωτήµατα
που προκειµένου να απαντηθούν απαιτούσαν τη χρήση πιο εξειδικευµένων τεχνικών.
4.4.2. Άτυες συνεντεύξεις
Οι άτυπες συνεντεύξεις που διενεργήθηκαν είχαν το χαρακτήρα συζητήσεων στο
πλαίσιο της συµµετοχικής παρατήρησης. Τις περισσότερες φορές αυτή η «οιονεί
22

Ο αµύητος, στην πρώτη του είσοδο στο πεδίο ξαφνιάζεται από την ιδιότυπη οργάνωση του χώρου και του
χρόνου. Ο νέος στο χώρο ερευνητής βιώνει, κατανοώντας διαισθητικά, αυτά που σύµφωνα µε τον Goffman
(1994) βλέπουν µόνο οι αµύητοι σε έναν κοινωνικό κόσµο ο οποίος, όπως κάθε κοινωνικός κόσµος, αποτελεί
ένα σχετικά αυτόνοµο σύµπαν νοηµάτων. Είναι χαρακτηριστική η πρώτη παράγραφος των σηµειώσεων
ερευνητικού ηµερολογίου, κατά την πρώτη διερευνητική επίσκεψη στο Θ.Ψ.Π.Χ., όπου σηµειώνω: «Βρήκαµε το
ψυχιατρείο σε µια εριοχή ου µου φάνηκε α οµονωµένη και υ οβαθµισµένη. Στο αρελθόν θα ήταν ιο α οµονωµένο.
Έµοιαζε κατα ληκτικά µε στρατό εδο: α) τα «τετράγωνα» κτήρια, β) οι µεγάλοι χώροι µε τους ασφαλτοστρωµένους
δρόµους και τους «στεγνούς» κή ους, γ) τα α οµονωµένα το ένα α ό το άλλο κτήρια, δ) οι «διάφοροι» ου κατά µικρές
οµάδες ή µόνοι ερ ατάνε α ό δω κι α ό 'κει, δίνοντας την εντύ ωση ότι αυτό γίνεται άσκο α, ε) η αίσθηση του χρόνου
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κατευθυνόµενη» ερευνητική πρακτική επικεντρώνονταν στο ιστορικό της προσωπικής
εµπλοκής στο θεσµό ή στη συγκεκριµένη δραστηριότητα που παρατηρούνταν (πότε, µέσα
από ποιες διαδροµές, µε ποιους στόχους;). Τα ερωτήµατα που εµµέσως ετίθετο εστιάζονταν
στις «δικαιολογήσεις» και την «επιχειρηµατολογία» για τους λόγους της συµµετοχής καθώς
και στην ερµηνεία-αξιολόγηση της κατάστασης και της διαδικασίας µεταβολής της
(ψυχιατρική µεταρρύθµιση). Τις περισσότερες φορές οι αφηγήσεις συµπληρώνονταν µε τη
συλλογή προσωπικών δηµογραφικών στοιχείων, τα οποία έδιναν µια πιο ολοκληρωµένη
εικόνα στις εκµυστηρεύσεις και τα λεγόµενα.23
Οι άτυπες συνεντεύξεις, οι οποίες δεν µαγνητοφωνούνταν, αποτελούσαν οργανικό
µέρος της συµµετοχικής παρατήρησης. Το πλαίσιο της αλληλόδρασης µεταξύ αφηγητή και
ακροατή εξαρτιόταν πάντα από τους ερευνητικούς «ρόλους» που αναλαµβάνονταν, από την
ταυτότητα που µου αποδίδονταν σε κάθε περίσταση και κυρίως από το κατά πόσο ήταν
γνωστή η ιδιότητα του ερευνητή. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ήταν γνωστό στις
αφηγήτριες και τους αφηγητές η ερευνητική µου ιδιότητα, έστω και αν αυτή παρουσιάζονταν
µε τη µορφή ενός γενικού και ασαφούς ενδιαφέροντος.
Ωστόσο, παρά την οργανική εµπλοκή της τεχνικής αυτής στην πρακτική της
συµµετοχικής παρατήρησης, χρησιµοποιήθηκε, ως ένα βαθµό, αυτόνοµα. Καταρχήν, ο
τύπος του υλικού που εκµαιεύεται από µια πιο «έλλογη» (discursif) παρατήρηση είναι
διαφορετικού χαρακτήρα από τη µατιά του ερευνητή, καθώς διαφωτίζουν περισσότερο την
ερµηνεία των καταστάσεων, όπως αυτή κατανοείται από τα ίδια τα υποκείµενα που την
βιώνουν (Lapassade, 1991, σ. 37-39, σ. 46-50). Επιπλέον, οι συνεντεύξεις αυτές ήταν πολλές
φορές συστηµατικά προετοιµασµένες και εστιασµένες σε συγκεκριµένα πρόσωπα που
παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον (συνεχής σύγκριση, θεωρητική δειγµατοληψία) και δεν
ακολουθούσαν τη «φυσική τη ροή των πραγµάτων», όπως συµβαίνει κατά κανόνα στην
περίπτωση της συµµετοχικής παρατήρησης. Συνιστούσαν δηλαδή σχεδιασµένες ερευνητικές
παρεµβάσεις, στο ευρύτερο πλαίσιο της συµµετοχής στο καθηµερινό γίγνεσθαι των υπό
παρατήρηση θεσµών και δραστηριοτήτων.

ου η συγκεκριµένη οργάνωση του χώρου και των δραστηριοτήτων σου υ οβάλλει» (σηµειώσεις ερευνητικού
ηµερολογίου 31-08-1998).
23 Ο Αστρινάκης, αναφερόµενος στην µέθοδο των ανοικτών συνεντεύξεων-συζητήσεων, παρατηρεί ότι υπάρχει
αδυναµία στάθµισης του δείγµατος διότι οι αφηγήτριες και οι αφηγητές ερµηνεύουν διαφορετικά κάθε φορά τη
διαδικασία της συνέντευξης (βλ. Αστρινάκης Αντώνης, Νεανικές υ οκουλτούρες, Αθήνα, Παπαζήσης, 1991, σ.
221-225). Η συµπληρωµατική ως προς τη συµµετοχική παρατήρηση χρήση της µεθόδου των άτυπων
συνεντεύξεων επιτρέπει τη µερική άρση των δυσκολιών στάθµισης του εµπειρικού υλικού που αντλείται µε
αυτόν τον τρόπο, καθώς η κοινωνική γνώση του άµεσου περιβάλλοντος επιτρέπει µια πολύπλευρη κατανόηση
των λεγοµένων. Η συνεχής πρόσβαση στους χώρους εκδίπλωσης των λόγων αυτών επιτρέπει µια περαιτέρω
διερεύνηση σκοτεινών ή ιδιαίτερα σηµαντικών σηµείων σε µεταγενέστερες χρονικές στιγµές.
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4.4.3. Ηµι-κατευθυνόµενες συνεντεύξεις
Η µέθοδος των ηµι-κατευθυνόµενων συνεντέυξεων αφορά στην καταγραφή
αφηγήσεων και απαντήσεων, οι οποίες εκµαιεύονται µε βάση ένα προκαθορισµένο σύνολο
από ερωτήµατα που είναι προσχεδιασµένα και συχνά έχουν τη µορφή θεµατικών
(Kaufmann, 1996, Combessie, 1996, σ. 25-29). Η βασική διαφορά µε τη µέθοδο των
άτυπων συνεντεύξεων, όπως αυτή χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία, είναι ότι ο
εκάστοτε αφηγητής γνώριζε ότι υπάρχει ένα ερευνητικό ενδιαφέρον εκ µέρους του ακροατή,
κάτι που εξάλλου υπογράµµιζε συχνά η παρουσία του µαγνητοφώνου.
Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιήθηκε σε ένα µεταγενέστερο στάδιο της έρευνας,
αφότου το µεγαλύτερο µέρος της συµµετοχικής παρατήρησης είχε πια ολοκληρωθεί. Η
επιλογή των προσώπων, ιδιαίτερα στο αρχικό στάδιο, έγινε στη βάση του ενδιαφέροντος που
παρουσίαζαν ως ξεχωριστές περιπτώσεις. Το ενδιαφέρον αυτό πήγαζε αφενός από τη
συµµετοχή στο καθηµερινό γίγνεσθαι, αφετέρου από τα ερευνητικά ερωτήµατα που
προέκυπταν από την ανάλυση του υλικού. Ένα γενικότερο µέληµα αφορούσε στην ανεύρεση
κατά το δυνατόν διαφορετικών περιπτώσεων (θεωρητική δειγµατοληψία, µεγιστοποίησηελαχιστοποίηση των διαφορών).
Συνεπώς, και αυτή η τεχνική, όπως και οι άτυπες συνεντεύξεις, λειτούργησε
συµπληρωµατικά στη βασική ερευνητική τεχνική, της συµµετοχικής παρατήρησης.
Εξάλλου, µετά από κάθε συνέντευξη συντάσσονταν το πρωτόκολλο συνέντευξης, το οποίο
είχε τη µορφή της τυποποιηµένης φόρµας του ερευνητικού ηµερολογίου, συµπληρώνοντας
πληροφορίες που δεν αφορούσαν στενά την εκάστοτε συνέντευξη και τις συνθήκες
διεξαγωγής της αλλά το ερευνητικό πεδίο γενικά.24
Το καθοδηγητικό νήµα (βλ. παράρτηµα ΙV) περιελάµβανε µια σειρά από θεµατικές
που εστίαζαν στο επαγγελµατικό παρελθόν των αφηγητών, στο ιστορικό της εµπλοκής στον
υπό διερεύνηση ψυχιατρικό θεσµό και στα αντιληπτικά σχήµατα αναφορικά µε αυτόν
(εκτιµήσεις της κατάστασης, αξιολογήσεις των προοπτικών, παρατηρήσεις επί των
δυσκολιών κ.α.). Στόχος ήταν η προσέγγιση του τρόπου µε βάση τον οποίο τα επιµέρους
υποκείµενα ερµηνεύουν τον κοινωνικό κόσµο που τους περιβάλλει τη στιγµή που αυτός
αλλάζει ριζικά και τον εαυτό τους µέσα σ’ αυτόν.
Παρόλο που το υλικό που συλλέχτηκε µε αυτή την ερευνητική τεχνική είχε
ορισµένες ιδιοµορφίες (συχνά µαγνητοφωνηµένο, αφηγήσεις και όχι παρατηρήσεις, σαφή
οριοθέτηση του ρόλου του αφηγητή και του ακροατή κ.α.) προστέθηκε στο υπόλοιπο το
24

Για παράδειγµα, για τη λήψη µιας συνέντευξης που είχε προσυµφωνηθεί, πολλές φορές απαιτούνταν
πολύωρη παρουσία σε έναν θεσµό, τον οποίο επισκεπτόµουν πολύ συχνά. Η παραµονή αυτή δεν είχε το
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οποίο προέρχονταν και από άλλες πηγές προκειµένου να στηριχτεί η γενική διαδικασία
κατασκευής του εννοιολογικού οικοδοµήµατος και δεν αποτέλεσε ένα αυτόνοµο πεδίο
θεωρητικών διερωτήσεων και απαντήσεων.
4.4.4. Συλλογή γρατών τεκµηρίων
Η συλλογή γραπτών τεκµηρίων αποτελεί µια κλασική ερευνητική πρακτική,
σύµφυτη µε τη συµµετοχική παρατήρηση. Με την εµπλοκή στην καθηµερινότητα ενός
κοινωνικού κόσµου, το υποκείµενο της ερευνητικής εµπειρίας έρχεται σε επαφή µε µια
σειρά από πρακτικές καταγραφής και κωδικοποίησης των νοηµάτων και των συµπεριφορών
για ποικίλους σκοπούς, η οποία αποτυπώνεται σε διαφόρων ειδών υλικά. Τα υλικά αυτά
αποτελούν «τεκµήρια», τα οποία υποβοηθούν την εποπτεία των πολιτισµικών πρακτικών και
συνιστούν για το λόγο αυτό προνοµιακό υλικό προς ανάλυση (ανάλυσης περιεχοµένου).
Στην παρούσα έρευνα αναζητήθηκε, συλλέχθηκε και χρησιµοποιήθηκε, ως εµπειρικό υλικό
προς ανάλυση, µια ποικιλία τύπων γραπτών τεκµηρίων. Οι βασικές κατηγορίες αυτών είναι
οι εξής:
α) ∆ηµοσιοποιηµένος επιστηµονικός λόγος: Μελετήθηκαν ορισµένα επιστηµονικά
περιοδικά προκειµένου να καταγραφεί και να αναλυθεί ιδιαίτερα ο λόγος που εστιάζει στις
κοινωνικές παραµέτρους της ψυχιατρικής πρακτικής. Επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν εκείνα τα
κείµενα, τα οποία εστιάζουν στη διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης (µονάδα
καταγραφής το κείµενο-αναφορά στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση) και ειδικότερα όσα
έπαιρναν σαφή θέση απέναντι στο µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα. Εάν χρησιµοποιήσουµε µια
τεχνική γλώσσα για τη διαδικασία της επιλογής των κειµένων θα λέγαµε ότι
χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της σκόπιµης δειγµατοληψίας. ∆ηλαδή, επιλέχθηκαν τα κείµενα
που σχετίζονταν άµεσα µε τα ερευνητικά ερωτήµατα και τις υποθέσεις εργασίας που
ανέκυψαν στη πορεία της έρευνας.25 Εκείνο που επιδιώχθηκε µε τη συλλογή, την καταγραφή
και την ανάλυση του δηµοσιοποιηµένου επιστηµονικού λόγου ήταν: 1) να κατανοηθεί ο
τρόπος µε τον οποίο συγκροτούνται οι διαιρέσεις στο εσωτερικό της ψυχιατρικής,
χαρακτήρα αναµονής αλλά παρατήρησης και ότι συνέβαινε καταγράφονταν αργότερα στην τυποποιηµένη
φόρµα καταγραφής.
25 ∆ύο περιοδικά διερευνήθηκαν, στο σύνολό τους, ο Εγκέφαλος και τα Τετράδια Ψυχιατρικής και άλλα δύο
επιλεκτικά, Η τρέλα, και Η ελευθερία είναι θερα ευτική. Από αυτά, είναι κυρίως τα Τετράδια Ψυχιατρικής ο χώρος
εκείνος που έχει αποτελέσει κεντρικό βήµα για την ανταλλαγή απόψεων σχετικά µε το ζήτηµα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, συγκροτώντας έναν δηµόσιο χώρο ανταλλαγής απόψεων και πολιτικών παρεµβάσεων. Το
περιοδικό Εγκέφαλος, όπως µαρτυρά και ο τίτλος του, διατηρεί, ως κοινωνικός χώρος ανταλλαγής
επιστηµονικών απόψεων, µια πιο αποστασιοποιηµένη και πιο «τεχνική-επιστηµονική» στάση απέναντι στην
ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Τα άλλα δύο περιοδικά, όπως διαφαίνεται και από τους τίτλους τους, αφορούν
εκείνη την περίοδο και εκείνη την ψυχιατρική άποψη, η οποία µπορεί να τοποθετηθεί στους πνευµατικούς
ορίζοντες του αντιψυχιατρικού κινήµατος, µε καταγγελτικό και έντονα πολιτικοποιηµένο χαρακτήρα. Επίσης,
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αναφορικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, σε εθνικό επίπεδο (βλ. κεφ. IV), και 2) να
χρησιµοποιηθούν ορισµένα κείµενα ως επιστηµονικά κείµενα αναφοράς.26
β) Τοπικός τύπος: Πολύτιµο υλικό συλλέχθηκε από τον τοπικό τύπο. ∆ιερευνήθηκαν
συστηµατικά δύο τοπικές εφηµερίδες µε κριτήριο το µέγεθος της κυκλοφορίας (µεγαλύτερη
κυκλοφορία) κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαρτίου 1998 έως τη 12η Ιανουαρίου
2001, δηλαδή όσο διάστηµα διαρκούσε η έρευνα πεδίου.27 Μονάδα καταγραφής ήταν η
αναφορά σε ψυχιατρικά θέµατα.
Η συλλογή και η συστηµατική καταγραφή των δηµοσιευµάτων των τοπικών
εφηµερίδων της περιόδου αυτής είχε τέσσερις βασικούς στόχους. Πρώτον, ήταν ένα από τα
µέσα που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να επιτευχθεί ο συγχρονισµός της χρονικότητας
της διαδικασίας της έρευνας µε τη χρονικότητα του ερευνητικού πεδίου (Λαζός, 1998, σ.
155). ∆εύτερον, ο τοπικός τύπος θεωρήθηκε ως οργανικό στοιχείο του δηµόσιου χώρου
του βασικού πεδίου µελέτης (Θ.Ψ.Π.Χ.), στον οποίο πράγµατι δηµοσιοποιούνται απόψεις,
λαµβάνουν χώρα διενέξεις, προωθούνται διεκδικήσεις και διατυπώνονται καταγγελίες. Έτσι,
αντλήθηκαν πληροφορίες που επιτρέπουν, επιπλέον, µια σκιαγράφηση του τρόπου
παρουσίασης των ψυχιατρικών θεµάτων, ο οποίος καταδεικνύει ορισµένες βασικές
διαστάσεις του τοπικού δηµόσιου χώρου και του πως αυτός αφοµοιώνει την ύπαρξη ενός
ψυχιατρικού ιδρύµατος.28 Τρίτον, αντλήθηκαν άµεσα αξιοποιήσιµες πληροφορίες για το

µελετήθηκαν ορισµένες ιστοσελίδες, οι οποίες παρέχουν πολύτιµο και άφθονο εµπειρικό υλικό, τόσο κρατικών
υπηρεσιών όσο και ιδιωτικού χαρακτήρα.
26 Η συνηθισµένη πρακτική σε αυτές τις περιπτώσεις έγκειται στον διαχωρισµό κατά την παράθεση της
βιβλιογραφίας των κειµένων που αντιµετωπίζονται ως «πηγές» από την υπόλοιπη βιβλιογραφία. ∆εν κρίθηκε
σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί ένας τέτοιος διαχωρισµός για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, γιατί ένα κείµενο
λειτουργεί πολλές φορές ταυτόχρονα ως τεκµήριο που αποτυπώνει κοινωνικά διαφέροντα και πολιτικές
προτεραιότητες και ως επιστηµονικό κείµενο, ως θέση στο εσωτερικό του επιστηµονικού διαλόγου. ∆εύτερον,
στις εµπειρικές έρευνες µε ποιοτικό προσανατολισµό, ο τρόπος µε τον οποίο αναπαράγεται η γνώση στο
εσωτερικό των υπό µελέτη κοινωνικών κόσµων βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Κατά συνέπεια,
είναι δύσκολο να διαχωριστεί πλήρως ο επιστηµονικός από τον µη επιστηµονικό λόγο όταν µελετάται ένα
κοινωνικό πεδίο όπως η ψυχιατρική όπου η καθηµερινότητα είναι διαποτισµένη από επιστηµονικές ή
επιστηµονικοφανείς δικαιολογήσεις της δράσης. Στο επίπεδο της καθηµερινότητας χάνει κάθε νόηµα η
οριοθέτηση της επιστηµονικής από τη µη επιστηµονική γνώση χωρίς σε καµία περίπτωση αυτό να σηµαίνει ότι
εξισώνονται επιστηµολογικά. Υπ’ αυτό το πρίσµα και σε αυτό το ερµηνευτικό πλαίσιο τα επιστηµονικά κείµενα
µπορούν να διαβαστούν και ως αποτυπώµατα κοινωνικών πρακτικών, ως συνέπειες ένσκοπης κοινωνικής
δράσης εντός του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Η ίδια επισήµανση ισχύει και στην περίπτωση της
παρακολούθησης επιστηµονικών συνεδρίων, όπου αυτό που καταγραφόταν δεν ήταν µόνο το περιεχόµενο των
οµιλιών και των παρεµβάσεων αλλά και οι συνοµαδώσεις, οι διαξιφισµοί και όλο εκείνο το γίγνεσθαι που
προσδιορίζει ένα συνέδριο ως κοινωνική εκδήλωση.
27 ∆ιερευνήθηκαν συστηµατικά για την περίοδο αυτή οι εφηµερίδες Χανιώτικα Νέα και Ελευθερία. Επίσης,
αναζητήθηκαν σε τοπικές βιβλιοθήκες (Χανίων και Ρεθύµνης) θεµατικά αρχεία και ορισµένα τεύχη άλλων
εφηµερίδων ή τοπικών περιοδικών όταν κατά την εξέλιξη της έρευνας τάθηκαν συγκεκριµένα ερωτήµατα
σχετικά µε ορισµένες περιόδους ή συγκεκριµένα γεγονότα.
28 Καταγράφηκε η συχνότητα και η θέση των αναφορών, καθώς και ο τρόπος προσέγγισης των ψυχιατρικών
ζητηµάτων. Όµως, η συστηµατική επεξεργασία αυτών των ζητηµάτων, δεν ήταν δυνατό να γίνει στην παρούσα
φάση. Το ήδη συλλεγµένο υλικό θα αξιοποιηθεί µελλοντικά.
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γίγνεσθαι του πεδίου µελέτης, ανάλογες αυτών που αντλήθηκαν από τη συµµετοχική
παρατήρηση.
γ) Άλλα γραπτά τεκµήρια: Εκτός του τοπικού τύπου και του δηµοσιευµένου επιστηµονικού
λόγου ένα ετερόκλητο σύνολο από γραπτά τεκµήρια συλλέχθηκαν κατά τη διεξαγωγή της
επιτόπιας έρευνας. Αυτό το ετερόκλητο υλικό, το οποίο αποτελείται από αφίσες,
προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, ανακοινώσεις, οργανογράµµατα εργασίας, επιστολές, φαξ,
πρόχειρα σηµειώµατα κ.α. (βλ. παράρτηµα ΙΙ), αποτέλεσε έναν όγκο υλικού που θεωρήθηκε
ως σύµφυτο των καταγεγραµµένων εθνογραφικών παρατηρήσεων, µαζί µε τις οποίες
κατηγοριοποιήθηκε και αναλύθηκε. Στην πραγµατικότητα, η συλλογή των γραπτών
τεκµηρίων αυτού του τύπου δεν αποτέλεσε µια διακριτή ερευνητική τεχνική, µε σαφήνεια
διαχωρισµένη από αυτή της συµµετοχικής παρατήρησης. Το νήµα της αναζήτησης των
στοιχείων αυτών ακολούθησε τις ερευνητικές διαδροµές στο πεδίο, µε µια ξεχωριστή βέβαια
µέριµνα για την συλλογή πιο «αντικειµενικών» στοιχείων από τις εθνογραφικές
παρατηρήσεις, αναδεικνύοντας έτσι και την προσωπική αγωνία του ερευνητή για την
αναπόφευκτη υποκειµενικότητα που χαρακτηρίζει τις κοινωνιολογικές έρευνες µε ποιοτικό
προσανατολισµό.
Όταν η συλλογή γραπτών τεκµηρίων συνδυάζεται µε την πρακτική της
συµµετοχικής παρατήρησης διευκολύνεται και καθίσταται πιο έγκυρη η κλασική στις
κοινωνιολογικές εµπειρικές έρευνες αντιπαραβολή «αυτού που λέγεται» και «αυτού που
γίνεται». Έτσι, µια αφίσα για µια εκδήλωση αναδεικνύει πολύ περισσότερα περιεχόµενα όταν
είναι γνωστό το παρασκήνιο της εκδήλωσης και όταν αυτός που αναλύει τα «ιδεολογικά
συµφραζόµενα» των σηµαινόµενων ήταν παρόν στην εν λόγω κοινωνική συναναστροφή. Και
αντίστροφα, η µελέτη της αφίσας υποδεικνύει ορισµένες από τις στοχοθεσίες και τους
τρόπους δηµοσιοποίησης των προγραµµατισµένων ενεργειών ενός συλλόγου ή µιας
οργάνωσης, παρέχοντας πολύτιµες πληροφορίες για τη δοµή του δηµόσιου χώρου, στον
οποίο εγγράφονται αυτές οι κοινωνικές δραστηριότητες.
4.4.5. Συµληρωµατικές τεχνικές
Συµπληρωµατικά, χρησιµοποιήθηκαν και ορισµένες άλλες τεχνικές, αλλά όχι
συστηµατικό τρόπο. Είναι συνήθης πρακτική στις εµπειρικές κοινωνιολογικές έρευνες µε
ποιοτικό προσανατολισµό η προσθήκη υλικού, το οποίο αντλείται µε µια σειρά από µη
ορθολογικά σχεδιασµένες ενέργειες. Εξάλλου, αυτό το µέληµα για «εµπεριστατωµένες
διασταυρώσεις» λόγων και πρακτικών είναι σύµφυτο µε τις προσπάθειες να διασφαλιστεί η
εγκυρότητα µε τη συλλογή του πιο ετερόκλητου υλικού (τριγωνισµός) (Schwartz, 1993, σ.
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284). Από τις συµπληρωµατικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν αξιοµνηµόνευτη είναι η
βιογραφική-αφηγηµατική µέθοδος, και η συνέντευξη µε ειδικούς.
Μια

σειρά

από

αυτοβιογραφικές

αφηγήσεις

καταγράφηκαν,

ελάχιστες

µαγνητοφωνηµένες, κυρίως από άτοµα τα οποία παρουσίαζαν εξαιρετικό ενδιαφέρον, είτε ως
«σηµαίνονται πρόσωπα» είτε ως «ακραίες» περιπτώσεις. Η περιστασιακή όµως χρήση της
µεθόδου καθιστά ανεπίκαιρη την παράθεση των αναγκαίων µεθοδολογικών προϋποθέσεων
εφαρµογής της αυτοβιογραφίας ως κοινωνιολογικού εργαλείου.29
Μια άλλη τεχνική που χρησιµοποιήθηκε ήταν η συνέντευξη µε ειδικούς (expert
interwies). Η ιδιοµορφία της χρήσης αυτής της µεθόδου στην παρούσα µελέτη είναι ότι οι
ειδικοί ήταν συνήθως ψυχίατροι ή επιστήµονες στον ευρύτερο χώρο της ψυχικής υγείας,
πρόσωπα τα οποία την ίδια στιγµή είχαν για τον ερευνητή το status των µελών των υπό
παρατήρηση κοινωνικών κόσµων. Για παράδειγµα, µία ψυχίατρος µιλούσε ταυτόχρονα ως
ειδικός της αποασυλοποίησης και ως θεσµικά ενεργό µέλος της διαδικασίας υλοποίησής της,
εµπλεκόµενος άµεσα στις συµβολικές διαµάχες για τον προσδιορισµό της καθηµερινότητας,
διαδικασία που τίθεται στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η αντίφαση αυτή
επιλύθηκε µε την απόδοση διττού status στα λεγόµενα του εκάστοτε αφηγητή. Οι αφηγήσεις
αυτού του τύπου διακρίνονταν αναλυτικά -ποτέ όµως απόλυτα- σε «τεχνικές γνώσεις», οι
οποίες παρέχονται από έναν ειδικό αλλά την ίδια στιγµή θεωρούνταν ως λόγοι που
αναδύονται από τον υπό διερεύνηση κοινωνικό κόσµο, µαρτυρώντας κοινωνικές πρακτικές
και πολιτισµικές διαστάσεις της κοινωνικής δράσης.
4.4.6. Ειλεγµένο λογισµικό
Για τη διαχείριση και την ανάλυση του εµπειρικού υλικού χρησιµοποιήθηκε το
λογισµικό QSR NUD*IST Vivo (Non-numerical Unstructured Data Indexing, Searching
and Theory Building).30 Το εν λόγω λογισµικό λειτουργεί µε βάση την λογική της
29

Για την ιστορία της βιογραφικής µεθόδου ως ερευνητικής τεχνικής βλ. Κατριβέσης Νικόλαος,
Κοινωνιολογική θεωρία, ο.π., σ. 283-316, Θανοπούλου Μαρία, Πετρονώτη Μαρίνα, «Βιογραφική προσέγγιση:
µια άλλη πρόταση για την κοινωνιολογική θεώρηση της ανθρώπινης εµπειρίας», Ε ιθεώρηση Κοινωνικών
Ερευνών, τ. 64, 1987, σ. 20-42. Για µια πιο δοµιστική προσέγγιση της βιογραφικής µεθόδου βλ. Bertaux
Daniel, Les récits de vie, ο.π. και για µια κριτική της µεθόδου Peneff Jean, La méthode biographique, Παρίσι,
Armand Colin, 1990 και Bourdieu Pierre, Κείµενα κοινωνιολογίας, ο.π. σ. 131-139. Για την υπαρξιστική εκδοχή
της βιογραφικής προσέγγισης βλ. Ferraroti Franco, Histoire et histoires de vie. La méthode biographique dans les
sciences sociales, Παρίσι, Méridiens-Klincksieck, 1990. Στον ελληνικό χώρο δύο µελέτες που έχουν βασιστεί σε
βιογραφικό-αφηγηµατικό υλικό, είναι του Ζαϊµάκη (Ζαϊµάκης Γιάννης, Παρέκκλιση και ολιτισµική δηµιουργία: Ο
κοινωνικός κόσµος του Λάκκου. (Ηράκλειο Κρήτης 1900-1940), Αθήνα, Πλέθρον, 1999) και του Τσιώλη, η οποία
και εµπεριέχει µια εκτενή και σε βάθος διαπραγµάτευση των επιστηµολογικών προϋποθέσεων εφαρµογής της
µεθόδου (Τσιώλης Γιώργος, Α οβιοµηχάνιση και βιογραφικοί µετασχηµατισµοί. Ιστορίες ζωής εργατών του Λαυρίου,
αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, 2002).
30 Η χρήση είναι νοµότυπη. Ο αριθµός άδειας ανήκει στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.
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θεµελιωµένης θεωρίας (Grounded Theory) και της ερµηνευτικής παράδοσης. Κάθε
«κείµενο» που εισάγεται χρήζει κωδικοποίησης, σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης, ανάλογα µε
τις ερµηνευτικές διεργασίες, µε έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι οριστικός, αλλά αντίθετα πολύ
εύκολα προσαρµόσιµος σε νέες ερµηνευτικές προοπτικές. Αν και δεν λύνει από µόνο του τα
θεωρητικά και τα µεθοδολογικά ζητήµατα, όπως εµµέσως διατείνονται οι κατασκευαστές
του, πρόκειται για ένα πολύ πρακτικό σύστηµα διαχείρισης του εµπειρικού υλικού, το οποίο
στις εµπειρικές έρευνες µε ποιοτικό προσανατολισµό διογκώνεται σε τέτοιο βαθµό έτσι
ώστε η ανάλυση είτε να κινδυνεύει να παραλύσει είτε να παραβλέπει για πρακτικούςτεχνικούς λόγους ένα µεγάλο µέρος του. Επιπλέον, εκτός του µεγάλου όγκου των
«δεδοµένων», το εµπειρικό υλικό των ποιοτικών ερευνών είναι συνηθέστατα ανοµοιογενές,
ιδιαίτερα όταν χρησιµοποιείται µια πληθώρα από τεχνικές, όπως συµβαίνει µε την παρούσα
εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, η ευελιξία και οι δυνατότητες για ορθολογικό σχεδιασµό
του συστήµατος διαχείρισης του υλικού είναι παράγοντες που διευκολύνουν αφάνταστα την
ερευνητική εργασία και ιδιαίτερα την ανάλυση (Λαζός, 1998, σ. 321-341)
Το βασικό, όµως, πλεονέκτηµα του εν λόγω λογισµικού είναι ότι επιτρέπει την
ταυτόχρονη µε την διεξαγωγή της έρευνας κωδικοποίηση και κατασκευή κατηγοριών, χωρίς
να διασπάται µε αυτόν τον τρόπο η ερευνητική εργασία σε διαδοχικά και αυτόνοµα µεταξύ
τους

στάδια

(σχεδιασµού,

υλοποίησης,

ερµηνείας,

εξαγωγής

συµπερασµάτων,

δηµοσιοποίησης ευρηµάτων κλπ.).
5. Ο ερευνητής και το εδίο: µια συνάντηση υό όρους
5.1. Η ιστορικότητα του αντικειµένου
Θέλοντας να ασκήσει κριτική στη βιογραφική-αφηγηµατική µέθοδο, ο Bourdieu
έκανε λόγο για «βιογραφική αυταπάτη» (Bourdieu, 1994, σ. 131-139). Σύµφωνα µε την
άποψή του, η διαδικασία της βιογραφικής αφήγησης είναι µια «κατασκευή», την οποία
πραγµατοποιεί από κοινού αφηγητής και συνεντεύκτρια, προϋποθέτοντας µια συνεκτική
ιστορία του υποκειµένου και µια ικανότητα να την αφηγηθεί. Αφηγήτρια και συνεντεύκτρια
συνηγορούν έτσι σε κοινωνικές επιταγές, οι οποίες προϋποθέτουν το ενιαίο και αδιαίρετο
άτοµο, µια ιδεολογικού χαρακτήρα ψευδαίσθηση, µια «αυτοϊδεολογικοποίηση», που
παραγνωρίζει την θεµελιακή διαίρεση του κοινωνικού κόσµου σε επιµέρους κοινωνικά πεδία.
Χωρίς να σχολιάσουµε την τεχνική-µεθοδολογική διάσταση αυτών των
παρατηρήσεων,31 θα µπορούσαµε, παραφράζοντας, να κάνουµε λόγο για την «αυταπάτη της
31

Άλλωστε ο ίδιος ο Bourdieu, επιµελήθηκε αργότερα µιας έκδοσης που βασίζεται σε βιογραφικές αφηγήσεις.
Βλ. Bourdieu P. (επιµ.), La misère du monde, Παρίσι, Seuil, 1993. Βλ. ειδικά το κεφάλαιο µε τίτλο
“Comprendre”, σ. 903-925.
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κοινωνίας ως αντικειµένου της κοινωνιολογίας». Η «κοινωνία» δεν δίνεται στο υποκείµενο
της ερευνητικής εµπειρίας ως «κάτι εκεί έξω», ως ένα «αντικείµενο». Τα «αντικείµενα» της
κοινωνιολογίας είναι δηµιουργήµατα της κοινωνίας (Combessie, 1996, σ. 60), όπως και η
ίδια η κοινωνιολογία (Ion, 1997, σ. 20-21). Η κοινωνιολογική γνώση είναι a prori
εµπλεγµένη στο «αντικείµενό». Είναι µάταιο να επιχειρούµε µε τεχνικά µέσα να
προσδιορίσουµε ένα αρχιµήδειο σηµείο στήριξης της αλήθειας, τη στιγµή που τόσο το
αντικείµενο ως «αντικείµενο» όσο και το βλέµµα που το εξετάζει είναι «αποτελέσµατα» αλλά
την ίδια στιγµή και µηχανισµοί παραγωγής ιστορικών διαδικασιών (Gadamer, 1998,
Ricoeur, 1990, σ. 244, Καβουλάκος, 1997, σ. 98). «Πρέει να ειστρέψουµε στο υοκείµενο του
ειστηµονικού λόγου τις ερωτήσεις ου τίθενται αναφορικά µε το αντικείµενο του λόγου αυτού»
(Bourdieu, 1994, σ. 58). Στο χώρο της εµπειρικής κοινωνιολογικής έρευνας πολλές φορές
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι η θεµατοποίηση της κοινωνίας ως «αντικειµένου»
προϋποθέτει και την ίδια στιγµή συναινεί και συµβάλει σε µια ορισµένη συγκρότηση του
κοινωνικού: στην «κοινωνιολογικοποίηση» της κοινωνίας. Η ψυχιατρική είναι ένα πολύ καλό
παράδειγµα προκειµένου να καταδειχτούν αυτές οι πολυποίκιλες διαπλοκές της γνώσης µε
το αντικείµενό της. Το εγχείρηµα του επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου, που αποτελεί
βασική διάσταση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, προϋποθέτει και βασίζεται σε µια νέα
συγκρότηση του κοινωνικού ατόµου, την ίδια στιγµή που συµβάλει στην ολοκλήρωση αυτής
της διαδικασίας. Όπως αναφέρει ο Τάτσης, «…υάρχει άντοτε µια διαλεκτική συνάρτηση µεταξύ
της εµειρικής ροσέγγισης και της θεωρητικής θεµελίωσης αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ανάµεσα στη
θεωρητική ροσέγγιση και τους ολιτιστικούς-κοινωνικούς όρους» (Τάτσης, 1992, σ. 32).
Η βαθιά συνείδηση της ιστορικότητας του αντικειµένου,32 αυτό που ο Gadamer
ονοµάζει ως «ερµηνευτικό αναστοχασµό» (Gadamer, 1998, σ. 107-135, Καβουλάκος, 1997,
σ. 100-102) δεν έχει µόνο περιοριστικές και αρνητικές συνέπειες στην ερευνητική πρακτική,
ως µια άρση των δυνατοτήτων ύστατης θεµελίωσης (Champagne, 1999). Απεναντίας,
διανοίγονται ερµηνευτικές προοπτικές στην διερεύνηση των κοινωνικών διαδικασιών καθώς
σχετικοποιείται ο µεθοδολογικός φετιχισµός και η αρτηριοσκληρωτική εµµονή στην
διασφάλιση των θετικιστικών κριτηρίων.33 «Η κριτική φιλοσοφία µας δίδαξε ως το
ροααιτούµενο κάθε αυστηρής γνώσης είναι η γνώση των εργαλείων της γνώσης. Αυτό δεν ήταν
32 «Εδώ και χρόνια γνωρίζουµε ότι η ιστορία γράφεται και ξαναγράφεται κατά διαστήµατα, και η κάθε ροσ άθεια γίνεται
στρωµάτωση για την ε όµενη, γίνεται µέρος του ίδιου του εξεταζόµενου γεγονότος, γίνεται όψη του ίδιου του εξεταζόµενου
ροβλήµατος.», Βλ. Βούλγαρης Γιάννης, Η Ελλάδα της µετα ολίτευσης. 1974-1990, Αθήνα, θεµέλιο, 2001. 14-15.
33 «Η ακρίβεια δεν είναι το µόνο κριτήριο για την ε ιλογή µιας µεθόδου, και βέβαια η ακρίβεια δεν ρέ ει να συγχέεται,
ό ως συµβαίνει συνήθως, µε το «εµ ειρικό» ή το «αληθινό». Πρέ ει να είµαστε όσο το δυνατό ακριβέστεροι στην εργασία
µας για τα ροβλήµατα ου µας α ασχολούν. Καµία µέθοδος, όµως, δεν ρέ ει να εριορίζει τα ροβλήµατα µε τα ο οία
κατα ιανόµαστε και δύσκολα θέµατα «µεθόδου» ροκύ τουν συνήθως εκεί ό ου οι καθιερωµένες τεχνικές δεν µ ορούν ια
να εφαρµοστούν.» Βλ. Mills C. Wright, Η κοινωνιολογική φαντασία, Αθήνα, Παπαζήσης, 1985, σ. 121.
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οτέ τόσο αληθινό όσο στην κοινωνιολογία: ο κοινωνιολόγος είναι άντα εκτεθειµένος να εφαρµόζει
στον κοινωνικό κόσµο τις κατηγορίες της σκέψης οι οοίες εγχαράχθηκαν στο µυαλό του αό τον
κοινωνικό κόσµο. Άρα ρέει να αναλύει κοινωνιολογικά τις κοινωνικές συνθήκες αραγωγής των
δικών του εργαλείων σκέψης» (Bourdieu, 1994, σ. 17).
Το να αποσκοπούµε συστηµατικά στην «ορθή» χρήση της µεθόδου ή της
ερευνητικής τεχνικής, σηµαίνει ταυτόχρονα ότι επιχειρούµε να ανακατασκευάσουµε την
«κοινωνική πραγµατικότητα» µε βάση τους παραδεδεγµένους κοινωνιολογικούς όρους, ένα
εγχείρηµα το οποίο υποκρύπτει κανονιστικές αξιώσεις γι’ αυτή την πραγµατικότητα.34
Κινδυνεύουµε έτσι να πλανηθούµε και να δούµε στη σιωπή (π.χ. άρνηση συνέντευξης) µια
«τεχνική δυσλειτουργία», η οποία αποτελεί εµπόδιο στην εκπλήρωση του κριτηρίου της
αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος, και όχι ένα καθεαυτό δοµικό χαρακτηριστικό του
υπό µελέτη κοινωνικού χώρου (Λυδάκη, 2001, σ. 214-217). Γιατί, το ποιος έχει δικαίωµα
στην εκφορά του δηµόσιου λόγου, στην περίπτωση µιας οργάνωσης όπως είναι ένα
ψυχιατρείο ή ένα ιδιωτικό ινστιτούτο, εντάσσεται, για παράδειγµα, στην ευρύτερη λογική της
διαχείρισης της δηµόσιας εικόνας του ιδρύµατος. ∆εν είναι ζήτηµα µόνο µεθοδολογικής
επάρκειας αλλά και συµβολικής βίας, διαθεσιµότητας αλλά και κατασκευής της
αρµοδιότητας.
Κατά συνέπεια, στην παρούσα εργασία λαµβάνονται σοβαρά υπόψη οι εννοιολογικές
διαιρέσεις που οι ίδιοι οι συµµετέχοντες στο πεδίο κατασκευάζουν, προκειµένου να προβούν
στο γνωστικό εγχείρηµα της αναπαράστασης. Και αυτό όχι για να υποκειµενικοποιηθούν
στο έπακρο, αλλά ακριβώς το αντίθετο: προκειµένου να σκιαγραφηθεί η δοµή των
καθηµερινών πρακτικών σε άµεση συνάφεια µε το τοπικό εννοιολογικό και νοηµατικό
ορίζοντα εντός του οποίου αρθρώνεται η ατοµική και η συλλογική δράση. Εξάλλου,
«συνθήκη για την κριτική θεώρηση ενός ειστηµονικού αντικειµένου αοτελεί η τοοθέτησή του µέσα
στην ιστορία και την κοινωνία» (Κατριβέσης, 1996, σ. 12). Επιχειρείται µε αυτόν τον τρόπο να
συνδεθεί διαλεκτικά «δοµή» και «δράση», αναπαράσταση, επαν-ορισµός του κοινωνικού
κόσµου και τις διαδικασίες αναπαραγωγής του. Ο εκάστοτε ερευνητής ή ερευνήτρια δεν
34

Για παράδειγµα, στο ζήτηµα του κατά πόσο ο συµµετέχων ερευνητής επηρεάζει ή όχι την κατάσταση την
οποία επιχειρεί να γνωρίσει, δεν µπορεί να δοθεί µια τεχνική απάντηση που να σχετίζεται αποκλειστικά µε το
ζήτηµα της εγκυρότητας των εκφερόµενων λόγων, της φιλαλήθειας ή της κρυψίνοιας του ερευνούµενου. Όπως
αναφέρει ο Kaufmann (1996), ένας αποστασιοποιηµένος ερευνητής θα λάβει αποστασιοποιηµένες αφηγήσεις,
ενώ ένας άµεσα εµπλεκόµενος ακροατής θα λάβει πιο προσωποποιηµένες απαντήσεις. Το ζήτηµα δεν είναι
τόσο αν ο ερευνητής ή η ερευνήτρια επηρεάζει, και σε πιο βαθµό, τις καταστάσεις που επιχειρεί να γνωρίσει,
αλλά, κυρίως, ο συνυπολογισµός του τρόπου µε τον οποίο αυτό πραγµατοποιείται, λειτουργώντας κριτικάαναστοχαστικά. Η κοινωνική πραγµατικότητα συνκατασκευάζεται από τον ερευνητή αλλά αυτό δεν του στερεί
το δικαίωµα να γνωρίσει και να εκφέρει λόγο για τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται αυτό,
επεκτείνοντας τους ορίζοντες της οπτικής του. Για το ζήτηµα της παρουσίασης του ερευνητή στο πεδίο και τον
τρόπο µε τον οποίο επηρεάζει το «αντικείµενό» του, βλ. Combessie Jean-Claude, La méthode en sociologie,
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καλείται απλά να γνωρίσει αυτή τη διαλεκτική σχέση, σαν να ήταν ένα «αντικείµενο», βουβό
και απαθές έναντι του κοινωνιολογικού βλέµµατος. Αυτό που θα συναντήσει στο πεδίο δεν
είναι µόνο ένα σύνολο από ερµηνείες και έναν αριθµό από πρακτικές, µε τις οποίες αυτές
διαπλέκονται, αλλά µια δοµή από προοπτικές ανάγνωσης του ίδιου του πεδίου. Το ζήτηµα
έγκειται στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του «τι πρέπει να ειδωθεί» και «µε ποια
οπτική» να ερµηνευτεί. Σ’ αυτό το σύνολο από «µεθοδολογικές δυσκολίες», τυπικές στις
επιτόπιες έρευνες, θα πρέπει να δούµε ένα προνοµιακό τόπο παρατήρησης της δοµής του
πεδίου (Schwartz, 1993, σ. 272).
5.2. Ο ερευνητής ως διαµεσολαβητής
Το υποκείµενο της ερευνητικής εµπειρίας, ο εκάστοτε ερευνητής ή ερευνήτρια,
καλείται µέσα από την εθνογραφική του πρακτική, να διαµεσολαβήσει µεταξύ µιας
πληθώρας κοινωνικών καταστάσεων και

διαφορετικών

λογικών προκειµένου να

«συνδηµιουργήσει», σε συµµαχία και κατ’ αντιπαραβολή µε αυτές, ένα «αντικείµενο»
µελέτης, ως ιδεατό τόπο συνάντησης των διαφορετικών οπτικών θέασης του κοινωνικού. Εάν
η ερευνητική πρακτική είναι και µια τέχνη, είναι ακριβώς για το λόγο αυτό, διότι απαιτεί µια
δηµιουργική εργασία σύνθεσης και µια ενεργητική συνεισφορά στην κατασκευή αυτού που
κατονοµάζεται «επιστηµονικό αντικείµενο µελέτης» (Schwartz, 1993, Kaufmann, 1996). Η
ερευνητική πρακτική είναι µια τεχνική µετασχηµατισµού του ίδιου του σώµατος και του
πνεύµατος σε ένα σταυροδρόµι, ένα άνοιγµα, όχι πάντα τόσο πρόθυµο, σε µια σειρά από
αφανείς κοινωνικές διαδροµές. Πρόκειται για ένα στοχοθετηµένο άφηµα του εαυτού στο
τυχαίο ενός «άγνωστου κόσµου», που καλείται όχι να γίνει γνωστός αλλά να φανερωθεί και
να δειχτεί, µε όλες τις αντιφάσεις του και όλα τα τερτίπια που χρησιµοποιούνται στις
περιπτώσεις αυτές για να ειπωθεί το ανείπωτο και να σκεπαστεί µε τη σκόνη της
ανυποληψίας το προφανές.
Οι λογικές αυτές, τα σύµπαντα νοηµάτων που πολιορκούν τον ερευνητή ή την
ερευνήτρια, αναδύονται από παντού: από το επιστηµονικό παρελθόν (θεωρητικό απόθεµα),
από τη βιογραφική διαδροµή (βιογραφικό απόθεµα), από τις κάθε λογής συγκυρίες που τις
περισσότερες φορές δεν έχουν καµία σχέση µε µια αµιγώς επιστηµονική διαδικασία και,
κυρίως, από το ίδιο το πεδίο. Από τον ίδιο το χώρο µελέτης αναδύονται πρίσµατα
ανάγνωσης αυτού του ίδιου του πεδίου, µε τη µορφή διοπτρών που άλλο σκοπό δεν έχουν
παρά να προτείνουν προοπτικές ανάγνωσης σε κάθε συµµετέχοντα στο καθηµερινό
γίγνεσθαι (πραγµατικό ή δυνητικό). Αυτοί οι τοπικοί ορίζοντες αναστοχασµού (βλ. κεφ. IV)
Παρίσι, La Découverte, 1996, σ. 15-19 και Lapassade George, L’ ethnosociologie, Παρίσι, Meridiens
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τείνουν, µε µια εν γένει ιµπεριαλιστική διάθεση, να κατακυριεύσουν κάθε προοπτική αναπαράστασης της τοπικής ολότητας, να ανα-διοργανώσουν τις οπτικές και να κατευθύνουν το
βλέµµα. Η πολιορκία είναι συνεχής, καθώς οι ιµπεριαλιστικοί λόγοι ανακύπτουν από κάθε
χαραµάδα όπου ο ερευνητής «ανακαλύπτει» ένα προνοµιακό τόπο θέασης του πεδίου, από
κάθε υπονοούµενο που τείνει να καταστρέψει «εχθρικές» προοπτικές, από κάθε αντίφαση
από την οποία ανακύπτει µια κοινωνική ασυγχρονία, από κάθε τοµή όπου εγκαθίσταται ένα
όριο. Το υποκείµενο της ερευνητικής εµπειρίας θα συναντήσει στο πεδίο «κόλακες» και
«συκοφάντες», «πανέξυπνους µάγους», οι χρησµοί των οποίων δε θα πάψουν ποτέ να το
ακολουθούν, ως το λογικό τελείωµα κάθε λογικού συλλογισµού.
Ο ερευνητής ή η ερευνήτρια θα ανατρέξει τότε σε εκείνη τη µακρά σειρά από
τεχνικές, στις οποίες έχει µαθητεύσει µε µεγαλύτερη ή µικρότερη επιτυχία, προκειµένου να
ξεδιαλύνει αυτό το σύµφυρµα των γρίφων που κατατρύχουν αυτό που στην αρχή
κατονόµασε ως το «αντικείµενο µελέτης». Θα αφουγκραστεί αυτό το συµπίληµα από
προοπτικές µε προσοχή και θα πιάσει δουλειά, ακολουθώντας αυτή τη δύσκολη τέχνη του
κοινωνικού χαρτογράφου. Θα κατασκευάσει µετά µανίας σχεδιαγράµµατα και θα σηµειώσει
µε ακρίβεια και υποµονή τα κρυφά περάσµατα των µηχανισµών του πεδίου, τις λέξεις που
καταδεικνύουν ένα γεφύρωµα από την προοπτική στη στρατηγική, όλες εκείνες τις πόρτες
που αν τις ανοίξει κανείς θα αντικρίσει, σε κάποια σχετική ακινησία, έναν λόγο την ώρα που
αναπαύεται, περιτυλιγµένος από τα ζεστά σκεπάσµατα της γαλήνιας καθηµερινότητας.
Ανεξάρτητα από τα εγχειρήµατα θεµελίωσης και επιστηµολογικού αναστοχασµού
που επιζητεί την εγκυρότητα, ο ερευνητής ή η ερευνήτρια, το ιστορικοκοινωνικό αυτό
υποκείµενο της ερευνητικής εµπειρίας, είναι ένας «διαµεσολαβητής», «καλόπιστος
συµφιλιωτής» ή «κακόπιστος σπιούνος», αντιτιθέµενων προοπτικών. Οπωσδήποτε δεν είναι
ένας «µεταφραστής», γιατί δεν αποσκοπεί εξ ορισµού στην αµοιβαία κατανόηση δύο
διαφορετικών παραδόσεων. Σκοπός του είναι η δηµιουργία της έντασης και µέσω αυτής η
συναρµογή (bricolage). Τότε τι είναι το αποτέλεσµα της έρευνας; Οπωσδήποτε δεν είναι
κάτι το οµοιογενές,: δεν ανήκει στο χώρο της καθαρής επιστήµης, εφόσον ένα τµήµα του
ανήκει στο ίδιο το πεδίο, αλλά ούτε και στο χώρο της καθαρής εµπειρίας του πεδίου,
εφόσον βασίζεται σε µια οριοθέτηση της εργασίας, η οποία θεµελιώνεται στη θεωρία. Είναι,
µ’ αυτή την έννοια, και µια ιστορικοκοινωνική «κατασκευή», κατά το δυνατόν αισθητικά
άρτια, συγκροτηµένη προοδευτικά, αποτέλεσµα «µιας» διαµεσολάβησης. Η εγκυρότητα του
ερευνητικού προϊόντος πηγάζει αφενός από το ίδιο το πεδίο, και αφετέρου από τις
θεωρητικές αναφορές, αλλά κυρίως από τη διαπλοκή τους. Η υποκειµενικότητα του
Klincksick, 1991, σ. 24-37.
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ερευνητή δεν είναι ένα εµπόδιο, αλλά ένα µέσο, δια του οποίου αυτοί οι δύο πόλοι έρχονται
σε επαφή (Βλαχούτσικου, 1997, σ. 67-68).
5.3. Ο κοινωνιολόγος: σύµµαχος ή δυνάµει εχθρός;
Οι προοπτικές του ψυχιατρικού πεδίου που αναδύονται από τη διαδικασία της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ως συνολικοί τρόποι αναπαράστασης του µεταρρυθµιστικού
εγχειρήµατος και ως οργανωτικές του αρχές («επίσηµη», «κριτική» και «εκσυγχρονιστική»
ψυχιατρική, βλ. κεφ. IV), παρέχουν ήδη µια ετοιµοπαράδοτη θέση στον «επισκέπτηκοινωνιολόγο», που εισβάλει στη ρουτίνα της καθηµερινότητας. Πριν καν ρωτήσει, πριν καν
αναρωτηθεί για το πώς έχουν τα πράγµατα σε αυτό που προσδιόρισε ως χώρο µελέτης, µια
θέση θα του προταθεί, ανάλογα µε την προοπτική: ένα κάλεσµα συντονισµού των
βλεµµάτων ή µια αποστροφή, µια διάθεση συνεργασίας ή µια µε σαφήνεια εκφρασµένη
δυσαρέσκεια. 35
Απέναντι

στους

εκφραστές

του

«παραδοσιακού

ψυχιατρικού

λόγου»,

ο

κοινωνιολόγος, θα συναντήσει τη σιωπή και µια κάποια αίσθηση ενόχλησης. Εδώ, δεν είναι
παρά ο φορέας ενός λόγου που είναι ξένος, που δεν έχει τίποτα να πει για το «αντικείµενο»
της ψυχιατρικής. Όµως, εκτός από φορέας ενός αλλότριου λόγου, τα άτοµα αυτά βλέπουν
απέναντί τους ένα δυνάµει εχθρό και έχουν µια σαφή ένδειξη να τον αναγνωρίσουν: είναι
ένας στρατηγικός σύµµαχος των εκφραστών του «κριτικού ψυχιατρικού λόγου», δηλαδή των
αντιπάλων. ∆εν διεκδίκησε αυτό το ρόλο ο ερευνητής, αλλά του προτάθηκε από την πρώτη
στιγµή που µπήκε στο πεδίο. Στη «ψυχρή υποδοχή» βρίσκουµε τα ίχνη της ιστορίας, το
αποτέλεσµα των προβληµατικοποιήσεων που επέφερε εδώ και δύο περίπου δεκαετίες, αυτό
το ετερόκλητο πλήθος από τους «κριτικούς-εκσυγχρονιστικούς» ψυχιατρικούς λόγους,
προτείνοντας µια πιο «κοινωνική» ψυχιατρική. ∆εν γελιούνται όλα αυτά τα πρόσωπα, οι
φορείς του παραδοσιακού ψυχιατρικού λόγου: γνωρίζουν καλά πως η συνάντηση-επίσκεψη
λαµβάνει χώρα σε καιρούς επικίνδυνους. Σιωπή λοιπόν και επιφυλακτικότητα, άρνηση
οµιλίας που είναι ταυτόχρονα λόγος αµφισβήτησης της αρµοδιότητας, τόσο του
κοινωνιολόγου όσο και των συµµάχων του, δηλαδή των αντιπάλων. Σε όλες τις ευγενικές ή
και βίαιες αρνήσεις αποδοχής ενός συνοµιλητή-κοινωνιολόγου που απαντήθηκαν κατά τη
35

Αναδεικνύονται εδώ οι κίνδυνοι που κρύβει η τεχνική της χιονόµπαλας (snow ball) στη δειγµατοληψία των
ερευνών αυτού του τύπου, όταν αυτή χρησιµοποιείται άκριτα: η χιονόµπαλα κυλάει βάση των διόδων που
βρίσκει στην πορεία της, διάδροµοι που είναι την ίδια στιγµή δοµικές όψεις του υπό διερεύνηση πεδίου. Όλα
τα εγχειρήµατα επαφής και συνοµιλίας, εξήγησης και ξενάγησης που δοκίµασα µε ανθρώπους, ανεξαρτήτως
ειδικότητας, που κινούνται µε τον ένα ή τον άλλο χώρο σε µια κριτική κατεύθυνση της ασυλιακής ψυχιατρικής
ήταν επιτυχηµένα. Εκείνο που συνάντησα εξαρχής ήταν η αποδοχή, σαν µια θέση να ανέµενε υποµονετικά τον
φορέα εκείνων των γνώσεων που, εκ των πραγµάτων, ισχυροποιούν µια συγκεκριµένη άποψη στο εσωτερικό
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διαδικασία της επιτόπιας έρευνας δεν θα πρέπει να αναγνωριστεί, τις περισσότερες φορές,
παρά µια θετική πράξη, µια οµιλία σαφής, ένα διάβηµα απονοµιµοποίησης.36
Μια «τεχνική» αντιµετώπιση αυτών των αρνήσεων, που συναντώνται πολύ συχνά στις
επιτόπιες έρευνες, µια ανάγνωσή τους ως «µεθοδολογικές αποτυχίες», ως αποτυχίες
συλλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος, θα παραποιούσε την ίδια τη δοµή του πεδίου,
όπως αυτή εκδηλώνεται σε µια ιστορική στιγµή, δηλαδή τη στιγµή της έρευνας. Αυτές οι
τεχνικές δυσκολίες αποτελούν οργανικό µέρος του «αντικειµένου». Σε αυτά τα
µεθοδολογικά ατυχήµατα µπορούµε να δούµε την πραγµατολογική θεµελίωση µιας γενικής
προτροπής για αξιοποίηση της «µεροληψίας», που δεν πρέπει να παραγνωριστεί,
υποβαθµιζόµενη στο επίπεδο των «προβληµάτων» δειγµατοληψίας (Kaufmann, 1996, σ.
66).
Από αυτή η προβληµατική αναδεικνύεται ο πολιτικός ρόλος του κοινωνιολόγου. Ο
ερευνητής αποσκοπεί εξ ορισµού στη συγκρότηση ενός «αντικειµένου» και σε µια προοπτική
ανάγνωσής του. Η προοπτική αυτή, η οποία κατασκευάζεται σταδιακά, κατά τη διαδικασία
της διαµεσολάβησης µεταξύ θεωρίας και εµπειρίας, εγγράφεται, αντικειµενικά, στη νόµιµη
θεώρηση του υπό διερεύνηση κοινωνικού κόσµου. Από µόνη της, η φυσική παρουσία του
ερευνητή ή της ερευνήτριας τροποποιεί, σε έναν έστω ελάχιστο βαθµό, τη δοµή του πεδίου.
Η αναγνώριση της πολιτικής σηµαντικότητας της εθνογραφικής έρευνας καθεαυτής και της
δυναµικής της, τόσο από τον ερευνητή όσο και από τα άτοµα που κινούνται µε τον ένα ή
τον άλλο τρόπο, αναλαµβάνοντας τον ένα ή τον άλλο ρόλο, στο υπό διερεύνηση πεδίο,
οδηγεί σε όλες αυτές της πρακτικές αντιµετώπισης της «παρουσίας» του ερευνητή-εντός-τουπεδίου. Από αυτή την αναγνώριση πηγάζει η εναλλαγή του ρόλου του «εισβολέα» µε αυτό

του πεδίου. Σαν από µόνη η σωµατική παρουσία µου να συνεισέφερε στην παρουσία ενός συµβολικού
δυναµικού, που έσπρωχνε τα πράγµατα στο χώρο του ψυχιατρείου προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση.
36 Για παράδειγµα, όταν αποφάσισα να συλλέξω µια σειρά από µαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις του
προσωπικού µιας κλινικής στο Θ.Ψ.Π.Χ., σε ένα µεταγενέστερο στάδιο της εθνογραφικής έρευνας, το πρώτο
βήµα που έκανα ήταν να πάρω την άδεια από τον υπεύθυνο ψυχίατρο του τµήµατος. Αυτός δέχτηκε αµέσως
και µάλιστα διαµεσολάβησε, ενηµερώνοντας τον προϊστάµενο, ώστε το προσωπικό ενός θαλάµου να µε
βοηθήσει σε αυτό που ήθελα να κάνω. Όταν όµως επισκέφτηκα το θάλαµο, την ίδια ηµέρα, συνάντησα την
άρνηση των νοσηλευτών να παραχωρήσουν συνεντεύξεις, ιδιαίτερα όταν αντίκρισαν το µαγνητόφωνο. ∆εν
επρόκειτο όµως για µια τυφλή άρνηση: για µισή και πλέον ώρα ένας νοσηλευτής µου εξηγούσε για πιο λόγο
δεν µπορούσε να αναφερθεί σε συγκεκριµένα θέµατα, ιδιαίτερα εάν αυτά καταγράφονταν σε µαγνητόφωνο.
Ουσιαστικά µου παραχώρησε µια συνέντευξη προκειµένου να µου εξηγήσει γιατί δεν µπορεί να δώσει
συνέντευξη. Αυτή η ερευνητική «αποτυχία» ήταν για µένα πολύ κατατοπιστική και πολύ διαφωτιστική στο
ζήτηµα του «δικαιώµατος του οµιλείν» που σχετίζεται µε την αρµοδιότητα για τη διαχείριση της δηµόσιας
εικόνας του εν λόγω τµήµατος. Από την άλλη, η άµεση αποδοχή της πρότασης από τον υπεύθυνο ψυχίατρο
δεν είχε να κάνει τόσο µε µια µεθοδολογία καλά σχεδιασµένη αλλά µε την ίδια τη δοµή του πεδίου: ο
κοινωνιολόγος -αυτό που συµβόλιζε αλλά και αυτό που έπραττε- ήταν ένας δυνάµει σύµµαχος ενός υπέρµαχου
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Για τον ίδιο, η παρουσία του κοινωνιολόγου στο Θ.Ψ.Π.Χ. συνεισέφερε µε
τον τρόπο της στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση και οπωσδήποτε η υπόθεση την οποία υπερασπιζόταν µε πάθος
µόνο κέρδος θα είχε από την δραστηριότητά του.
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του «φίλου», του «επιστήµονα», του «συµµάχου», του «περίεργου», του «παράξενου», του
«άσχετου», του «εχθρού».37
Στην περίπτωση, ειδικότερα, ενός οργανωµένου ιδρύµατος, όπως είναι το
ψυχιατρείο, η συγκρότηση του «αντικειµένου» εγγράφεται, αντικειµενικά, στη διαδικασία της
διαχείρισης της «δηµόσιας εικόνας». Η δηµόσια εικόνα δεν είναι κάτι το οµοιογενές, ούτε το
αποτέλεσµα µιας διαλογικά παραγόµενης συναίνεσης, όπως την εννοεί ο Habermas (1997).
Καθεαυτή εγχαράσσει ένα κύκλο στο εσωτερικό του οποίου ποικίλα, ετερόκλητα και
αντιφατικά, εγχειρήµατα σηµασιοδότησης προβάλλουν ως δυνάµει ερµηνείες, ως
εναλλακτικοί ορισµοί. Οι ανταγωνιστικές ερµηνείες ανάγνωσης του κοινωνικού κόσµου
προέρχονται από την ίδια τη δοµή του πεδίου, από τη συγκρότηση των σχέσεων µεταξύ των
θεσµικά εµπλεκοµένων. Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι δυνάµει ερµηνείες της ταυτότητας του
ιδρύµατος δεν είναι ισοδύναµες ως προς την ερµηνευτική τους ισχύ. Υπάρχει ένας υπό
συνεχή διαπραγµάτευση καταµερισµός έργου, που αναφέρεται στην «αρµοδιότητα της
εκπροσώπησης» και, εν τέλει, στο «δικαίωµα του οµιλείν» (Strauss, 1992, Freidson, 1984).
Η συγκρότηση του «αντικειµένου», εντάσσεται σε αυτή τη διαδικασία συγκρότησης
της δηµόσιας εικόνας, στην σταθερότητα ή την ευθραυστότητα της οποίας συνδράµει. Το
εγχείρηµα του υποκειµένου της επιστηµονικής εµπειρίας είναι το αποτέλεσµα µιας
διαµεσολάβησης, η οποία παίρνει τη µορφή µιας συνεχούς διαπραγµάτευσης µε τους φορείς
του πεδίου, µε όλα τα πρόσωπα από τα οποία τους ζητά, µε τον τρόπο του, ακόµα και µε
την απλή παρουσία του, να του πουν «τι κάνουν εκεί», «πως το αντιλαµβάνονται», «πως το
ερµηνεύουν».38 Το εγχείρηµα της συγκρότησης του «αντικειµένου» διαµεσολαβείται από την
δοµή της συµβολικής κυριαρχίας του πεδίου, µέσα από την οποία το ίδιο το πεδίο και οι
άνθρωποί του τον υποδέχονται, τον ακούν και του µιλάνε.
Κατά συνέπεια, το αντικείµενο της διαµεσολάβησης, το «επιστηµονικό αντικείµενο»
και το κειµενικό αποτέλεσµα της έρευνας, εντάσσονται στη διαδικασία παραγωγής της
νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου του υπό διερεύνηση πεδίου.39 Κατά µία έννοια,
37

Ο Αστρινάκης συζητώντας τις πρακτικές αποδοχής στη συµµετοχική παρατήρηση αναφέρεται στο διάχυτο
αίσθηµα του κατασκόπου (ένταξη ταυτόχρονα στις «έξω» και στις «έσω» οµάδες) που οφείλεται στην απειλή της
προσωπικής και της κοινωνικής ταυτότητας του ερευνητή/τριας και στη µειονοτική του θέση. Αναφερόµενος
στην έρευνα για τις πολιτισµικές υποκουλτούρες, παρατηρεί ότι τα προβλήµατα ταυτότητας επιτείνονται από
τον «παραβατικό προσεταιρισµό» (προτάσεις για κάπνισµα, άγρια έξοδο κλπ.) που επιχειρούν οι ερευνούµενοι
αντιµετωπίζοντας τους ερευνητές και τις ερευνήτριες. Βλ. Αστρινάκης Αντώνης, Νεανικές υ οκουλτούρες, Αθήνα,
Παπαζήσης, 1991, σ. 227-229.
38 Όπως υποστηρίζει και ο Παναγιωτόπουλος, οι κοινωνικές επιστήµες αποτελούν οργανικό µέρος της
διαδικασίας ανάδειξης προβληµάτων προς επίλυση, µέσα από την κατάδειξη «ζητηµάτων» προς διερεύνηση.
Βλ. Παναγιωτόπουλος Νίκος, Η ίστη στην τάξη, Αθήνα, Πατάκης, 2001, σ. 34.
39 Θα πρέπει εδώ να γίνει µια επισήµανση σε σχέση µε τον τρόπο παράθεσης του «υλικού». Στο κείµενο που
ακολουθεί παρατίθενται αποσπάσµατα από αφηγήσεις, δηλώσεις, τεκµήρια, δηµοσιοποιηµένο επιστηµονικό
λόγο, εξιστορήσεις του ερευνητή κλπ. Αυτά παρατίθενται στα διάκενα της αφήγησης, έτσι ώστε να αποτελέσουν
ένα «σύµπλεγµα λόγων», στο οποίο ο συγγραφέας αναλαµβάνει το διαµεσολαβητικό του ρόλο, µε µεγαλύτερη
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από ένα σηµείο και µετά, η παράσταση του ερευνητή, το ίχνος του περάσµατός του, η
ανάµνηση της σωµατικής του παρουσίας και το αποτέλεσµα της εργασίας του, ανήκουν και
στο ίδιο το πεδίο, είναι πλέον στοιχείο του.40
6. Περί εγκυρότητας, αξιοιστίας και γενικευσιµότητας
Η ανάδυση επιµέρους κοινωνικών κόσµων στο εσωτερικό των νεωτερικών κοινωνιών,
µια διαδικασία που περιγράφεται συνήθως µε όρους «κοινωνικού καταµερισµού της
κοινωνικής εργασίας» (Durkheim), συνοδεύεται από µια τάση εξοµοίωσης ορισµένων
ή µικρότερη επιτυχία, και αυτό θα κριθεί. Η αφήγηση που ακολουθεί δεν έχει πάντοτε τη µορφή σχολιασµού,
σαν να επρόκειτο για µια επαγωγική ανάλυση. Γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί η υφή του συµπλέγµατος.
Αυτός ο τρόπος παράθεσης του εµπειρικού υλικού είναι σύµφωνος µε τη διαφοροποίηση που διατυπώθηκε
παραπάνω, σε σχέση µε τις γνωσιοθεωρητικές προϋποθέσεις της θεµελιωµένης θεωρίας: δεν πρόκειται για µια
δευτέρου επιπέδου ανάγνωση του νοήµατος, για µια ερµηνεία ερµηνειών, για µια «διπλή ερµηνευτική», αλλά
για το αποτέλεσµα µιας διαµεσολάβησης.
40
Για όλους τους αυτούς τους λόγους, και επιπλέον επειδή το «αντικείµενο» της παρούσας έρευνας διαθέτει µια
υπερβάλλουσα συγκρουσιακή δυναµική, η δοµή του κειµένου είναι τέτοια έτσι ώστε να διαφυλάσσεται στο
µέγιστο δυνατό βαθµό η ανωνυµία. Ολόκληρη η δοµή της αφήγησης αποσκοπεί στην προστασία της
ανωνυµίας των ανθρώπων που εµπιστεύτηκαν, µε τον τρόπο τους, ηθεληµένα αλλά πολλές φορές και χωρίς τη
θέλησή τους, επειδή απλά το επέτρεψε κάποιος ιεραρχικά ανώτερος, τις δικές τους ερµηνείες για τον κοινωνικό
κόσµο. Ακόµα και η απλή αναφορά του θεσµού ή του εντοπισµένου συστήµατος δραστηριότητας, όπως είναι
για παράδειγµα ένας θάλαµος στη βραδινή βάρδια, θα «φωτογράφιζε» καταστάσεις που εµπλέκονται
συγκεκριµένα πρόσωπα. Θα ήταν δύσκολο τότε να διαφυλαχτεί η ανωνυµία σε έναν κοινωνικό κόσµο
περιορισµένου εύρους, όπως είναι ο κόσµος της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, όπου πολλοί γνωρίζονται.
Έτσι, χρησιµοποιήθηκαν κατά το δυνατόν παραποµπές που δεν αφορούν στενά στο Θ.Ψ.Π.Χ., και
στους άλλους χώρους που έλαβε χώρα η εθνογραφική έρευνα, αλλά σε άλλους ψυχιατρικούς θεσµούς. Έτσι, τα
επώνυµα κείµενα, ακόµα και αυτά που έχουν δηµοσιοποιηθεί, ανωνυµοποιούνται και η αναφορά περιορίζεται
στην ιδιότητα, στην πιο γενική της εκδοχή: «ψυχίατρος», «πρώην τρόφιµος», «κοινωνικός λειτουργός» κλπ.
Αυτό δεν σηµαίνει ότι παράγοντες όπως το «φύλο» ή η «ηλικία» ή άλλα χαρακτηριστικά που συνήθως
θεωρούνται ότι επηρεάζουν την ατοµική κοινωνική ταυτότητα δεν παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Όταν οι
διαστάσεις αυτές της ατοµικής κοινωνικής ταυτότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο σε σχέση µε συγκεκριµένα
ζητήµατα που αναδείχθηκαν αυτή καταγράφεται και αναδεικνύεται. ∆εν είναι όµως ανάγκη να παρατίθενται
όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν σε ένα απόσπασµα (φύλο, ηλικία, επάγγελµα, θέση, συνθήκες διεξαγωγής
της συνέντευξης, κτλ), όταν δεν συνεισφέρουν στην διαπραγµάτευση του υπό συζήτηση θέµατος, πολύ
περισσότερο όταν θα δυσχέραιναν σε πολύ µεγάλο βαθµό τη διαφύλαξη της ανωνυµίας. Σε κάθε περίπτωση
όµως, η µη αναφορά των στοιχείων δεν σηµαίνει ότι τα στοιχεία αυτά παραβλέπονται ούτε ότι υποβαθµίζονται.
Ανωνυµοποιούνται επίσης οι κοινωνικοί τόποι, τα µικροπεριβάλλοντα στα οποία κινήθηκα ως φυσική
παρουσία, και αναφέρονται «σαν να επρόκειτο» για κάτι γενικό, που αφορά στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση εν
γένει.
Τα ηθικά διλήµµατα θα ήταν ίσως λιγότερο έντονα εάν η µελέτη αφορούσε, για παράδειγµα ένα
αποµακρυσµένο χωριό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προστασία της ανωνυµίας παίρνει πολλές φορές το
χαρακτήρα µιας δεοντολογίας που όµως δεν υποκρύπτει παρά ελάχιστους κινδύνους παραβίασής της. Οι
πιθανότητες κάποιος να διαβάσει τα αποτελέσµατα της έρευνας και να καταλάβει από ποια πρόσωπα
προέρχονται οι µαρτυρίες και οι εκµυστηρεύσεις είναι απειροελάχιστες. Απεναντίας, ο κόσµος της ψυχιατρικής
αποτελείται από ανθρώπους που κατά κανόνα διαβάζουν και γράφουν, οι οποίοι έχουν µια στενή σχέση µε τον
γραπτό λόγο. Αυτό σηµαίνει ότι οι άνθρωποι του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής έχουν άµεση πρόσβαση
στα αποτελέσµατα της έρευνας γεγονός που ενισχύει τις ηθικές δεσµεύσεις.
Ακολουθώντας ένα διαφορετικό ηθικό µέληµα, η Blue επιλέγει ένα παρόµοιο τρόπο παρουσίασης
των αποτελεσµάτων της εθνογραφικής έρευνας που πραγµατοποίησε στους κοινωνικούς χώρους της ελληνικής
ψυχιατρικής: «Η οµοιογένεια ου χαρακτηρίζει την αρούσα εργασία για την ελληνική ψυχιατρική εξυ ηρετεί έναν ακόµη
σκο ό: ροστατεύει την ανωνυµία ασθενών και ληροφορητών. Η ελληνική ψυχιατρική είναι γεµάτη ε αγγελµατικές κλίκες
(αυτό α οτελεί χαρακτηριστικό της ειδικότητας και δεν δραµατο οιείται α λώς εδώ). Οι ψυχιατρικές κλίκες είναι
συγχρόνως η αιτία και το α οτέλεσµα της βαθιάς διάσ ασης ου υ άρχει στο χώρο. Έτσι, στην ροσ άθειά µου να είµαι
ε αγγελµατικά ουδέτερη µέσα σε ένα κλίµα ολιτικά φορτισµένο, α έφυγα γενικά την αναφορά σε συγκεκριµένα ρόσω α
και συγκεκριµένα µέρη.» Πρβλ. Blue, Η δηµιουργία της ελληνικής ψυχιατρικής, ο.π., σ. 42-43.
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θεµελιωδών διαστάσεων, βάσει των οποίων συγκροτούνται αυτοί οι κόσµοι. Η κοινωνική
διαφοροποίηση ακολουθείται από µια τυποποίηση των διαφοροποιηµένων λειτουργιών
(Willke, 1996, σ. 17-31). «Μια διλή αντιφατική κίνηση οµογενοοίησης και διαφοροοίησης
χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες» (Bertaux, 1997, σ. 13). Αυτή καθεαυτή η διαδικασία
διαφοροποίησης-οµογενοποίησης είναι που επιτρέπει ένα περιθώριο «γενικευσιµότητας», για
να χρησιµοποιήσουµε µια έννοια σύµβολο παρεξηγήσεων στους χώρους των κοινωνικών και
όχι µόνο επιστηµών, καθώς την καθιστά δυνατή και ιστορικά επίκαιρη.
Οι ποιοτικές έρευνες στο χώρο της κοινωνιολογίας συνδέθηκαν εξαρχής µε τη
µελέτη αυτών των επιµέρους κοινωνικών κόσµων που αναδύονται στον ορίζοντα της
νεωτερικότητας, επικεντρώνοντας στη διερεύνηση των ιδιαιτεροτήτων τους και των
θεµελιωδών διαστάσεών τους (Peretz, 1998, σ. 32-47). Κατά ένα τρόπο, το κοινωνιολογικό
βλέµµα δανείστηκε τα ανθρωπολογικά γυαλιά προκειµένου να δει πιο καθαρά το αλλότριο,
το οποίο αναδύονταν µέσα στο οικείο (Παπαταξιάρχης, 1999). Οι «µικροδιερευνήσεις»
όµως αυτές δεν στερούνται σηµασίας προκειµένου να κατανοηθούν άλλοι κοινωνικοί κόσµοι,
συναφείς και ανάλογοι, ακόµα και αν αυτοί παραµένουν ιστορικά και γεωγραφικά
αποµακρυσµένοι. Για παράδειγµα, η µελέτη ορισµένων αµερικανικών ψυχιατρικών θεσµών
στη δεκαετία του ‘50 και του ’60 από το Goffman απέδωσε ορισµένες βασικές έννοιες (µε
κεντρική αυτή του «ολοπαγούς ιδρύµατος») µε τις οποίες µπορούµε µε µεγαλύτερη ευχέρεια
να διακρίνουµε ορισµένα από τα χαρακτηριστικά των «υπό αποϊδρυµατοποίηση»
ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα των αρχών του 21ου αιώνα (Goffman, 1994). Είναι
ακριβώς το αποτέλεσµα αυτής της ιστορικής διαδικασίας οµογενοποίησης-διαφοροποίησης
που παρέχει την πραγµατολογική θεµελίωση της δυνατότητας έγκυρων θεωρητικών
αποφάνσεων, κυρίως µέσου βεληνεκούς, µε αναδροµή στην εµπειρική µελέτη
συγκεκριµένων, ιστορικά προσδιορισµένων, κοινωνικών κόσµων.
Ο σκοπός της παρούσας µελέτης δεν ήταν, εξαρχής, η «νατουραλιστική περιγραφή»,
αλλά το «εθνοκοινωνιολογικό» εγχείρηµα (Bertaux, 1997, σ. 7, Lapassade, 1991, σ. 111120). Επιπλέον, το ερµηνευτικό διάβηµα αυτοπροσδιορίζεται ως «διαµεσολάβηση» και όχι
ως κατασκευή δευτέρας τάξεως, η οποία ως τέτοια υποκρύπτει έναν λανθάνοντα
νατουραλισµό (Λαζός, 1998, σ. 145). Απ’ αυτό το επιστηµολογικό διάβηµα προκύπτει ο
απώτερος στόχος, ο οποίος ήταν εξαρχής η «ανακάλυψη» ορισµένων ευρύτερων κοινωνικών
λογικών, που δεν αφορούν αποκλειστικά αυτή ή την άλλη εκδοχή των θεσµών που
διερευνήθηκαν. Τα «ευρήµατα» της έρευνας δεν αφορούν στενά την ψυχιατρική στην
Ελλάδα του γυρίσµατος του αιώνα, αλλά ορισµένες διαστάσεις συγκρότησης της κοινωνικής
πραγµατικότητας γενικά, ιδιαίτερα όσον αφορά στις σύγχρονες διαδικασίες παραγωγής των

137

ατόµων. Το πεδίο µελέτης και το εµπειρικό υλικό θεωρήθηκε ως οιονεί θεωρητικό
εργαστήριο, ως ένας τόπος διαµεσολάβησης πραγµατολογικών αναφορών και θεωρητικών
στοχασµών. Είναι η ίδια η κοινωνική διαδικασία διαφοροποίησης-οµογενοποίησης, η οποία
καθιστά

αυτή

τη

διαµεσολάβηση

δυνατή,

διαµεσολαβώντας

την

πολυποίκιλα.

29

«Ξεκινήσαµε την ορεία αντίστροφα χωρίς
να µας καλύτει η ειστροφή.
Ονοµάσαµε τους δρόµους ανεξέλεγκτα.
Έτσι ου το χάος
να ταιριάζει µε το χρώµα της µοναξιάς µας,
χωρίς συµβιβασµούς
Προχωρούσαµε υνοβάτες
σε µαλκόνια δίχως κάγκελα.
Μάτια,
σασµένα γυαλιά και σκοτοδίνη.
Ένα φως αναζητώ στης µοναξιάς µου τις σκιές.»

Φαλελάκης Γιώργος, Ατέρµονη Ροή, Χανιά,
έκδοση περιοδικού Νεώριον, 1996.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ «ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ»
1. Η ψυχιατρική έξω αό τα τείχη του ασύλου
1.1. Ο αντίλογος στην ασυλιακή ψυχιατρική: µια αράλληλη ορεία
Η ψυχιατρική συγκροτείται ως επιστήµη στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου
αιώνα χάριν και δια µέσου ενός ιδιόµορφου θεσµού, του ασύλου. Το άσυλο της αποδίδει το
status της ιατρικής ειδικότητας και την ίδια στιγµή τη διαχωρίζει από την υπόλοιπη ιατρική.
Όµως, ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα εµφανίζονται πρακτικές και αναδεικνύονται
διαστάσεις της αντιµετώπισης της ψυχοπαθολογίας και των φορέων της οι οποίες κινούνται
σε µια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή της ασυλιακής αποµόνωσης. «Την κατασταλτική
ρακτική αµφισβητεί η διααιδαγωγική-ηθική στήριξη, την ιδρυµατική αθητικότητα αµφισβητεί η
συµµετοχή των εγκλείστων σε δραστηριότητες της ασυλιακής ζωής, στην αοχή αό κάθε
δραστηριότητα αντιαρατίθεται το θεραευτικό νόηµα της συµµετοχής σε εργασιακές δραστηριότητες»
(Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 32). Αυτές οι παράλληλες πρακτικές αντιδιαστέλλονται στη
διάδοση αρχικά και στην κυριαρχία µετέπειτα του θεσµού των ασύλων.
Είδαµε πως το όνοµα του Pinel συνδέθηκε µε µια ανθρωπιστική προσέγγιση, που
όσο κι αν ο µύθος της υποσκίασε την επιστηµολογική τοµή του έργου του δεν παύει να
αποτελεί µια σηµαντική διάσταση των παρεµβάσεών του στα άσυλα, τα οποία διηύθυνε.
Εξάλλου, η οργάνωση του ασύλου σε ανθρωπιστική βάση αποτελούσε προϋπόθεση για την
«ηθική θεραπεία», εφόσον αυτή βασίζονταν σε ένα διαλογικό-επικοινωνιακό µοντέλο
θεραπευτικής σχέσης.
Παρόµοιες παρεµβάσεις επιχείρησε στην Ιταλία ο Chiarugi και στην Αγγλία ο
Tuke. Το πνεύµα της θρησκευτικής φιλανθρωπίας της κοινότητας των Κουακέρων οδηγεί
τον τελευταίο στη δηµιουργία ενός πρωτότυπου ιδρύµατος, του “retreat”, στο York το
1792. Το ίδρυµα αυτό βασίζονταν στην απόρριψη της φυσικής βίας, στην χριστιανική
διαπαιδαγώγηση και στη φιλελεύθερη αντιµετώπιση. Στους κόλπους του δηµιουργήθηκε η
πρώτη οµάδα αυτοβοήθειας (“Societies of Friends”).
Ο ανθρωπιστικός ρεφορµισµός του John Conolly στα µέσα του 19ου αιώνα, που
επηρεάστηκε από τον Tuke, αµφισβητεί µε τη σειρά του τον παραδεδεγµένο ρόλο του
γιατρού και τη λογική του ασύλου. Γιατροί και νοσοκόµοι οφείλουν να περιθάλπουν τους
ασθενείς σε «ανθρώπινες συνθήκες» και να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατά τους όχι µε
φυσικά µέσα αλλά βασιζόµενοι στην ηθική-ψυχολογική στήριξη (Basaglia, 1977).
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Η «ενεργητική περίθαλψη των ασθενών» του Hermann Simon συµπληρώνει το παζλ
των σηµαντικότερων «ανθρωπιστικών» παρεµβάσεων στο άσυλο, οι οποίες και αποτελούν
τους προδρόµους της κοινωνικής ψυχιατρικής που θα κυριαρχήσει µεταπολεµικά. «Η
οριστική κατάργηση των φυσικών κατασταλτικών µέσων, η δραστηριοοίηση των νοσοκόµων, η
αναθεώρηση του ρόλου του γιατρού αό φύλακα σε συνοµιλητή, ροδιαγράφουν την εµφάνιση µιας
νέας ειστηµονικής συνείδησης ου εξετάζει τους κοινωνικούς και οικονοµικούς αράγοντες και
ροσδίδει διαφορετικό εριεχόµενο στην ιδρυµατική ρακτική» (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 37).
Η αντικειµενιστική προσέγγιση του φορέα της ψυχοπαθολογίας στο πλαίσιο του
θεσµού του ασύλου, η οποία αναζητά τη σαφή περιγραφή των συµπτωµάτων, την
ταξινοµητική ακρίβεια και προϋποθέτει µια ψυχική νοσολογική οντότητα ανάλογη της
σωµατικής, συνοδεύεται εξαρχής από έναν αντίλογο. Ο αντίλογος αυτός βασίζεται στην
υπέρβαση της σηµειολογίας της αρρώστιας, η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη µιας
νοσολογικής οντότητας και επικεντρώνεται «στο υποκείµενο της τρέλας», στον τρόπο που
αυτό το ίδιο σχετίζεται µε τον κόσµο, µε τους άλλους και µε τον ίδιο του τον εαυτό.
Η σχέση αντικειµενισµού και υποκειµενικοκεντρισµού στην ψυχιατρική προσέγγιση
µπορεί να αναπαρασταθεί µε ένα εκκρεµές που κινείται µεταξύ της νοσολογικής οντότητας
(ψυχοπαθολογία) και του φορέα της (υποκείµενο). Η κίνησή του δεν είναι οµαλή αλλά,
τουναντίον, ακανόνιστη: πότε το εκκρεµές δείχνει µαγνητισµένο στη µια από τις δύο
πλευρές, άλλοτε παραπαίει µεταξύ των δύο πόλων µε µια σχετική κανονικότητα και
ορισµένες φορές µοιάζει να βρίσκεται ταυτόχρονα και στα δύο άκρα. Μόνο που αυτή η
παλινδροµική κίνηση δεν είναι τυχαία: λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό συγκεκριµένων
ιστορικών και κοινωνικών συγκυριών. Προκειµένου να κατανοήσουµε τη σχέση ψυχιατρικού
θεσµού και κοινωνίας θα πρέπει να στρέψουµε την προσοχή µας τόσο στο εσωτερικό του
ψυχιατρικού πεδίου και στις διαδικασίες µετασχηµατισµού του όσο και στις εκάστοτε
συνολικές διαδικασίες, στις οποίες εγγράφεται και στις οποίες συνεισφέρει ο τοπικός
µετασχηµατισµός.

1.2. Οι µεταολεµικές εξελίξεις
1.2.1. Η ανάτυξη της κοινοτικής ψυχιατρικής
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Η ιδεολογική κυριαρχία της κοινωνικής ψυχιατρικής µεταπολεµικά και η επέκταση
της κοινοτικής ψυχιατρικής1 αµφισβήτησε τη µονοκρατορία του βιολογικού παραδείγµατος,
το οποίο βασίζεται στο φετιχισµό της ταξινόµησης και της καταγραφής της
συµπτωµατολογίας, στην αναζήτηση των αιτίων της ψυχοπαθολογίας και των σωµατικών
µέσων θεραπείας. Πριν από την κυριαρχία του κοινωνικού στην ψυχιατρική προσέγγιση, η
βιολογική θεώρηση αµφισβητήθηκε από την ψυχοδυναµική θεώρηση η οποία, αν και
συµπυκνώνεται στη ψυχανάλυση, δεν εξαντλείται σ’ αυτή. Όπως έδειξε ο Gauchet,
µπορούµε να χαράξουµε µια νοητή, έστω και αδιόρατη γραµµή ανάµεσα στη θεµελίωση της
ψυχιατρικής από τον Pinel και τη διατύπωση των βασικών αρχών της ψυχανάλυσης από τον
Freud (Gauchet, 1997). Η ψυχοδυναµική θεώρηση -η οποία εστιάζεται όχι σε µια
νοσολογική οντότητα που διαγιγνώσκεται αντικειµενικά και αντιµετωπίζεται µε φυσικά µέσα,
αλλά στην εσωτερική δυναµική του ατόµου και στις συγκρούσεις που αυτή συνεπάγεται,
άµεσα ή έµµεσα συνδεδεµένες µε το κοινωνικό περιβάλλον- επαναπροσδιορίζει τον
ορίζοντα εντός του οποίου µπορούµε να στοχαστούµε τον άνθρωπο και την τρέλα.
Η ανάπτυξη της κοινωνικής προσέγγισης µεταπολεµικά κατανοήθηκε στο εσωτερικό
της ψυχιατρικής ως νίκη της «δηµόσιας υγείας», σε αντίθεση µε τη µονόπλευρη θεώρηση της
ψυχικής ασθένειας ως ατοµικού-βιολογικού φαινοµένου που συνόδευε την ασυλιακή
πρακτική. «Η ραγµατική σύγκρουση βρίσκεται µεταξύ του βιοϊατρικού αραδείγµατος και του
αραδείγµατος της δηµόσιας υγείας» (Στυλιανίδης, 2001, σ. 15). Με τον τρόπο αυτό
αναδείχθηκε η κοινωνική διάσταση της «ψυχικής ασθένειας». «Το βασικό ειχείρηµα της
κοινοτικής ψυχιατρικής αοτελεί η ρόταση ενός εναλλακτικού σχεδίου στο αραδοσιακό ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο» (Mordelet, 2001), δηλαδή µια πρόταση που βασίζεται σε µια διαφορετική
θεσµική διάρθρωση, η οποία επιτρέπει την εφαρµογή µιας σειράς θεραπευτικών
παρεµβάσεων χωρίς τη διαµεσολάβηση του εγκλεισµού, ή έστω χωρίς την επικέντρωση σε
αυτόν (Dormois et all, 1997, σ. 262-263). Στο νέο µοντέλο η ψυχιατρική φροντίδα
λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό διαφοροποιηµένων δοµών, στην κέντρο της πόλης και της
γειτονιάς και η νοσοκοµειακή φροντίδα διατηρείται αποκλειστικά για την «οξεία φάση» της
1

Οι όροι «κοινωνική ψυχιατρική» και «κοινοτική ψυχιατρική» χρησιµοποιούνται πολλές φορές εναλλακτικά και
συµπληρωµατικά. Εδώ οι όροι αυτοί χρησιµοποιούνται ως εξής: Με τον όρο «κοινοτική ψυχιατρική»
προσδιορίζεται το σύνολο των ψυχιατρικών θεσµών που αποσκοπούν στη παροχή ψυχιατρικής φροντίδας
χωρίς τη µεσολάβηση της νοσηλείας (ή µε την πολύ περιορισµένη χρήση αυτής). Ο όρος «κοινωνική
ψυχιατρική» είναι πιο ευρύς και συµπεριλαµβάνει τις θεωρητικές και θεραπευτικές αντιλήψεις στο χώρο της
ψυχιατρικής που κατανοούν το υποκείµενο προς θεραπεία ως κοινωνικό ον και έτσι το αντιµετωπίζουν.
Αναγνωρίζεται έτσι η σηµασία των κοινωνικών παραγόντων στην εµφάνιση και στην εξέλιξη των
επονοµαζόµενων «ψυχικών ασθενειών». Ο όρος «κοινοτική ψυχική υγιεινή» (community mental health)
αναφέρεται, και έτσι χρησιµοποιείται συνήθως, σε µια διεύρυνση των κοινοτικών ψυχιατρικών υπηρεσιών στον
γενικό πληθυσµό. Βλ. Κονταξάκης Β. Π., Χριστοδούλου Γ. Ν., «Κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική», στο
Χριστοδούλου Γ. Ν., Κονταξάκης Β. Π., Οικονόµου Μ. Π. (επιµ.), Προλη τική ψυχιατρική, Αθήνα, Βήτα,
2000, σ. 11-15.
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ψυχικής ασθένειας. Πρόκειται εν ολίγοις για µια συνεχή µέριµνα για διατήρηση του
υποκειµένου προς θεραπεία στο εσωτερικό του «κοινωνικού ιστού».
1.2.2. Τα «ψυχοφάρµακα» και η κριτική του ασυλιακού µοντέλου
Η ανακάλυψη των ψυχοφαρµάκων υπήρξε καθοριστική σ’ αυτή την «πορεία προς
την κοινότητα», τα µεταπολεµικά χρόνια.2 Τα ψυχοφάρµακα τροποποίησαν ριζικά την
επικρατούσα «ατµόσφαιρα» στο εσωτερικό των ψυχιατρικών ιδρυµάτων και επέτρεψαν µια
αποτελεσµατική διαχείριση των συµπτωµάτων των θεραπευοµένων στο εσωτερικό της
κοινότητας, χωρίς τη µεσολάβηση, ή µε το δραστικό περιορισµό, της νοσηλείας
(Ackerknecht, 1998, σ. 287-288). Εντούτοις, τα εγχειρήµατα υπέρβασης του ασύλου δεν
οφείλονται αποκλειστικά στην αποτελεσµατικότητα των θεραπευτικών µέσων, ιδιαίτερα των
ψυχοφαρµάκων, αλλά κυρίως σε µια σταδιακή αλλαγή οπτικής της ψυχοπαθολογίας και του
φορέα της, η οποία εγγράφεται σε ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες.3 Είναι ενδεικτικό ότι,
αν και η χρήση των ψυχοφαρµάκων επέτρεψε µια αποτελεσµατική διαχείριση των «ακραίων»
συµπτωµάτων, η γενίκευση της κριτικής του ασυλιακού µοντέλου και οι προσπάθειες για
ριζικό µετασχηµατισµό του προηγήθηκαν της ανακάλυψής τους (Mainhagu, 1997, σ. 582585). Εάν χρησιµοποιούσαµε τους όρους του Khun θα λέγαµε ότι η «κρίση» του ασυλιακού
«παραδείγµατος» προϋπήρξε της εµφάνισης των ψυχοφαρµάκων.4 Αξίζει να αναφερθούν για
το σκοπό αυτό δύο περιπτώσεις εγχειρηµάτων υπέρβασης του θεσµού του ασύλου και της

2

Για µια αρκετά εκτεταµένη και σε βάθος ανάλυση του φαινοµένου των ψυχοτρόπων ουσιών, µεταξύ των
οποίων και τα ψυχοφάρµακα, βλ. το συλλογικό τόµο Ehrenberg Alain (επιµ.) Individus sous influence, Παρίσι,
Esprit, 1991.
3 «Όµως η χλωρο ροµαζίνη ανακαλύφτηκε το 1956 και η αλο εριδόλη το 1960 δηλαδή 10 και 14 χρόνια αντίστοιχα α ό
την αρχή της ενεργού στήριξης και ε ανένταξης ψυχικά ασχόντων στην κοινότητα. Είναι σαφές ότι ροηγήθηκε µία ηθική
θέση, ου ροήγαγε την ε ανένταξη των ατόµων, ου ασφαλώς στηρίχθηκε α οφασιστικά α ό την ανακάλυψη των
ψυχοτρό ων φαρµάκων.» Πρβλ. Στυλιανίδης Στέλιος, «Μοντέλα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και
προβλήµατα µεταφοράς τους στον χώρο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα: θεωρητικές, κλινικές
και πρακτικές παρατηρήσεις», Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 75, 2001, σ. 20.
4 Με τη χρήση της έννοιας του «παραδείγµατος» στο σηµείο αυτό και σε ορισµένα άλλα υπογραµµίζεται ότι το
πέρασµα από την ασυλιακή στην κοινοτική ψυχιατρική είναι τόσο ριζικό, που οδηγεί σε µια συνολική
αναδιάταξη των οριζόντων, εντός των οποίων συγκροτείται: 1) η επιστηµονική αυθεντία, 2) το θεσµικό πλαίσιο
εξάσκησης των πρακτικών και 3) το ίδιο το «αντικείµενο» προς το οποίο αποσκοπούν τόσο οι θεωρίες όσο και
οι πρακτικές. Όπως αναφέρει ο ίδιος ο Kuhn: «Μ’ αυτόν τον όρο χαρακτηρίζω καθολικά αναγνωρισµένες
ε ιστηµονικές ε ιτεύξεις, οι ο οίες, για ένα χρονικό διάστηµα, αρέχουν ρότυ α ροβληµάτων και λύσεων σε µια
κοινότητα ειδικών» (Kuhn, 1987, σ. 56). Η αναφορά στις απόψεις του εν λόγω συγγραφέα δε συνεπάγεται την
πλήρη και άκριτη υιοθέτηση των απόψεών αυτών, οι οποίες εντάσσονται στο ευρύτερο ρεύµα του
«κοινωνιολογικού σχετισµού». Από την άλλη, η έννοια καθεαυτή του «παραδείγµατος» πολλές φορές
συσκοτίζει παρά διαφωτίζει τα φαινόµενα, ιδιαίτερα στην ελληνική γλώσσα, εφόσον αποτελεί αντιδάνειο.
Άλλωστε ο ίδιος εγκατέλειψε σε µεταγενέστερα γραπτά του αυτή την έννοια και την αντικατέστησε µε τον όρο
«υπόδειγµα», σε συνάφεια µε αυτό που ονόµασε «disciplinary matrix» (Κάλφας, 1987, σ. 32). Για µια
περιεκτική παρουσίαση της προβληµατικής του παραδείγµατος στο χώρο της ψυχολογίας και των κοινωνικών
επιστηµών γενικότερα βλ. Lambie John, “The Misuse of Kuhn in psychology” The Psychologist, τ. 1, σ. 6-11,
1991.
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λογικής του, οι οποίες έλαβαν χώρα πριν από την εµφάνιση των ψυχοφαρµάκων: η «θεσµική
ψυχοθεραπεία» (psychothérapie institutionnelle) και η «θεραπευτική κοινότητα».
Το κίνηµα της θεσµικής ψυχοθεραπείας αναπτύχθηκε στη Γαλλία. Επηρεάστηκε
τόσο από εξωγενείς παράγοντες, όπως η αγγλική εµπειρία του «µη περιορισµού» (non
restraint) και της «ανοικτής πόρτας» (open door) και οι απόψεις του Γερµανού Simon για
την εργασία ως θεραπευτικό παράγοντα, ερµηνευµένες όµως µαρξιστικά, όσο και ενδογενείς,
όπως η µακρά παράδοση της γαλλικής ασυλιακής ψυχιατρικής (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ.
38). Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η εµπειρία ορισµένων ψυχιάτρων (Tosquelles, Bonnafé κ.α.)
που ενεπλάκησαν στον ισπανικό εµφύλιο, στο πλευρό του «λαϊκού µετώπου», και στην
αντίσταση απέναντι στη γερµανική κατοχή λίγο αργότερα. Κεντρική αρχή του κινήµατος
αποτέλεσε η διαπίστωση ότι δεν είναι δυνατή η ψυχοθεραπευτική αντιµετώπιση των ασθενών
χωρίς µια προηγηθείσα ανάλυση του ίδιου του ασυλιακού θεσµού. Η αµφισβήτηση του ίδιου
του θεσµού, της ιεραρχίας που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του και της σχέσης του µε τα
κοινωνικά και τα υπαρξιακά αδιέξοδα, θεωρήθηκε ότι αποτελούσε την προϋπόθεση για κάθε
εξατοµικευµένη θεραπευτική παρέµβαση. Οι παγιωµένες σχέσεις µεταξύ των θεσµικά
εµπλεκοµένων, των γιατρών, των νοσηλευτών, του βοηθητικού προσωπικού αλλά και των
«ασθενών», αµφισβητήθηκαν και επιχειρήθηκε ο επαναπροσδιορισµός τους. Ο σκοπός του
κινήµατος ήταν να καταστεί δυνατή η διασύνδεση νοσοκοµειακής πρακτικής και
ψυχανάλυσης.
Το ψυχιατρείο µετατράπηκε σε πολιτικό εργαστήριο νέων εννοιών, οι οποίες
αµφισβητούσαν την καθιερωµένη ψυχιατρική σηµειολογία και έθεταν στον ορίζοντα των
προς επίλυση προβληµάτων τις σχέσεις τόσο µεταξύ των εργαζοµένων όσο και ανάµεσα στο
προσωπικό και τους ασθενείς. Ο έντονος αντικοµουνισµός της µεταπολεµικής περιόδου και
η κριτική της ψυχανάλυσης εκ µέρους της µαρξιστικής αριστεράς εµπόδισαν τη διάδοση του
κινήµατος. Παραταύτα, λειτούργησε «παραδειγµατικά», δηλαδή ως «µοντέλο», ιδιαίτερα σε
σχέση µε την «ψυχιατρική του τοµέα» που θα αναπτυχθεί αργότερα ως η γαλλική εκδοχή
της κοινοτικής ψυχιατρικής (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 38).
Ένα άλλο παράδειγµα κριτικής του ασυλιακού µοντέλου πριν από την ανακάλυψη
των ψυχοφαρµάκων ήταν αυτό της «θεραπευτικής κοινότητας». Οι θεωρίες και οι πρακτικές
που αναπτύχθηκαν αναφορικά µε την ιδέα της θεραπευτικής κοινότητας επηρέασαν σε πολύ
µεγάλο βαθµό τις ευρωπαϊκές και τις βορειοαµερικανικές χώρες. Αν και οι ιδέες που
συνάδουν µε τη λογική της θεραπευτικής κοινότητας ανευρίσκονται ήδη στο µεσοπόλεµο (ο
H. S. Sullivan κάνει λόγο για «θεραπευτικό περιβάλλον» ήδη το 1930), η πιο ολοκληρωµένη
παρουσία της γίνεται µεταπολεµικά από το M. Jones: «Η Θεραευτική κοινότητα είναι
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σαφέστατα διαφορετική αό άλλα θεραευτικά κέντρα, γιατί διατίθενται συνειδητά όλες οι υάρχουσες
ικανότητες του ροσωικού και των αρρώστων µε στόχο την εντατικοοίηση της θεραείας. Αυτό
ροϋοθέτει την αλλαγή της συνηθισµένης θέσης των αρρώστων. Σε συνεργασία µε την εαγγελµατική
οµάδα συµµετέχουν ενεργητικά στη θεραεία και άλλων ασθενών και κατά έναν τρόο και σε όλες τις
εργασίες στο ίδρυµα, σε αντίθεση µε τον σχετικά αθητικό ρόλο του αοδέκτη των αραδοσιακών
θεραευτικών συνηθειών» (Jones, στο Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 40-41). Η ανεκτικότητα, ο
εκδηµοκρατισµός των σχέσεων, η σύµπνοια, η συλλογικότητα και ο από κοινού σχεδιασµός
των στόχων οδηγούν σε ένα διπλό αποτέλεσµα: από τη µια γίνεται γενικά αποδεκτό και
ενσωµατώνεται στην ψυχιατρική πρακτική ένα νέο θεραπευτικό πνεύµα και από την άλλη
ασκείται κριτική στο ασυλιακό περιβάλλον. Αν και η θεώρηση της θεραπευτικής κοινότητας
θα υποστεί αλλαγές και τροποποιήσεις, ιδιαίτερα προκειµένου να προσαρµοστεί σε
εξωνοσοκοµειακές ψυχιατρικές υπηρεσίες, αποτέλεσε ένα από τα βασικότερα εναλλακτικά
µοντέλα στην ασυλιακή ψυχιατρική το οποίο εµφανίστηκε πριν από την ανακάλυψη των
ψυχοφαρµάκων και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σωµατική θεραπεία (Μπαϊρακτάρης,
1994, σ. 41-43).
Είναι ενδεικτικό, ως προς την αλλαγή προσανατολισµού που ελάµβανε χώρα πριν
από την έλευση των ψυχοφαρµάκων, το τεύχος της γαλλικής επιθεώρησης Ésprit το
∆εκέµβριο του 1952,5 το οποίο ήταν αφιερωµένο στην άσχηµη κατάσταση των ψυχιατρικών
νοσοκοµείων. Περιείχε αφηγήσεις πρωταγωνιστών, συµπεριλαµβανοµένων γιατρών και
νοσηλευτών, οι οποίοι διαπίστωναν το αδιέξοδο της ασυλιακής ψυχιατρικής και τη µιζέρια
της καθηµερινότητας πίσω από τα τείχη του ασύλου. Εποµένως, τα ψυχοφάρµακα
υποβοήθησαν µια διαδικασία γενίκευσης της αµφισβήτησης των ασύλων, η οποία
βρίσκονταν ήδη στο ξεκίνηµά της. Αν και η ανακάλυψή τους επηρέασε βαθύτατα τη ριζική
αναδιάταξη των ψυχιατρικών υπηρεσιών προς το κοινοτικό πρότυπο, διευκολύνοντάς την,
δεν είναι αυτά που τη δηµιούργησαν.6

1.2.3. Η γενίκευση της κριτικής του ασυλιακού µοντέλου
Ήδη από τη δεκαετία του ’60 αναδύονται από παντού κριτικές προσεγγίσεις της
«καθιερωµένης» ψυχιατρικής, όπως αυτή παγιώνεται στο θεσµό του ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου-ασύλου και της βιολογικής-ιατρικής προσέγγισης της ψυχοπαθολογίας. Η
γενίκευση της κριτικής οδηγεί σε αµφισβήτηση της ψυχιατρικής πρακτικής και σε
5

Esprit: Misére de la psychiatrie, τεύχος αφιέρωµα εκτός σειράς, ∆εκέµβριος 1952.
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συστηµατική διερώτηση για το παρελθόν της, τους θεσµούς που την αναπαράγουν και τις
σχέσεις της µε τις ιεραρχικές και τις ταξικές δοµές της κοινωνίας. Οι κοινωνικές επιστήµες
στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην ψυχιατρική αντιµετωπίζοντάς την ως «αντικείµενο
µελέτης». Ως εκ τούτου, γράφεται µια σειρά από «ιστορίες» που σχετίζονται µε την
ψυχιατρική: «ιστορία της τρέλας», «ιστορία της σταδιοδροµίας των τροφίµων» των
ψυχιατρικών ιδρυµάτων, επιµέρους ιστορίες των επαγγελµατιών αλλά και των ψυχιατρικών
θεσµών. Κατά κάποιο τρόπο, η ψυχιατρική χάνει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 το
προνόµιο του «µονολόγου», δηλαδή της αποκλειστικής αρµοδιότητας απέναντι στην
ψυχοπαθολογία και το φορέα της, και µετατρέπεται η ίδια σε «αντικείµενο» προς διερεύνηση
(Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 46-47).
Μια βασική κριτική που ανακύπτει στη δεκαετία του ’60 αφορά στη σχέση
υποκειµένου-αντικειµένου. Θα ξαναβρούµε εδώ το µοτίβο της διαλεκτικής σχέσης µεταξύ
αντικειµενισµού και υποκειµενικοκεντρισµού: «Οι ροσάθειες αναθεώρησης της σχέσης
υοκειµένου-αντικειµένου, δηλαδή της σχέσης όου ο άσχων µετατρέεται σε αντικείµενο
αρατήρησης, ταξινόµησης και της αντίστοιχης αντιµετώισης, συνδέονται µε την ροσάθεια
αοχαρακτηρισµού του άσχοντα ως εικίνδυνου, µε την αναθεώρηση των λειτουργικών-ιεραρχικών
σχέσεων µεταξύ των εµλεκοµένων εαγγελµατικών, µε την αξιοοίηση των ανθρώινων όρων, την
αοαθητικοοίηση των εγκλείστων και τη δραστηριοοίησή τους σε όλα τα είεδα»
(Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 46). Η προβληµατικοποίηση της σχέσης υποκειµένουαντικειµένου παίρνει έτσι τη µορφή της κριτικής του θετικισµού, ο οποίος υποβαστάζει τη
βιολογική-ιατρική προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας που κυριαρχεί στα ψυχιατρικά
νοσοκοµεία-άσυλα της εποχής.
Η συσχέτιση του κράτους πρόνοιας µε τον κοινωνικό έλεγχο προεκτείνεται
προκειµένου να συµπεριληφθεί και το σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών στους θεσµούς
που δυνάµει «ελέγχουν και καθυποτάσσουν» τον πληθυσµό. Κατά συνέπεια, η ψυχιατρική
προσλαµβάνεται µέσα από το πρίσµα της «κανονικοποίησης», την οποία επιδιώκει να
επιβάλει το «θεραπευτικό κράτος» (Szasz), «ψυχιατρικοποιώντας» και εξατοµικεύοντας τα
κοινωνικά προβλήµατα και δικαιολογώντας εµµέσως τις κοινωνικές διαιρέσεις (για µια
εκτενή αναφορά σ’ αυτή την προσέγγιση, βλ. κεφ. Χ).
Από την άλλη όχι µόνο αµφισβητούνται οι θεραπευτικές δυνατότητες των
ψυχιατρικών

ιδρυµάτων

αλλά

επιπλέον

καταδεικνύεται

η

λειτουργία

τους

ως

ψυχοπαθολογικών παραγόντων. Ο «ιδρυµατισµός», ή «ιδρυµατική νεύρωση» σε µια πιο
6

Για µια κριτική του τρόπου µε τον οποίο συνδυάζεται φαρµακοθεραπεία και ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην
Ελλάδα βλ. Μάτσα Κατερίνα, «Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως δυνατότητα. Το ∆αφνί σε κρίση µετάβασης»,
Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 67, 1999, σ. 35-44.
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τεχνική ορολογία, θεωρείται ότι συνιστά µια δευτερογενή, ιατρογενή, ψυχοπαθολογία, η
οποία οφείλεται στον εγκλεισµό και τη µακροχρόνια παραµονή στο άσυλο και όχι στην ίδια
την «ασθένεια» (Τσαλίκογλου, 1987, σ. 113-139). Η ρητορική των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
και η ανάδειξη της υποκειµενικότητας ως επίκεντρο των πολιτικών διαδικασιών (νέα
κοινωνικά κινήµατα) συµβάλουν στη ριζοσπαστικοποίηση της αρνητικής πρόσληψης των
ψυχιατρικών νοσοκοµείων-ασύλων. Η νοσηλεία στα καθιερωµένα ψυχιατρικά ιδρύµατα
κατανοείται ως «εγκλεισµός», ο οποίος παραβιάζει τα δικαιώµατα των ατόµων που
αποµονώνονται, πολλές φορές για όλη τους τη ζωή, σ’ αυτά τα ιδιότυπα νοσηλευτικά
ιδρύµατα. Το σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών ερµηνεύεται ως καταπιεστικός
µηχανισµός που ταξινοµεί και αποκλείει τη διαφορετικότητα και την ατοµική διαµαρτυρία.
Οι κριτικές αυτές οδηγούν σε µιαν αντίληψη σύµφωνα µε την οποία η ψυχιατρική
αποτελεί ένα πολιτικό-εξουσιαστικό µηχανισµό που αποσκοπεί στην επιτήρηση και τον
έλεγχο της παρέκκλισης από την κανονικότητα. Σύµφωνα µ’ αυτό το κριτικό πνεύµα, το
ιδιάζον είδος της παρέκκλισης που συνιστά η «τρέλα» εµπεριέχει πολιτικά µηνύµατα, τα
οποία εξουδετερώνονται µε την υπαγωγή της στο επίπεδο του ψυχιατρικού αντικειµένου. Η
ψυχιατρική θεωρείται ότι «κατασκευάζει» το «αντικείµενό της» και εν συνεχεία το
διαχειρίζεται χειραγωγώντας το. Το ιδεολογικό αποτέλεσµα αυτής της χειραγώγησης είναι η
απόκρυψη των κοινωνικών δυσλειτουργιών, οι οποίες παράγονται από τις κοινωνικές
διαιρέσεις: τα κοινωνικά προβλήµατα ανάγονται σε ατοµικές, και µάλιστα αντικειµενικές,
δυσλειτουργίες (ψυχοπαθολογία). Σύµφωνα µε την οπτική αυτή, η ακαδηµαϊκή και η
ιδρυµατική ψυχιατρική αποτελούν κατ’ ουσία αφενός αστυνοµικούς και αφετέρου
ιδεολογικούς µηχανισµούς, ταγµένους στον αγώνα για κανονικοποίηση του πληθυσµού.
Απ’ αυτό το κίνηµα αµφισβήτησης, το οποίο ξεπήδησε από το γενικότερο πνεύµα
της πολιτισµικής επανάστασης που κορυφώθηκε µε το Μάη του ’68, αξίζει να διακρίνουµε
την «αντιψυχιατρική» και τη «δηµοκρατική ψυχιατρική». Αυτά τα δύο «κινήµαταεγχειρήµατα» συµπυκνώνουν κατά κάποιο τρόπο την κριτική του ψυχιατρικού συστήµατος
που αναδύθηκε µετά τη δεκαετία του 1960 και αποτέλεσαν οργανωµένες και
«ολοκληρωµένες» εναλλακτικές θεσµικές διευθετήσεις στο ψυχιατρικό Νοσοκοµείο-άσυλο.

1.2.3.1. Το κίνηµα της αντιψυχιατρικής
Το κίνηµα της «αντιψυχιατρικής» αναπτύχθηκε στη Μεγάλη Βρετανία και συνδέεται
κυρίως µε τα ονόµατα δύο ψυχιάτρων, του Ronald Laing και του David Cooper. Το εν
λόγω κίνηµα αναδύεται από τον ορίζοντα της ριζικής πολιτισµικής κριτικής που
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κορυφώνεται µε το Μάη του ’68. Αποτελεί µέρος εκείνου του πολύµορφου κινήµατος που
καταλήγει στην αµφιλεγόµενη επικέντρωση στην υποκειµενικότητα. Αν και συνεργάστηκαν
για ένα µεγάλο διάστηµα, τόσο όσον αφορά το θεωρητικό τους έργο (συγγραφή από κοινού
του έργου Λογική και βία) όσο και στη πρακτική εφαρµογή ορισµένων ιδεών (ίδρυση
εναλλακτικών θεσµών που λειτούργησαν ως «παραδειγµατικοί τόποι»7 παγκοσµίως), οι
Cooper και Laing ακολούθησαν ο καθένας το δικό του δρόµο. Ο όρος «αντιψυχιατρική»
ανήκει στον Cooper,8 ο οποίος τον απέσυρε δέκα χρόνια αργότερα, προτείνοντας τον όρο
«κριτικό κίνηµα µέσα στην ψυχιατρική» (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 60).
Ο Laing επηρεάστηκε καθοριστικά από τη φαινοµενολογία και τον υπαρξισµό και
διατήρησε εξαρχής µια κριτική στάση απέναντι στις επιστήµες. Το έργο του αποτελεί ένα
στοχασµό αναφορικά µε την ψυχιατρική, ο οποίος αντανακλά τη συνείδηση της κρίσης
θεµελίωσης εν γένει των δυτικών επιστηµών. Ο Laing µεταφέρει από το χώρο της
φιλοσοφίας στο χώρο της ψυχιατρικής τον φαινοµενολογικό προβληµατισµό: «Το ζητούµενο
σε κάθε ερίτωση είναι να κατανοηθεί µια ανθρώινη εµειρία, αυτή ου θεωρείται ως αθολογική
και έχει ταξινοµηθεί κάτω αό τρέχουσες ψυχιατρικές κατηγορίες, ως ένας τρόος ύαρξης µέσα στον
κόσµο του βιώµατος αυτού του κόσµου. Θέτοντας κατ’ αρχήν σε αναστολή τις ψυχιατρικές κατηγορίες,
υάρχει η ελίδα να κατανοηθεί ένα ψυχασθενικό βίωµα µέσα στις ανθρώινες διαστάσεις του»
(Τερζάκης, 1990, σ. 66). Για το Laing οι εµπειρίες του «υγιούς», εν προκειµένω του
θεραπευτή, και του ψυχωτικού, δεν είναι διαφορετικές: η επικοινωνία ανάµεσά τους είναι
δυνατή µόνο χάριν των «ψυχωτικών» δυνατοτήτων του θεραπευτή. Η ψυχιατρική πρακτική
της διάγνωσης εκφράζει µια µορφή βίας, τόσο έναντι του «ασθενούς» όσο και έναντι της
δυνατότητας κατανόησης αυτού που η ψυχιατρική θεωρεί ως «αντικείµενό» της: τα θεωρητικά
κατασκευάσµατα των φυσικών ειστηµών του συµεριφορισµού και της ψυχιατρικής δεν µας λένε
τίοτα για την ροσωικότητα του ασθενούς αλλά µας δίνουν µια αραµορφωµένη εικόνα του
εσωτερικού του κόσµου» (Μαγριπλής, 2001, σ. 45). Όλα τα στοιχεία της υποκειµενικότητας
που η ψυχιατρική και η ψυχανάλυση κατανοούν ως µηχανισµούς, δηλαδή η φαντασία, η
επιθυµία, η φαντασίωση, συνιστούν πράξεις επίγνωσης, µορφές ενεργητικής δράσης µέσα
στον κόσµο της ζωής. Κάθε «εµπειρία» (experience) συνιστά µια πραγµατικότητα. Κατά
συνέπεια κάθε διαχωρισµός εµπειρίας και πραγµατικότητας συνιστά απρόκλητη βία. Η
αποξένωση και η αλλοτρίωση, χαρακτηριστικά των δυτικών κοινωνιών, συνιστούν βασικά
χαρακτηριστικά της σύγχρονης εµπειρίας: ο «εσωτερικός» και ο «εξωτερικός» κόσµος
διχάζονται (θεωρία του διχασµένου εαυτού).

7
8

Για την έννοια του «παραδειγµατικού τόπου» βλ. κεφ. V.
Cooper David, Ψυχιατρική και αντιψυχιατρική, Αθήνα, Ράππας, 1975.
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Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι στο Laing, όπως και στον Cooper, η έννοια της
«εµπειρίας» καταλαµβάνει το χώρο που στο Husserl καλύπτει η έννοια του «βιώµατος», και
δε σχετίζεται µε την παράδοση του αγγλοσαξονικού εµπειρισµού (Τερζάκης, 1990, σ. 6182).
Ο Cooper προηγείται χρονολογικά του Laing όσον αφορά τις παρεµβάσεις σε
ασυλιακούς χώρους, καθώς ήδη στα 1962 οργανώνει το περίφηµο «Περίπτερο-21» (Villa21). Επηρεασµένος από την υπαρξιστική θεωρία της ανάπτυξης ελεύθερων χώρων,
οργανώνει την πειραµατική µονάδα για νεαρούς σχιζοφρενείς, της οποίας ανέλαβε τη
διεύθυνση. Αρχικά αναδιοργάνωσε την εν λόγω ψυχιατρική δοµή µε βάση τις αρχές της
ευελιξίας και της οριζόντιας οργάνωσης. Στη συνέχεια έθεσε ως στόχο την ανατροπή του
«αυτοστιγµατισµού» των ασθενών και την επεξεργασία, µέσα από συλλογική προσπάθεια,
των αντιδράσεων των εφήβων κατά τη µετάβασή τους στην ενηλικίωση. Επιχείρησε, τέλος,
να δηµιουργήσει ένα «οµαδικό πρότυπο», µια οµάδα που θα µπορούσε να λειτουργήσει σαν
µια οικογένεια που δεν καταστέλλει τα βιώµατα και τα συναισθήµατα µιας κρίσιµης και
εξόχως συγκρουσιακής περιόδου. Το εγχείρηµα του Περιπτέρου-21 τερµατίστηκε µε
διοικητικές παρεµβάσεις, έπειτα από αντιδράσεις των εργαζοµένων.
Ο Cooper άσκησε κριτική στην οικογένεια, την οποία θεώρησε µηχανισµό της
καπιταλιστικής κοινωνίας, όπως και η ψυχιατρική: «η σχιζοφρένεια ανάγεται µεν σε µια διεργασία
ου ξεκινά αό την οικογένεια όµως ο άσχων οδηγείται σχεδόν νοµοτελειακά στον ιδρυµατικό
αοκλεισµό και την κοινωνική αραίτηση ανταοκρινόµενος στην κοινωνικά αραγόµενη εικόνα της
τρέλας» (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 61). Η τρέλα πολιτικοποιείται και θεωρείται ως αντίδραση
στην

αποξενωτική

καπιταλιστική

κοινωνία,

όπως

αυτή

κρυσταλλώνεται

στις

ενδοοικογενειακές σχέσεις.
Ο κοινός «θεραπευτικός» προσανατολισµός των Cooper και Laing συνίσταται στο
µέληµα της αποκατάστασης της διαλεκτικής σχέσης εµπειρίας και συµπεριφοράς και της
ανασυγκρότησης του δικτύου των διαπροσωπικών και των κοινωνικών σχέσεων. Η
αποκατάσταση αυτή τίθεται ως προϋπόθεση για την κατανόηση των ανθρώπινων πράξεων εν
γένει, συνεπώς και κάθε θεραπευτικής παρέµβασης.
Στο επίπεδο της θεωρίας επιχειρείται η κατάδειξη του τρόπου, µε τον οποίο οι
θύλακες των διαπροσωπικών σχέσεων καθιστούν τα άτοµα ανάπηρα, εξαρθρώνοντας κάθε
δυνατότητα έκστασης, χαράς και αυτονοµίας. Στο επίπεδο της πρακτικής δοκιµάζεται ένας
θεραπευτικός πειραµατισµός, που βασίζεται στην αρχή της απόδοσης αυτονοµίας και της
ενίσχυσης της αυτορρύθµισης, στο σεβασµό της εµπειρίας του άλλου. Πρώτη απόπειρα
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πρακτικής εφαρµογής αυτών των ιδεών αποτέλεσε το 1962 το «Περίπτερο-21», από τον
Cooper (Cooper, 1975).
Θεωρώντας ότι οι δυνατότητες παρόµοιων πειραµατισµών εντός του επίσηµου
συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας είναι εξαιρετικά περιορισµένες, οι Laing και Cooper
διοργανώνουν τον «Σύνδεσµο Φιλαδέλφεια» (Philadelphia Association), µε στόχο την
ανάπτυξη ενός αριθµού εναλλακτικών, «µη ψυχιατρικών», θεραπευτικών κοινοτήτων. Τα
σπίτια που νοικιάστηκαν για το σκοπό αυτό ονοµάστηκαν «νοικοκυριά» και είχαν τη µορφή
κοινοβίων. Σ’ αυτά διέµεναν άτοµα που έχριζαν ψυχιατρικής ή ψυχολογικής υποστήριξης
µαζί µε άτοµα που σε καµία περίπτωση δε θα ζητούσαν µια ψυχιατρική συνδροµή, καθώς
και επαγγελµατίες θεραπευτές. Οι ρόλοι των «θεραπευτών» και των «ατόµων υπό θεραπεία»
έµπαιναν σε εισαγωγικά και γίνονταν προσπάθεια να αποδοµηθεί ο ρόλος του «επαγγελµατία
θεραπευτή». Ιδρύθηκε ένα σύνολο από αυτοχρηµατοδοτούµενες µονάδες, µία εκ των
οποίων, το Κίνγκσλεϋ-Χωλ (Kingslay Hall), απέκτησε µεγάλη φήµη και λειτούργησε ως ένα
από κέντρα της πολιτισµικής «αντικουλτούρας» του Λονδίνου. Παράλληλα, οι Laing και
Cooper ίδρυσαν ένα βραχύβιο οργανισµό, το Ινστιτούτο Φαινοµενολογικών Ερευνών, το
οποίο οργάνωσε το περίφηµο συνέδριο µε τίτλο «Η διαλεκτική της απελευθέρωσης» το
1967, µε συµµετοχή πολλών διανοούµενων και ακτιβιστών απ’ όλο τον κόσµο (Τερζάκης,
1990, σ. 85-90).
Οι βασικές θέσεις, στις οποίες σχηµατοποιείται ο προσανατολισµός του κινήµατος
της αντιψυχιατρικής, είναι οι εξής:
-

Η σχιζοφρένεια είναι κοινωνικό και όχι ιατρικό φαινόµενο. Αποτελεί προϊόν των
αλλοτριωµένων κοινωνικών δοµών.

-

Μέσα από τη γλώσσα της σχιζοφρένειας εκφράζεται η παθολογία των κοινωνικών
δοµών.

-

Αυτά που η ψυχιατρική κατονοµάζει ως σχιζοφρενικά συµπτώµατα µαρτυρούν τη
διαταραγµένη επικοινωνία στο µικροκοινωνιολογικό και ιδιαίτερα στο οικογενειακό
περιβάλλον.

-

Η ψυχιατρική αποτελεί µηχανισµό της κυρίαρχης ιδεολογίας και θεµατοφύλακα του
statous quo.

-

Αυτό που αποκαλείται ως «ψυχική ασθένεια» από την ψυχιατρική δεν είναι παρά η
διαµαρτυρία ενάντια στον αλλοτριωµένο κοινωνικό κόσµο. Το βίωµα του «ασθενούς»
µας δείχνει το δρόµο για τη συγκρότηση ενός επαναστατικού κινήµατος, το οποίο
οφείλει να ασκήσει δριµεία κριτική στην παραδοσιακή ψυχιατρική που στιγµατίζει και
υποβιβάζει την υπαρξιακή διαµαρτυρία στο επίπεδο του βιοχηµικού συµβάντος,
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αρνούµενη να δει την ψυχογένεση και την κοινωνιογένεση αυτού που αποκαλεί «ψυχική
ασθένεια». Με την ψυχιατρική βία ο «ασθενής» αποπροσωποποιείται, χάνει την
ταυτότητά του (Τερζάκης, 1990, Μαγριπλής, 2001, Μπαϊρακτάρης, 1994).
Οι κριτικές αυτού του κινήµατος, το οποίο πολιτικοποιεί την τρέλα και ιδιαίτερα το
παραλήρηµα («κάθε παραλήρηµα είναι και ένα πολιτικό µανιφέστο»), δε µπορούν να
αναπτυχθούν εδώ. Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί είναι η «παραδειγµατική» λειτουργία
αυτών των θεσµικών παρεµβάσεων και των θεωρητικών αντιλήψεων που τις υποβαστάζουν
(δηλαδή η λειτουργία τους ως παραδείγµατα προς µίµηση), οι οποίες µπορούν να
κατανοηθούν ως ένας ριζοσπαστικός προσανατολισµός στο υποκείµενο της τρέλας και ως
ριζική κριτική στην αντικειµενοποιούσα ψυχιατρική (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 62).
1.2.3.2. Η «δηµοκρατική ψυχιατρική»
Το

κίνηµα

της

«δηµοκρατικής

ψυχιατρικής»

(Psichiatrica

Democratica)

αναπτύχθηκε στην Ιταλία στις αρχές της δεκαετίας του ’60, στοχεύοντας στην κριτική του
ασυλιακού ιδρύµατος. Παράλληλα, δροµολόγησε διεργασίες εντός και εκτός του
ψυχιατρικού ιδρύµατος, οι οποίες απέβλεπαν στη συνολική επανεξέταση της λειτουργίας του
ψυχιατρικού θεσµού.9
Η «δηµοκρατική ψυχιατρική» εντάσσεται σε ένα γενικότερο πνευµατικό κίνηµα της
Ιταλίας στις αρχές της δεκαετίας του ’60, το οποίο σε συνθήκες ραγδαίας οικονοµικής
ανόδου άσκησε κριτική σε θεσµούς που λειτουργούσαν «αναποτελεσµατικά» αλλά και
ιδεολογικά. Ένα από τα ιδρύµατα αυτά ήταν και το ψυχιατρείο. Η κριτική, η οποία δεν
άφηνε ασυγκίνητο ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού, ασκούνταν κυρίως από διανοουµένους,
οι οποίοι πολλές φορές αναλάµβαναν ένα κριτικό ρόλο επηρεασµένοι από τη θεωρία του
Gramsi περί ηγεµονίας (σχετικοποίηση του µαρξιστικού ντετερµινισµού, θεώρηση του
ανθρώπου ως συνδηµιουργού της ιστορίας του, απόδοση βαρύνοντα ρόλου στους
διανοουµένους).10 Το γενικότερο πολιτισµικό κλίµα αµφισβήτησης, που αναπτύχθηκε µε
ιδιαίτερη θέρµη στην Ιταλία (Passerini, 1998, σ. 166-212), ευνόησε τον προβληµατισµό
αναφορικά µε την αυταρχικότητα που περικλείουν ιδρύµατα, όπως οι φυλακές και τα
ψυχιατρεία. Στο κίνηµα της δηµοκρατικής ψυχιατρικής κυρίαρχη φιγούρα αποτέλεσε ο
Basaglia, ένας ψυχίατρος που προέρχεται από τον ακαδηµαϊκό χώρο.

9

Βλ. Basaglia Franco (επιµ.), L’ institution en négation, Παρίσι, Seuil, 1970 και Basaglia Franco (επιµ.), Qu’ estce que la psychiatrie?, Παρίσι, P.U.F., 1977. Για ένα εκτενές ιστορικό της ιταλικής µεταρρύθµισης έως το 1980
βλ. Η Τρέλα, τ. 3, σ. 23-34.
10 Για µια κριτική παρουσίαση της θεωρίας του Gramsi περί ηγεµονίας, βλ. Μοσχονάς Ανδρέας, Τάξεις και
στρώµατα στις σύγχρονες κοινωνίες, Αθήνα, Οδυσσέας, 1998, σ. 131-144.
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Το 1961 ο Basaglia προσπάθησε, ως διευθυντής του ψυχιατρικού Νοσοκοµείου της
Γκορίτσια, να αναδιοργανώσει τις ψυχιατρικές υπηρεσίες στη βάση των αρχών της
θεραπευτικής κοινότητας, διευρύνοντας την εν λόγω προσέγγιση, έτσι ώστε να συνδέεται µε
παρεµβάσεις και έξω από τους χώρους του ψυχιατρείου. Μετά από διαφωνίες που
αναπτύχθηκαν στους κόλπους της οµάδας, κυρίως ανάµεσα σε αυτούς που υπερασπίζονταν
µια πραγµατιστική προσέγγιση και αυτούς που συνέδεαν την παρέµβαση µε ένα ευρύτερο
χειραφετητικό κίνηµα, ο Basaglia παραιτήθηκε και επιχείρησε µια ανάλογη προσπάθεια στο
Κολόρνο της Πάρµας. Το πείραµα της Γκορίτσια τερµατίζεται το 1971 µε παρεµβάσεις της
χριστιανοδηµοκρατικής διοίκησης.
Το 1971 ο Basaglia αναλαµβάνει τη διεύθυνση του ψυχιατρείου της Τεργέστης. Οι
παρεµβάσεις που θα λάβουν χώρα εκεί θα γίνουν ευρύτερα γνωστές ως «πείραµα της
Τεργέστης» και αφορούν στο εγχείρηµα της αντικατάστασης του τοπικού ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου από µια σειρά εναλλακτικών θεσµών. Στο επίκεντρο του νέου συστήµατος
βρέθηκαν τα «Κέντρα Ψυχικής Υγείας», µε συγκεκριµένη γεωγραφική αρµοδιότητα, τα
οποία προσφέρουν κοινωνική βοήθεια, ατοµική υποστήριξη και φαρµακευτική κάλυψη.
Λειτουργικά ενσωµατωµένη στο δίκτυο φροντίδας που συναποτελούν τα Κέντρα Ψυχικής
Υγείας είναι η µονάδα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκοµείου, που αποσκοπεί
στην αντιµετώπιση των «οξέων φάσεων». Στους χώρους του πρώην ψυχιατρείου
δηµιουργήθηκε πάρκο και ορισµένα διαµερίσµατα καθώς και µια µονάδα αποκατάστασης
για πάσχοντες µε βαριές αναπηρίες, υπό την ευθύνη του Κέντρου Ψυχικής Υγείας της
περιοχής. Οι υπόλοιποι χώροι του πρώην ψυχιατρικού Νοσοκοµείου χρησιµοποιήθηκαν ως
καλλιτεχνικά εργαστήρια, όπου ελάµβαναν χώρα διάφορα δρώµενα πολιτιστικού και
κοινωνικού περιεχοµένου. Επίσης, δηµιουργήθηκε µια σειρά από συνεταιρισµούς όπου
εργάζονταν πρώην νοσηλευόµενοι, νέοι «πάσχοντες» αλλά και άτοµα από άλλες
περιθωριακές οµάδες καθώς και άνεργοι. Μια ψυχιατρική υπηρεσία στο εσωτερικό της
τοπικής φυλακής και ένα κέντρο για εξαρτηµένα άτοµα συµπληρώνουν το παζλ του δικτύου
εναλλακτικών θεσµών που αντικατάστησε το ψυχιατρικό Νοσοκοµείο της Τεργέστης
(Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 72-75).
Η όροι «δηµοκρατική», «αντι-ιδρυµατική» ή «κριτική» ψυχιατρική, υποδηλώνουν
µια διαφοροποίηση σε σχέση µε την αντιψυχιατρική και άλλες προσεγγίσεις. Η
«δηµοκρατική ψυχιατρική» διαφοροποιείται από τον ακραίο υποκειµενισµό της
αντιψυχιατρικής, ο οποίος βασίζεται στην υπαρξιστική φιλοσοφία, και κινείται σε ένα
κοινοτιστικό πλαίσιο κατανόησης της ψυχιατρικής και εκείνου που αυτή θεωρεί ως
«αντικείµενό» της. Ο «κοινοτιστικός» προσανατολισµός της δηµοκρατικής ψυχιατρικής
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οδηγεί στην ερµηνεία της εξατοµίκευσης των σύγχρονων κοινωνιών ως αρνητικής
διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αποξένωση (σε αντίθεση µε την αντιψυχιατρική που
εστιάζεται στην καταπίεση του ατόµου από τις αλλοτριωτικές κοινωνικές δοµές που το
συνθλίβουν). Έτσι εξηγείται η αντιπαλότητα του εν λόγω κινήµατος µε τις ψυχαναλυτικές
προσεγγίσεις, που εξ ορισµού εστιάζονται στο υποκείµενο (Basaglia, 1970, 1977).
Ο Basaglia τονίζει ότι η έννοια της «ιδρυµατοποίησης» δεν είναι καινούρια.
Απεναντίας, κριτική στην ιδρυµατική λογική έχει ασκηθεί ήδη από τον 19ο αιώνα (Basaglia,
1977). Η ιδρυµατοποίηση εγκαθίσταται ως µια καινούρια «ασθένεια», η οποία προστίθεται
στην προηγούµενη και συχνά συγχέεται µ’ αυτή. Τα αίτια αυτής της καινούριας ασθένειας
είναι η αυταρχική και εξαναγκαστική συµπεριφορά απέναντι στον τρόφιµο του ψυχιατρείου,
ο οποίος «εξηµερώνεται» και υποτάσσεται στη βία του θεσµού. Η βία αυτή δεν εξαντλείται
στη χωροταξική αποµόνωση του τροφίµου του ψυχιατρείου αλλά σχετίζεται άµεσα µε τη
στάση των επαγγελµατιών που αναλαµβάνουν την φροντίδα του. Η αποϊδρυµατοποίηση
συνίσταται αφενός στην άρση όλων των διαδικασιών που οδηγούν στον εγκλεισµό, αφετέρου
στην απόδοση στους «ασθενείς» όλων των δικαιωµάτων και των δυνατοτήτων που
θεωρούνται ως αυτονόητα για τους µη εγκλείστους. Το ψυχιατρικό ίδρυµα θα πρέπει να
αποσκοπεί στην επιστροφή του ατόµου στο φυσικό του χώρο, δηλαδή στην κοινωνία
(Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 66-68, Basaglia, 1970, 1977).
Οι επαγγελµατίες οφείλουν να παίξουν το ρόλο του καταλύτη, εάν θέλουν να άρουν
τον υποβαθµισµένο ρόλο του διαχειριστή των αποκλεισµένων που τους έχει αποδοθεί από
την κοινωνία. Οποιεσδήποτε βελτιώσεις και νεωτερισµοί κι αν εφαρµοστούν, όπως η
εφαρµογή µοντέρνων ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, δε θα αναιρέσουν τη θεµελιώδη
λειτουργία του ψυχιατρικού θεσµού, ως θεµατοφύλακα και διαχειριστή του κοινωνικού
περιθωρίου, εάν δεν αρθεί η βασική αντίθεση και δε δροµολογηθεί η αντίστροφη πορεία:
αυτής της εξόδου από τα ψυχιατρικά ιδρύµατα. «Το κύριο λοιόν ερώτηµα στη διεργασία της
αοϊδρυµατοοίησης δεν είναι η ‘θεραεία’ µε υόδειγµα το ιατρικό της εριεχόµενο αλλά η ειστροφή
της δυνατότητας της ζωής σε αντιδιαστολή µε την κοινωνική ευθανασία ου συντελείται κατά την
αραµονή του έγκλειστου στο ψυχιατρικό ίδρυµα» (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 69).
Η αντίστροφη πορεία ξεκινά µέσα από το άσυλο, µε τον εκδηµοκρατισµό των
σχέσεων και την ενεργή συµµετοχή των τροφίµων στις αποφάσεις που σχετίζονται µε τις
καθηµερινές δραστηριότητες που τους αφορούν. Μέσα από τις συζητήσεις και τις
καθηµερινές συλλογικές διεργασίες καθίσταται δυνατός ένας θεωρητικός όσο και πρακτικός
προβληµατισµός, από τον οποίο ξεπηδά η προοπτική αποδιοργάνωσης του παραδοσιακού
ασύλου και η αντικατάστασή του από νέες δοµές και δίκτυα σχέσεων «µε» και «µέσα» στην
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κοινότητα. Το «θεραπευτικό πρόσχηµα» του ασυλιακού θεσµού θεωρείται ότι
εξουδετερώνεται µε αυτόν τον αφενός συλλογικό και αφετέρου ριζικό προβληµατισµό, ο
οποίος δεν αρκείται στην κριτική αλλά προτάσσει ένα άµεσα εφαρµόσιµο εναλλακτικό
µοντέλο.
Σύµφωνα µε τη θεώρηση της «δηµοκρατικής ψυχιατρικής», η διεργασία αυτή έχει
δύο πόλους, σχετίζεται µε δύο διαδικασίες υποκειµενικοποίησης. Καταρχάς, ο
επαγγελµατίας καλείται να εγκαταλείψει τον εξουσιαστικό ρόλο της αυθεντίας, προκειµένου
να καταστεί δυνατή η συνοµιλία εκείνη που θα µειώσει την «απόσταση» από τον τρόφιµο και
θα περιορίσει την αντικειµενικοποίησή του. Ο επαγγελµατίας καλείται από φύλακας να γίνει
συνοµιλητής. Από την άλλη, ο πρώην τρόφιµος του ψυχιατρικού ασύλου καλείται να δράσει
ως υποκείµενο, όσον αφορά τη σχέση του µε τους ψυχιατρικούς θεσµούς. «Οι αλλαγές αυτές
συµβάλλουν στην εαναδόµηση της ιστορικότητας του εγκλείστου σε ατοµικό-υοκειµενικό είεδο και
αό αντικείµενο µιας ειστήµης µεταµορφώνεται ή εαναοκτά την ανθρώινη και ζωντανή ια
διάσταση ενός δρώντος υοκειµένου» (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 70).
Το εγχείρηµα της αποϊδρυµατοποίησης, σύµφωνα µε τις αρχές της «δηµοκρατικής
ψυχιατρικής», δεν προτάσσει ένα ετοιµοπαράδοτο µοντέλο, αλλά καλεί σε µια συλλογική
διεργασία εφεύρεσης και πειραµατισµού, κατ’ ανάγκη συγκρουσιακή και αντιφατική, προς
την κατεύθυνση της αντικατάστασης του ασυλιακού θεσµού µε εναλλακτικές ψυχιατρικές
δοµές. Η πάλη ενάντια στην ιδρυµατοποίηση δεν ολοκληρώνεται µε τη θέσπιση ενός
δικτύου εναλλακτικών θεσµών, γιατί κι εκεί είναι πιθανό να ακµάσει αυτό το φαινόµενο, αυτή
τη φορά σε µικροκλίµακα. Επιπλέον, η διεργασία αυτή δεν αφορά µόνο τους επαγγελµατίες
και τους πρώην τροφίµους αλλά το σύνολο των τοπικών φορέων: δεν πρόκειται για ένα
«εσωτερικό ζήτηµα» του ψυχιατρικού θεσµού αλλά για ένα πρωτίστως πολιτικό και
κοινωνικό ζήτηµα. Μόνο µε την ενεργή συµβολή των τοπικών κοινωνιών θα καταστεί δυνατή
η αντικατάσταση του ασύλου από ένα σύνολο «διαφοροποιηµένων δοµών» που θα απαντούν
σε κάθε «διαφοροποιηµένο αίτηµα».

1.3. Η στροφή ρος την κοινωνική ψυχιατρική στις δυτικές χώρες
Ο περισσότερες δυτικές χώρες ανάπτυξαν µετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο
µεταρρυθµιστικά προγράµµατα προς την κατεύθυνση της υπέρβασης του ασυλιακού
µοντέλου. Η εφαρµογή της νέας πολιτικής «ψυχικής υγείας» σε αυτές τις χώρες
µεταφράστηκε σε προγράµµατα κλεισίµατος των µεγάλων εξειδικευµένων νοσοκοµείων και
δηµιουργίας διαφοροποιηµένων κοινοτικών θεσµών, οι οποίοι λειτουργούν είτε
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ανταγωνιστικά είτε, τις περισσότερες φορές, συµπληρωµατικά µε ασυλιακού τύπου
ιδρύµατα.11
Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει µια µακρά παράδοση «ήπιας» και ανθρωπιστικής
αντιµετώπισης της επονοµαζόµενης «ψυχικής ασθένειας». Η δυνατότητα της «εκούσιας
εισαγωγής» θεσµοθετείται ήδη το 1930 και η ψυχιατρική περίθαλψη εντάσσεται στο γενικό
σύστηµα υγείας πριν από τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο. Η «στροφή» προς την κοινοτική
ψυχιατρική πραγµατοποιείται µε το νόµο του 1959 για την ψυχική υγεία (Mental Health
Act). Ο νόµος αυτός φιλοδοξούσε να αναπτύξει ένα δίκτυο ψυχιατρικής φροντίδας «µέσα
στην κοινότητα», να εγκαταστήσει ψυχιατρικές υπηρεσίες στο γενικό Νοσοκοµείο, να
«επανεντάξει κοινωνικά» τους πρώην νοσηλευόµενους και να κλείσει οριστικά τους µεγάλους
εξειδικευµένους ψυχιατρικούς θεσµούς (ψυχιατρεία). Το βρετανικό µοντέλο βασίστηκε σε
δύο άξονες: 1) στην ελαχιστοποίηση της νοσοκοµειακής ψυχιατρικής φροντίδας και 2) στη
ανάπτυξη δοµών περιορισµένου µεγέθους, που εντάσσονται στο εσωτερικό του γενικού
συστήµατος υγείας. Ενώ τη στιγµή που ξεκίνησε το πρόγραµµα «φροντίδα στην κοινότητα»
(care in the community) υπήρχαν 130 µεγάλα ψυχιατρικά νοσοκοµεία σήµερα
εξακολουθούν να λειτουργούν ελάχιστα µε την προοπτική να κλείσουν τα επόµενα χρόνια
Παρατηρείται, ωστόσο, µια µικρή αύξηση της δυναµικότητας σε ψυχιατρικά κρεβάτια των
γενικών και των πανεπιστηµιακών νοσοκοµείων. Στον αντίποδα, έχουν δηµιουργηθεί 300
«κέντρα ψυχικής υγείας». Επίσης, έχει αναβαθµιστεί ο ρόλος των «γενικών γιατρών», οι
οποίοι λειτουργούν ως ηθµοί κατά τη διαδικασία αναζήτησης ψυχιατρικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, οι εθελοντικές οργανώσεις έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στα προγράµµατα
αποκατάστασης. Από την άλλη, η στεγαστική ανεπάρκεια των νέων δοµών έχει οδηγήσει ένα
µεγάλο αριθµό ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις στο δρόµο, όπου διαβιούν ως άστεγοι
(Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 78-79, Μαδιανός, 2000β, σ. 274-275).
Στην Ιταλία, οι νόµοι 180 και 833 του 1978 προέβλεπαν τη γενίκευση στο σύνολο
της επικράτειας του µοντέλου που αναπτύχθηκε στην Τεργέστη, την Περούτζiα, την Πάρµα
και την Γκορίτσια στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Οι Basaglia, Jervis, Pirella και οι άλλοι
πρωτεργάτες του κινήµατος «psichiatrica democratica» θεωρούνται από τους βασικούς
εµπνευστές αυτών των επιµέρους «εµπειριών», οι οποίες επηρέασαν σε πολύ µεγάλο βαθµό
και την Ελλάδα, κυρίως τους εκφραστές του «κριτικού ψυχιατρικού λόγου» (Μαδιανός,
2000β).

11

Υπό το πρίσµα της ριζοσπαστικής κριτικής των δεκαετιών του ’60 και του ’70 τα προγράµµατα αυτά
θεωρούνται ως «τεχνοκρατικές εφαρµογές εξυγίανσης» του παραδοσιακού ψυχιατρικού συστήµατος. Σε αυτό
το θέµα θα επανέλθουµε στα κεφ. IV και X.

155

Η Ισπανική ψυχιατρική µεταρρύθµιση αποτέλεσε µέρος της γενικότερης
µεταρρύθµισης του συστήµατος υγείας. Και στην Ισπανία το γενικό Νοσοκοµείο γίνεται η
βασική δοµή υποδοχής στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η νοσοκοµειακή φροντίδα και
απαγορεύεται µε νόµο κάθε νέα εισαγωγή σε ψυχιατρικό Νοσοκοµείο. Το 15% των
ψυχιατρικών νοσοκοµείων έκλεισε τις πόρτες του µεταξύ 1986 και 1990 και η πλειοψηφία
των γενικών νοσοκοµείων διαθέτει ήδη ψυχιατρικές υπηρεσίες. Κατά τη δεκαετία του ’80
αναπτύχθηκαν 380 κέντρα ψυχικής υγείας, αριθµός που δεν επαρκεί, όµως, από άποψη της
γεωγραφικής κάλυψης του πληθυσµού (Mordelet, 2001, Μαδιανός, 2000β, σ. 275).
Στη Γαλλία, η «ψυχιατρική του τοµέα» (psychiatrie du secteur)12 αποσκοπούσε στην
επανασύνδεση του υποκειµένου προς θεραπεία µε το κοινωνικό του περιβάλλον,
διατηρώντας ωστόσο σε παράλληλη λειτουργία τη µεγάλη δοµή του ασύλου, ως βασική
υποστηρικτική νοσοκοµειακή υπηρεσία, προορισµένη στην αντιµετώπιση των «οξέων
περιστατικών» και των πολύ «σοβαρών» περιπτώσεων. Με την επιρροή του κινήµατος της
«θεσµικής ψυχοθεραπείας» και την «εµπειρία» του 13ου διαµερίσµατος του Παρισιού
(οργάνωση ολοκληρωµένου δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών), η πολιτική του τοµέα
θεσµοθετείται το 1960 µε το υπουργικό διάταγµα της 15ης Μαρτίου, το οποίο, ωστόσο, θα
ενεργοποιηθεί µόνο µετά το Μάη του ’68 και τη γενίκευση της κριτικής των ασύλων
(Κούρος, 1993).
Κάθε νοµός της χώρας διαιρείται σε τοµείς ευθύνης µιας συγκεκριµένης
ιατρικοκοινωνικής οµάδας, η οποία εγγυάται τη «θεραπευτική συνέχεια» (Σακκελαρόπουλος,
1995, σ. 29). Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Dispensaire) βρίσκεται στο επίκεντρο του
συστήµατος της κοινοτικής ψυχιατρικής φροντίδας, η οποία απαρτίζεται από µια πληθώρα
διαφοροποιηµένων δοµών, όπως είναι το Νοσοκοµείο Ηµέρας, τα προστατευόµενα
επαγγελµατικά εργαστήρια και οι ευέλικτες στεγαστικές δοµές (Laval, 1997). Η χώρα έχει
διαιρεθεί σε 812 ψυχιατρικούς τοµείς ενηλίκων. Το ψυχιατρικό Νοσοκοµείο παραµένει
µολαταύτα ενεργός παράγοντας του νέου συστήµατος, για το οποίο υπογραµµίζεται ότι
αρθρώθηκε ως πολιτική εφαρµογή «από τα πάνω» (Μπαϊρακτάρης 1994, σ. 79-81,
Μαδιανός, 2000β, σ. 56-57, 273).

12

Η κοινωνική ψυχιατρική στη Γαλλία αναπτύσσεται αρχικά από µια οµάδα ψυχιάτρων, κυρίως τον Paul
Sivadon, Lucien Bonnafé, Hubert Mignot, George Daumezon που ίδρυσαν εναλλακτικούς θεσµούς και τη
δική τους εταιρεία (1956). Ακολούθησαν το δόγµα ότι οι ψυχικές διαταραχές είναι την ίδια στιγµή βιολογικές,
ψυχολογικές και κοινωνικές και θεώρησαν ότι αυτό που µπορεί να προσφερθεί είναι ένα τεχνητό περιβάλλον
που να οδηγεί σε µια προοδευτική επανένταξη, υπολογίζοντας τις αρχαϊκές δοµές της προσωπικότητας. Στις
εφαρµογές της «θεσµικής ψυχοθεραπείας» κοινωνιολογικές και ψυχαναλυτικές οπτικές αναµειγνύονται. Η
πολιτική του τοµέα αναπτύχθηκε προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ασυλιακές πρακτικές που επέµεναν. Για
µια συνοπτική όσο και περιεκτική επισκόπηση βλ. Chanoit Pierre-G., “L’ avenir de la psychiatrie social”, στο
Chanoit Pierre-G., Verbizier Jean de (επιµ.), Les nouvelles inadaptations, Τουλούζη, érès, 1996, σ. 238-239.
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Στη Γερµανία υφίσταται η κληρονοµιά του ακαδηµαϊκού προσανατολισµού προς το
βιολογικό-αιτιολογικό µοντέλο, ήδη από το 19ο αιώνα. Εντούτοις, παράδοση αποτελούσε
και η ενεργητική ιδρυµατική «εργοθεραπεία», η οποία είχε προταθεί από το Simon. Όµως,
και αυτός ο εναλλακτικός προσανατολισµός ενσωµατώθηκε στο κυρίαρχο ιδρυµατικό
µοντέλο, το οποίο παρά τον εκσυγχρονισµό του δε θα µεταβληθεί ουσιαστικά κατά τη
διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου. Από τη δεκαετία του ’80, παράλληλα µε την άσκηση
κριτικής στην παραδοσιακή ψυχιατρική, γίνεται µια συστηµατική προσπάθεια επούλωσης
των πληγών που άφησε το γεγονός του αφανισµού 120.000 ατόµων µε ψυχιατρικές
διαγνώσεις κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κυριαρχίας στη χώρα. Η εξορία των
ψυχαναλυτών, η κυριαρχία του βιολογικού παραδείγµατος και η συνακόλουθη
ιατρικοποίηση της ψυχιατρικής καθώς και οι ρατσιστικές θεωρίες περί κληρονοµικότητας
και οι ρατσιστικές ιδέες του εθνικοσοσιαλιστικού κινήµατος θεωρούνται οι βασικοί
παράγοντες που οδήγησαν στο θάνατο ένα τόσο µεγάλο αριθµό ατόµων (Ackerknecht,
1998, σ. 271-275, Delage, 1993). Πρόσφατα, µόλις στα τέλη του 20ου αιώνα, επιχειρείται
µια συστηµατικότερη προσπάθεια υπέρβασης του ασυλιακού µοντέλου µε τη δηµιουργία
ενός δικτύου θεσµών µε προσανατολισµό στην κοινοτική ψυχιατρική (Μπαϊρακτάρης, 1994,
σ. 81-92).
Στις Η.Π.Α. η κοινοτική ψυχιατρική εµφανίζεται προπολεµικά και ενσωµατώνεται
σταδιακά στη γενικότερη κοινωνική πολιτική. Την κριτική της παραδοσιακής ασυλιακής
περίθαλψης και τις παρεµβάσεις στα µεγάλα ιδρύµατα, στη βάση των αρχών της
«θεραπευτικής κοινότητας», θα ακολουθήσει η πολιτική της «απονοσοκοµειοποίησης». Τα
κέντρα ψυχικής υγείας που αναπτύχθηκαν µεταπολεµικά µετατρέπονται µετά τη δεκαετία
του

’70

σε

κέντρα

κοινωνικής

πρόνοιας,

ακολουθώντας

ένα

προσανατολισµό

αποψυχιατρικοποίησης. Στις Η.Π.Α. το κλείσιµο των εξειδικευµένων νοσοκοµείων
βασίστηκε σε µια οικονοµική λογική περιορισµού των δηµόσιων δαπανών. Η ψυχιατρική
φροντίδα ανατίθεται είτε στις κοινοτικές δοµές είτε στα ιδιωτικά ψυχιατρικά ιδρύµατα, όπου
παρατηρείται µια άνθιση των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων. Ο αριθµός των 560.000
τροφίµων των ψυχιατρείων το 1956 περιορίζεται στις 90.000 το 1999. Η «πολιτική της
απονοσοκοµειοποίησης» είχε ως συνέπεια τη δηµιουργία ενός µεγάλου αριθµού αστέγων µε
ψυχιατρικές διαγνώσεις, οι οποίοι επιβιώνουν στο περιθώριο του συστήµατος ψυχιατρικών
υπηρεσιών, υποστηριζόµενοι από παρεµβάσεις που εµπνέονται από το αναδυόµενο «πνεύµα
της νεο-φιλανθρωπίας» (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 77-78, Gounis, 1993, Lovell, 1996,
Μαδιανός, 2000β, σ. 57-58, 270-274).
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1.4. Μοντέλα υέρβασης του ασύλου
Από την εφαρµογή των διαφόρων εθνικών προγραµµάτων που αποσκοπούν στην
αντικατάσταση του ασυλιακού από το κοινοτικό µοντέλο,13 προκύπτουν ορισµένες γενικές
µορφές µεταλλαγής του συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας. Ο Μπαϊρακτάρης (1994)
διακρίνει σε τρία γενικά µοντέλα ψυχιατρικής µεταρρύθµισης: α) το µοντέλο της
«αποϊδρυµατοποίησης», β) το µοντέλο της «απονοσοκοµειοποίησης» και γ) το «µεικτό
µοντέλο» (το οποίο αποτελεί έναν συγκερασµό των δύο).
1.4.1. Το µοντέλο της αοϊδρυµατοοίησης (deinstitutionalization)
Το µοντέλο της αποϊδρυµατοποίησης, ως µορφή υπέρβασης του ψυχιατρικού
ασύλου, προϋποθέτει έναν ριζικό στοχασµό: 1) αναφορικά µε το νόηµα της «ψυχικής
ασθένειας», 2) τη διάρθρωση των θεσµών που απευθύνονται στην εξυπηρέτηση ατόµων µε
ψυχιατρικές διαγνώσεις και 3) το ρόλο των επαγγελµατιών. Εφαρµόστηκε κυρίως στην
Ιταλία, στους χώρους όπου αναπτύχθηκαν και υλοποιήθηκαν οι ιδέες του κινήµατος της
«δηµοκρατικής ψυχιατρικής» που αναπτύχθηκαν προηγουµένως. Η αναδιάταξη του
συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας βασίζεται στο κλείσιµο του ψυχιατρικού Νοσοκοµείουασύλου και την αντικατάστασή του από ένα ευρύ, διαφοροποιηµένο, δίκτυο θεσµών, οι
οποίοι επιδιώκουν µε κάθε τρόπο την παραµονή των ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις
µέσα στο «φυσικό» τους κοινωνικό χώρο.
Η έννοια της «ψυχικής ασθένειας» αµφισβητείται: αφενός κοινωνικοποιείται,
αφετέρου πολιτικοποιείται. Το ίδιο και ο ψυχιατρικός θεσµός, όπως και οι επιµέρους
επαγγελµατικοί ρόλοι που σχετίζονται µε αυτόν (Basaglia, 1970, 1977). Η «ασθένεια»
νοείται ως απόκλιση από τα κοινωνικά πρότυπα και η διαχείρισή της, όπως εκφράζεται από
την παραδοσιακή ψυχιατρική, ερµηνεύεται ως βία που «αποκλείει» τη διαφορετικότητα. Το
ασυλιακό σύστηµα ψυχιατρικών υπηρεσιών νοείται ως σύστηµα διαχείρισης, δηλαδή ως
διεκπεραιωτής µιας κοινωνικής ανάθεσης φύλαξης των αποκλινόντων. Σύµφωνα µ’ αυτή την
οπτική, ο εγκλεισµός στο άσυλο, δηλαδή η βασική παραδοσιακή ψυχιατρική πρακτική,
οδηγεί σε έναν αναδιπλασιασµό της «ασθένειας», δηλαδή στην «ιδρυµατοποίηση», η οποία
συνιστά µια ιατρογενή ασθένεια (Basaglia, 1970, 1977).

13

Σε όλες αυτές τις χώρες η δηµιουργία νέων δοµών στο εσωτερικό των γενικών ιατρικών υπηρεσιών δε
συνάντησε τόσες δυσκολίες όσες το κλείσιµο των µεγάλων ψυχιατρικών νοσοκοµείων-ασύλων. Οι λόγοι που
συνήθως προτείνονται ως εξηγητικά σχήµατα έχουν να κάνουν µε τη διοικητική οµοιοστατική λογική, µε την
τοπικιστική λογική της διατήρησης των θέσεων εργασίας αλλά και µε µια σειρά ζητηµάτων που συνδέονται µε
τη δυσκολία µεταφοράς χρόνιων ασθενών σε νέες, περισσότερο ανοικτές και εκτεθειµένες, υπηρεσίες
φροντίδας.
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Ως µόνη λύση προτείνεται η αποσάθρωση του ψυχιατρείου ως θεσµικού κέντρου της
διαχειριστικής λογικής που βασίζεται στη βία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η
αναδιοργάνωση των επαγγελµατικών ρόλων, η παραίτηση από την ισχύ της αυθεντίας και η
εγκαθίδρυση µιας παραδοχής των κοινωνικών αντιφάσεων και κατά συνέπεια της ύπαρξης
της διαφορετικότητας. Στο εσωτερικό του διαφοροποιηµένου δικτύου ψυχιατρικών
υπηρεσιών εγκαθίσταται, µετά από µια αναδιοργάνωση των θεραπευτικών και των
επαγγελµατικών ρόλων, µια «κατάσταση συνοµιλίας». Η σύγκρουση µε τις παραδοσιακές
δυνάµεις θεωρείται αναπόφευκτη, εφόσον η ψυχιατρική συσχετίζεται αναγκαστικά µε τις
κοινωνικές διαιρέσεις και την παγιωµένη κοινωνική ιεραρχία. Η διαδικασία της
αποϊδρυµατοποίησης κατανοείται ως µια συνεχής κριτική διεργασία χωρίς έτοιµες συνταγές
(Μπαϊρακτάρης, σ. 95-96).
1.4.2. Το µοντέλο της αονοσοκοµειοοίησης (dehospitalization)
Το µοντέλο αυτό πρεσβεύει ένα δραστικό περιορισµό του ρόλου των µεγάλων
ψυχιατρικών ιδρυµάτων, και το κλείσιµό τους σε ορισµένες περιπτώσεις, µε µια παράλληλη
ενίσχυση της ελεύθερης αγοράς υπηρεσιών στον τοµέα της ψυχικής υγείας. Η κεντρική
λογική που διαπερνά αυτό τον προσανατολισµό υπέρβασης του ασυλιακού µοντέλου είναι η
φιλελευθεροποίηση του ψυχιατρικού συστήµατος και η δηµοσιονοµική πολιτική περιστολής
των δηµοσίων δαπανών. Οι κοινοτικές δοµές που οργανώνονται δεν αποσκοπούν στην
αντικατάσταση της φροντίδας που πριν παρέχονταν από τα µεγάλα ψυχιατρικά νοσοκοµεία.
Οι νέες δοµές καλούνται να λειτουργήσουν παράλληλα αφενός µε τον ιδιωτικό τοµέα που
αναπτύσσεται, και αφετέρου µε µια σειρά από φιλανθρωπικού, ανθρωπιστικού (µη
κυβερνητικές οργανώσεις) και προνοιακού χαρακτήρα ιδρύµατα (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ.
95-96, Laval, 1997, Gounis, 1993, Lovell, 1996).
Το µοντέλο αυτό εφαρµόστηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του ’60, σε τοπικό
επίπεδο, και αργότερα, τη δεκαετία του ’80, σε οµοσπονδιακό επίπεδο στις Η.Π.Α.14
Ορισµένα κοινωνικά φαινόµενα των σύγχρονων κοινωνιών συνδέονται άµεσα µε αυτό το
µοντέλο. Καταρχάς, το κλείσιµο των µεγάλων ψυχιατρικών ιδρυµάτων χωρίς την
αντικατάστασή του από ένα δίκτυο κοινωνικών δοµών (το οποίο θεωρείται ότι επίσης
αναπαράγει δυνητικά την ιδρυµατοποίηση) οδηγεί πολλούς από τους πρώην τροφίµους σε
ένα άλλου είδους κοινωνικό περιθώριο: η «αποασυλοποίηση» παίρνει εδώ τη µορφή της
αντικατάστασης του εγκλεισµού από την ανεργία και την έλλειψη στέγης (homeless). Αυτός
14

Και στις δύο περιπτώσεις, η ανάπτυξη του µοντέλου της «απονοσοκοµειοποίησης» συνδέεται µε το όνοµα
του Ronald Reagan, ως κυβερνήτη της οµώνυµης Πολιτείας στην πρώτη περίπτωση και ως Προέδρου των
Η.Π.Α. στη δεύτερη.
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ο πολιτικός προσανατολισµός συνάδει, επίσης, µε το φαινόµενο του αστικού νοµαδισµού
(Morrissey & Gounis, 1988, Lovell, 1996). Η νέα αυτή κατάσταση οδηγεί στην άνθηση
προνοιακών υπηρεσιών νεο-ιδρυµατικού χαρακτήρα (περιστασιακή, εθελούσια διαµονή),
στα οποία συχνά κυριαρχεί ένα «πνεύµα νεο-βικτοριανής φιλανθρωπίας» (Gounis, 1993).
Συναφές µε αυτές τις εξελίξεις αποτελεί το φαινόµενο της συνεχούς µεταπήδησης σε
διαφορετικούς θεσµούς και ιδρύµατα φροντίδας (trans-institutionalization), χωρίς
«θεραπευτική συνέχεια». Κατ’ αντιδιαστολή, στο πλαίσιο αυτού του µοντέλου υπέρβασης
του ασύλου, αναπτύσσονται σηµαντικά κινήµατα διεκδίκησης και προώθησης των ατοµικών
δικαιωµάτων από τα κάτω, µε τη συµµετοχή τόσο ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις όσο
και επαγγελµατιών (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 96, Μαδιανός, 2000β).
1.4.3. Το «µεικτό» µοντέλο
Οι περισσότερες µεταρρυθµιστικές πολιτικές που έλαβαν χώρα στον τοµέα της
ψυχιατρικής περίθαλψης των δυτικών χωρών βασίστηκαν στη συνύπαρξη της κοινοτικής
ψυχιατρικής µε το παραδοσιακό ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, το οποίο παρότι συρρικνώνεται
και

µετασχηµατίζεται

ούτε

εξαφανίζεται

ούτε και

υποκαθίσταται

πλήρως.

Οι

διαφοροποιηµένες κοινοτικές δοµές καλούνται να λειτουργήσουν αφενός ως ηθµοί σε σχέση
µε την εισαγωγή στο ψυχιατρείο και αφετέρου ως µηχανισµοί επιστροφής στους «φυσικούς»
κοινωνικούς χώρους διαβίωσης. ∆ηλαδή, οι «εναλλακτικές δοµές» δεν αντιστρατεύονται το
ψυχιατρείο αλλά το συµπληρώνουν, το υποκαθιστούν σε ορισµένες περιπτώσεις αλλά δεν το
αντικαθιστούν.
Ο θεραπευτικός προσανατολισµός του «µεικτού µοντέλου» δε συνίσταται στον
εγκλεισµό και στη διαχείρισή του, όπως παλαιότερα στο ασυλιακό µοντέλο. Εντούτοις, δεν
τίθεται επί τάπητος ο κοινωνικός και ο πολιτικός ρόλος των ψυχιατρικών υπηρεσιών καθώς
και οι κοινωνικές λειτουργίες που επιτελεί αναφορικά µε τις κοινωνικές διαιρέσεις.
Σε σχέση µε την συνύπαρξη του ψυχιατρικού Νοσοκοµείου και των εναλλακτικών
σε αυτό θεσµούς µπορούµε να παρατηρήσουµε ένα πολλαπλασιασµό των ψυχοθεραπευτικών
τεχνικών, σε συνδυασµό όµως µε τις σωµατικές θεραπείες και ιδιαίτερα µε τη
φαρµακοθεραπεία. Μια ενεργητική παρέµβαση λαµβάνει χώρα στο µικροεπίπεδο της
καθηµερινότητας, όπου επιτελείται η «συνάντηση» θεραπευτών και θεραπευοµένων. Οι
προβληµατικοποιήσεις που παράγονται σε σχέση µε τη «συνάντηση» αυτή και τις
προϋποθέσεις

της

εστιάζονται

στη

µικροκλίµακα

της

ψυχιατρικής

πρακτικής,

εγκαταλείποντας τα προαπαιτούµενα µιας µακροδοµικής µεταβολής που πρέσβευαν οι
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εκφραστές των ριζοσπαστικών κινηµάτων της δεκαετίας του ’60 και του ’70 (Μπαϊρακτάρης,
1994, σ. 98-101).
1.5. Η ανάδυση του κοινωνικού
Το άσυλο, όπως έδειξε η κριτική των Swain και Gauchet στο Foucault, δεν
ταυτίζεται

µονοσήµαντα

µε

το

βιολογικό

παράδειγµα

και

τη

συνακόλουθη

αντικειµενοποίηση της ψυχοπαθολογίας, όπως και οι ψυχοδυναµικές θεωρίες δεν ταυτίζονται
µε την αποϊατρικοποίηση (Τζαβάρας, 2000). Όπως επισηµάνθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η
διαλεκτική µεταξύ υποκειµενικοκεντρισµού και αντικειµενισµού αποτελεί ίδιον της
ψυχιατρικής, χαρακτηριστικό που καθορίζει τη συγκρότησης και την εξέλιξή της στους
νεότερους χρόνους.
Εντούτοις, ιστορικά παγιώθηκε µια αναλογία ασυλιακής ψυχιατρικής και βιολογικής
προσέγγισης. Το άσυλο, το ψυχιατρικό Νοσοκοµείο αργότερα, ταυτίστηκε, στον ευρωπαϊκό
χώρο ιδιαίτερα, µε µια ιατροκεντρική θεώρηση της «ψυχικής πάθησης», η οποία ως τέτοια
ανάγεται σε µια σωµατική αιτιολογία. Είδαµε ότι η «ηθική θεραπεία» οπισθοχώρησε ως
θεραπευτικός προσανατολισµός από τα µέσα του 19ου αιώνα, αφήνοντας στην ίδια τη δοµή
του ασύλου την πρωτοκαθεδρία, όχι πια για τη θεραπεία του υποκειµένου αλλά για τη
διαχείριση της ψυχοπαθολογίας του, η οποία αιτιολογούνταν µε µια, έστω ασαφή, βιολογική
αναγωγή. Έτσι, η κριτική του ασυλιακού µοντέλου, η οποία θα συνδράµει τα µέγιστα στην
κυριαρχία της κοινωνικής ψυχιατρικής, θα ενσωµατώσει την κριτική του µονοσήµαντου
βιολογικού προσανατολισµού στη θεραπευτική πρακτική. Η διασύνδεση ασυλιακής
ψυχιατρικής και σωµατικής αιτιολογίας της ψυχοπαθολογίας δεν είναι αυθαίρετη. Εξηγείται
ιστορικά από τη σύµπνοια της ασυλιακής διαχείρισης της ψυχοπαθολογίας µε µια ορισµένη
ιατρικοκεντρική θεώρησή της.

«Η ψυχιατρική ήδη αό τη γέννησή της εµεριέχει την

αµφισβήτησή της όχι µόνο ως αιτιολογικό µοντέλο αλλά και ως σωµατική-ιατρική ρακτική, ενώ αό
τα τέλη της δεκαετίας του ’50 οι συζητήσεις εικεντρώνονται στην αµφισβήτηση της ίδιας της
ιδρυµατικής ερίθαλψης» (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 41-42).
Ο προσανατολισµός της τοµεοποίησης, της ρίζωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών
µέσα στην κοινότητα και η συγκρότησή τους αναφορικά µε µια οριοθετηµένη γεωγραφικά
περιοχή µε συγκεκριµένα κοινωνικά χαρακτηριστικά, καταδεικνύει το συσχετισµό της
«ψυχικής ασθένειας» µε το κοινωνικό. «Στην Κοινοτική Ψυχιατρική… το άτοµο ου εξυηρετείται
(το υοκείµενο) ορίζεται αό το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων» (Μαδιανός, 2000β, σ. 59).
Σύµφωνα µε το Μαδιανό (2000β), η ανάπτυξη της κοινοτικής ψυχιατρικής αποτελεί την
τέταρτη επανάσταση στην ψυχιατρική. Η πρώτη αφορά στην αφαίρεση των αλυσίδων των
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εγκλείστων της Μπισέτρ από τον Pinel, η δεύτερη συνίσταται στην ανακάλυψη της
ψυχανάλυσης ως ολοκληρωµένης θεωρίας και πρακτικής, ενώ, τέλος, η τρίτη λαµβάνει χώρα
µε την ανακάλυψη των ψυχοφαρµάκων.
Όµως, πώς συνδιαλέγεται η διαλεκτική σχέση µεταξύ αντικειµενισµού και
υποκειµενικοκεντρισµού µε την ανάδυση του κοινωνικού; Το ερώτηµα πιο συγκεκριµένα
έχει ως εξής: πώς το παλαιό πρόβληµα της σχέσης ανάµεσα στο υποκείµενο και την
ψυχοπαθολογία του εντάσσεται στη γενικότερη προβληµατική της κοινωνικοποίησης των
ψυχιατρικών πρακτικών, που αναδύεται ως βασικό συστατικό της νέας ψυχιατρικής
«κοσµοθεώρησης»;
Καταρχήν, θα πρέπει να υπογραµίσουµε ότι το κοινωνικό δε βρίσκεται έξω από τη
λογική του ασυλιακού µοντέλου. Το άσυλο θεσµοθετείται και διαδίδεται ως µια αρµόζουσα
πρακτική «αποµόνωσης» του φορέα της ψυχοπαθολογίας και της ένταξής του σε ένα
υποτιθέµενο αποστειρωµένο κοινωνικό περιβάλλον. Το άσυλο ποτέ δεν έπαψε, έστω ως
πρόσχηµα, έστω ως νοµιµοποιητικό τέχνασµα, να δικαιώνει τον ετυµολογικό του ορισµό:
ένα καταφύγιο που προστάτευε ορισµένους ανθρώπους από την κοινωνία και τις πιέσεις της.
Η θεραπευτική ιδεολογία του εγκλεισµού, δηλαδή της βίαιης και αναγκαστικής κοινωνικής
αποµόνωσης, ήταν αυτή που επέτρεπε στο άσυλο να κυριαρχήσει ως ο κατεξοχήν
ψυχιατρικός θεσµός. Μόνο χάρη σ’ αυτή τη θεραπευτική ιδεολογία µπόρεσε να αφοµοιώσει
σχεδόν την ψυχιατρική πρακτική, συγχονεύοντάς την σε αυτό τον θεσµό που καταστατικά
αποσκοπεί στην αποµόνωση. Άρα, µιλώντας για την ανάδυση του κοινωνικού που επέρχεται
µε την ιδεολογική κυριαρχία της κοινωνικής ψυχιατρικής υπογραµµίζουµε όχι την ένταξη
του κοινωνικού στην τρέχουσα ψυχιατρική –το κοινωνικό ήταν άντοτε αρόν- αλλά µια
ορισµένου είδους προβληµατικοποίηση, η οποία επιβάλει ως ζήτηµα µείζονος σηµασίας το
κοινωνικό µε µια συγκεκριµένη οπτική. ∆εν πρόκειται για ανακάλυψη των κοινωνικών
διαστάσεων της ψυχιατρικής πρακτικής και των θεραπευτικών παραµέτρων που συνδέονται
µ’ αυτή, αλλά για την προβληµατικοποίησή τους υπό το πρίσµα της κοινωνικοποίησης.
Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε ένα πολυπρισµατικό αναστοχαστικό βλέµµα. Το
σηµερινό παράδοξο συνίσταται στην υιοθέτηση µιας «κοινωνικής συνείδησης» εκ µέρους των
επαγγελµατιών της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα των ψυχιάτρων, η οποία όµως συνδυάζεται µε
την ευρεία χρήση «αποτελεσµατικών» (ως προς τη διαχείριση των κρίσεων) σωµατικών
θεραπειών (ψυχοφάρµακα), διατηρώντας παράλληλα το µέληµα της δια βίου φροντίδας
(θεραπευτικό συνεχές, στεγαστική αποκατάσταση κ.α.). Η ανάδειξη του κοινωνικού έρχεται
να προστεθεί ως τρίτος πόλος στη διαλεκτική σχέση µεταξύ αντικειµενισµού και
υποκειµενικοκεντρισµού, µη αναιρώντας όµως την εσωτερική της λογική. Η προβληµατική
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της ανάδειξης του υποκειµένου συµπεριλαµβάνει εφεξής την επισήµανση ότι πρόκειται για
ένα πλήρως κοινωνικοποιηµένο υποκείµενο, για ένα κοινωνικό δρώντα. Κατά συνέπεια, κάθε
υποκειµενικοκεντρική θεραπευτική παρέµβαση οφείλει να συνυπολογίσει την ιδιότητα του
«κοινωνικού δρώντα» και να «αποκαταστήσει» τις πιθανές δυσκολίες του να εκπληρώσει αυτή
του τη διάσταση. Από την άλλη, οι σωµατικές θεραπείες νοούνται ως «θεραπευτικές
παρεµβάσεις βάσης», οι οποίες επιτρέπουν τη διαχείριση των οξέων συµπτωµάτων και τις
«ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις». Η φαρµακοθεραπεία θεωρείται ως παρέµβαση που καθιστά
δυνατή κάθε θεραπευτική πρακτική προς την κατεύθυνση της επανένταξης, συνεισφέροντας
στη διατήρηση της ιδιότητας του «ασθενούς» ως κοινωνικού δρώντα. «Η εργασία της οµάδας
αφορά και τους τρεις βασικούς τοµείς θεραείας του ψυχωσικού: την ψυχολογική βοήθεια (η οοία έχει
άντα ένα ψυχαναλυτικό χαρακτήρα), τη φαρµακευτική αγωγή και την αράλληλη κοινωνικοοίησή
του» (Σακκελαρόπουλος, 1995, σ. 45).
Αυτό που πρέπει να υπογραµµιστεί είναι ότι το µέληµα για τη δια βίου ανάληψη της
ευθύνης, αν και τροποποιείται στο κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής περίθαλψης, δεν
εγκαταλείπεται. Αυτή η διάσταση της ψυχιατρικής φροντίδας, η «δια βίου» µέριµνα για
ορισµένους τουλάχιστον από τους «ψυχιατρικούς ασθενείς», διακρίνει για τη Swain την
ψυχιατρική από την υπόλοιπη ιατρική, προσδίδοντας της τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της
(Swain, 1994, σ. 278). «Έχει ολλές φορές τονιστεί ότι στις ψυχώσεις, και γενικότερα στις βαριές
καταστάσεις, η θεραευτική σχέση δε διακότεται. Είναι (και οφείλει να είναι) µια δια βίου σχέση,
έστω και αν οι θεραευτές αλλάζουν κατά τακτά χρονικά διαστήµατα» (Υφαντής κ.α., 1995, σ. 355).
Οι προκλήσεις της ψυχιατρικής στο µέλλον συνίστανται στη διαχείριση αυτής της
τριπλής ταυτότητας, αυτό που πολλές φορές ονοµάζεται µε το βολικό όνοµα «ολιστική
προσέγγιση» (ψυχική, βιολογική, κοινωνική) σε ένα ραγδαία µεταβαλλόµενο κοινωνικό
κόσµο. Κάθε θεραπευτικό πρόγραµµα «οφείλει», εφεξής, να αναπτύξει ένα προβληµατισµό
έναντι του ριζικού κοινωνικού µετασχηµατισµού, ο οποίος έχει τροποποιήσει τα θεµέλια
αυτού που πριν από µισό περίπου αιώνα αποκαλούνταν «η κοινότητα».15
2. Αό το άσυλο στην κοινότητα: οι νέοι κοινωνικοί τόοι της ψυχιατρικής ρακτικής
Η αλλαγή ψυχιατρικού παραδείγµατος και η κυριαρχία της κοινωνικής ψυχιατρικής,
η οποία οδήγησε στην αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών σύµφωνα µε το
κοινοτικό πρότυπο, βασίστηκε στη θέσπιση εναλλακτικών θεσµών έναντι του ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου-ασύλου. Οι νέοι αυτοί κοινωνικοί «τόποι» συνάδουν µε νέους «τρόπους»
15

Στη Γαλλία, για παράδειγµα, έχει αναπτυχθεί ένας παρόµοιος προβληµατισµός, ο οποίος επικεντρώνεται
στην έννοια της ψυχικής και της κοινωνικής οδύνης (soufrance psychique et sociale, Laval, 1997, Ravon,
2000). Στην Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η αναγνώριση (που δεν έχει µετατραπεί σε
συγκεκριµένο πρόγραµµα) της σηµασίας των τοπικών πολιτιστικών παραγόντων που µόνο µε την υιοθέτηση
ενός ανθρωπολογικού βλέµµατος µπορούν να αναδειχθούν και να εµπλουτίσουν την ψυχιατρική πρακτική.
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συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων. Τα βασικά τους χαρακτηριστικά συνίστανται
στην επιδίωξή τους να διατηρηθούν οι θεραπευόµενοι µέσα στον «κοινωνικό ιστό», στο να
περισταλθεί κατά το δυνατόν ο συνολικός χρόνος νοσηλείας σε εξειδικευµένους θεσµούς και
να αντιµετωπιστεί το υποκείµενο προς θεραπεία και ως κοινωνικός δρων. Ας δούµε
συνοπτικά (κατά συνέπεια σχηµατικά) ποιοι είναι αυτοί οι θεσµοί που συναποτελούν το
διαφοροποιηµένο δίκτυο των κοινοτικών ψυχιατρικών υπηρεσιών και ποιοι είναι οι στόχοι
τους, χωρίς οπωσδήποτε να εµβαθύνουµε σε αυτό το σηµείο, δηλαδή όσον αφορά την
ιδιαίτερη κοινωνική τους λειτουργικότητα.
2.1. Το ψυχιατρικό Νοσοκοµείο
Το ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, ο πιο παραδοσιακός ψυχιατρικός θεσµός, η µετεξέλιξη
του ασύλου (το άσυλο µετονοµάζεται σε ψυχιατρικό Νοσοκοµείο τη δεκαετία του ’30),
διατηρείται στις περισσότερες των περιπτώσεων ως βασικός κρίκος της αλυσίδας των
κοινοτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η µορφή του αλλάζει, όπως και η λειτουργικότητά του.
Παρά τη διατήρηση των ψυχιατρικών πρακτικών σε ένα ιατρικό πλαίσιο, οι θεραπευτικοί
ρόλοι επαναπροσδιορίζονται σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό. Οι θεραπευτικοί
προσανατολισµοί δεν είναι προσκολληµένοι σε ένα στενά ιατρικό βλέµµα αλλά
εµπλουτίζονται µε ψυχοδυναµικές θεωρήσεις και µε κοινωνικούς προβληµατισµούς σχετικά
µε το χαρακτήρα της «ασθένειας» και το ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος. Νέοι
δρώντες-παρεµβαίνοντες διεισδύουν στο εσωτερικό του ψυχιατρείου, ως νέοι θεραπευτικοί
παράγοντες. Παράλληλα, ενδυναµώνεται ο ρόλος των ήδη υπαρχόντων δρώντων που είχαν
κοινωνικό ή έστω µη ιατρικό προσανατολισµό (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές κ.α.).
Το ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, στο πλαίσιο ενός δικτύου κοινοτικής ψυχιατρικής
φροντίδας, δεν αποσκοπεί στη δια βίου ανάληψη της ευθύνης των νοσηλευοµένων αλλά στην
περιστασιακή αντιµετώπιση των «οξέων φάσεων», µε σταθερό το µέληµα της επιστροφής
στους «φυσικούς» χώρους διαβίωσης. Στο κοινοτικό πλαίσιο λειτουργίας, το ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο εκµεταλλεύεται τη δυνατότητά του για εικοσιτετράωρη παρακολούθηση
περιστέλλοντας, κατά το δυνατόν, τις ιδρυµατικές λογικές που απορρέουν από την ίδια τη
δοµή του (Fallon & Fabben, 1995, σ. 137-139, Λειβαδίτης, 1995, σ. 321-323).
2.2. Ο ψυχιατρικός τοµέας στο γενικό Νοσοκοµείο
Ο ψυχιατρικός τοµέας στο γενικό Νοσοκοµείο έρχεται να υποκαταστήσει µερικώς,
ή και να αντικαταστήσει σε ορισµένες περιπτώσεις, το ψυχιατρικό Νοσοκοµείο,
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διατηρώντας –και επαυξάνοντας- το ιατρικό status της ψυχιατρικής πρακτικής. Με τη
δηµιουργία του επιτυγχάνεται αφενός η άρση των στεγανών που δηµιούργησε ο θεσµός του
ασύλου ανάµεσα στη ψυχιατρική και την υπόλοιπη ιατρική και αφετέρου ο αποστιγµατισµός
της «ψυχικής ασθένειας», η οποία νοείται ως «ασθένεια όπως όλες οι άλλες» (Λειβαδίτης,
1995).
Ο ψυχιατρικός τοµέας του γενικού Νοσοκοµείου απευθύνεται στον πληθυσµό της
γεωγραφικής περιοχής που καλύπτει το γενικό Νοσοκοµείο. Εποµένως, η παρεχόµενη
φροντίδα και οι δυνατότητες παρέµβασης λαµβάνουν χώρα χωρίς να αποκόπτονται οι
δεσµοί του θεραπευόµενου µε το κοινωνικό του περιβάλλον, όπως θα συνέβαινε εάν
εγκλείονταν σε ένα αποµακρυσµένο και αποµονωµένο ψυχιατρικό Νοσοκοµείο-άσυλο. Η
νοσηλεία είναι σύντοµη και αφορά µόνο στην «οξεία φάση», ενώ αντιµετωπίζονται και τυχόν
ψυχιατρικά προβλήµατα των υπόλοιπων νοσηλευοµένων (διασυνδετική ψυχιατρική).
Όπου εφαρµόστηκε ο θεσµός αυτός διασυνδέθηκε µε ένα «δίκτυο υπηρεσιών»,
εφόσον δε µπορεί από µόνος του να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει το ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο. Οι δυνατότητες παρέµβασης συνίστανται κυρίως στην κατ’ αρχήν
αντιµετώπιση «οξέων φάσεων» κατά το πρότυπο των πρώτων βοηθειών και στην απάντηση σε
κάθε είδους ελαφρότερων ψυχιατρικών ή και ψυχοκοινωνικών αιτηµάτων.16
2.3. Το κέντρο ψυχικής υγείας
Το κέντρο ψυχικής υγείας αποτελεί τον κόµβο των αποκεντρωµένων ψυχιατρικών
συστηµάτων, όπου αυτά αναπτύσσονται. Συχνά λαµβάνει το προσωνύµιο «κοινοτικό»
προκειµένου να τονιστεί η άµεση σύνδεσή του µε µια γεωγραφική περιοχή, αναφορικά µε
την οποία αναπτύσσονται οι δράσεις που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό του. Αν και
αποτελεί τον αντίποδα του ψυχιατρικού Νοσοκοµείου, πολλές φορές λειτουργεί
συµπληρωµατικά ή παράλληλα µ’ αυτό και δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο της απουσίας
διοικητικής αυτοτέλειάς του (Μαδιανός, 2000β).
Στο εσωτερικό του σχετικοποιείται (Μαδιανός, 1994, σ. 79-83), αν και δεν
ανατρέπεται, η πυραµιδοειδής ιεραρχική δοµή του παραδοσιακού ψυχιατρικού
Νοσοκοµείου στην κορυφή της οποίας βρίσκονται οι ψυχίατροι. Η δοµή και η λειτουργία
του ξεφεύγει από το στενά ιατρικό πλαίσιο και νέοι δρώντες αναλαµβάνουν αποφασιστικό
ρόλο στις θεραπευτικές πρακτικές (εθελοντές, επαγγελµατίες µε κοινωνικό προσανατολισµό,
τοπικές
16

κοινωνικές

υπηρεσίες

προνοιακού

χαρακτήρα,

κλπ.),

οι

οποίες

Για µια πλήρη παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του ψυχιατρικού τοµέα στο γενικό νοσοκοµείο βλ.
Ιεροδιακόνου Χ.Σ., Ιακωβίδης Α.Ι. (επιµ.), Η ψυχιατρική στο γενικό νοσοκοµείο, Θεσσαλονίκη, Μαστορίδης,
1997.
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επαναπροσδιορίζονται σε πολύ µεγάλο βαθµό. Το ίδιο το «αντικείµενο» της ψυχιατρικής
επαναπροσδιορίζεται: στόχο δεν αποτελεί πια αποκλειστικά ο «ασθενής» αλλά το κοινωνικό
άτοµο µε οποιαδήποτε κοινωνικά προβλήµατα, τα οποία έχουν συνέπειες που θεωρείται ότι
εµπίπτουν στη δικαιοδοσία των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας (π.χ. άγχος, αίσθηµα
κοινωνικής ευθραυστότητας, ψυχικές και κοινωνικές οδύνες). Η παρέµβαση δεν είναι
αποκλειστικά εξατοµικευµένη: δεν εστιάζεται στο άτοµο ως φορέα µιας ψυχοπαθολογίας,
αλλά στο «ψυχικά πάσχον υποκείµενο», εντός των κοινωνικών δοµών. Το «αντικείµενο» της
ψυχιατρικής επεκτείνεται, κατά συνέπεια, και στις κοινωνικές δοµές. Η ψυχιατρική πρακτική,
µε τους νέους παρεµβαίνοντες που εντάσσονται στις επιµέρους θεραπευτικές οµάδες, παίρνει
τη µορφή µιας «συλλογικής αντιµετώπισης» ψυχοκοινωνικών προβληµάτων, που δε µπορούν
να περιοριστούν και να αποµονωθούν στο εσωτερικό του ατόµου, ως έκφραση µιας κατά
βάση οργανικής δυσλειτουργίας.
Στο πλαίσιο του κέντρου ψυχικής υγείας, οι θεραπευτικοί χειρισµοί δεν είναι
µονοσήµαντα ιατρικοί αλλά αποτελούνται από µια ευρεία γκάµα τεχνικών ψυχοκοινωνικής
και φαρµακευτικής παρέµβασης (ατοµικές και οµαδικές ψυχοθεραπείες, συµβουλευτική,
φαρµακοθεραπεία, κ.α.). Τα κέντρα ψυχικής υγείας έχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, τη
δυνατότητα πλήρους νοσηλείας ολίγων ατόµων (στην Ελλάδα δε συµβαίνει κάτι τέτοιο). Η
πρακτική της άµεσης συσχέτισης ψυχιατρικών ζητηµάτων µε τις κοινωνικές συνθήκες
γένεσης και εξέλιξής τους έχει ως αποτέλεσµα τη σταθερή µέριµνα για τη λεγόµενη «αγωγή
κοινότητας», η οποία ενίοτε λαµβάνει τη µορφή της «πρωτοβάθµιας πρόληψης», κατά το
ιατρικό πρότυπο. Επίσης, η οργάνωση «οµάδων αυτοβοήθειας» και «κοινωνικών λεσχών»
πρώην νοσηλευοµένων ή ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις βρίσκει ένα προνοµιακό χώρο
ανάπτυξης σε µια ολοκληρωµένη όσο και αποκεντρωµένη ψυχιατρική υπηρεσία, όπως είναι
το κέντρο ψυχικής υγείας, στο περιθώριο των επαγγελµατικών ενασχολήσεων (Μαδιανός,
2000β, 1994, Πλουµπίδης, 2000, Μωρογιάννης, 2000).
2.4. Τα εξωτερικά ιατρεία
Τα εξωτερικά ιατρεία αποτελούν άλλον ένα παραδοσιακό ψυχιατρικό χώρο, ο
οποίος µεταλλάσσεται εντασσόµενος στο κοινοτικό πλαίσιο. Πολύ συχνά µεταστεγάζονται
έξω από τους χώρους του ψυχιατρικού Νοσοκοµείου, προκειµένου οι παρεχόµενες σε αυτά
ψυχιατρικές υπηρεσίες να άρουν ή να σχετικοποιήσουν τους δεσµούς τους µε τόπους
στιγµατισµένους, οι οποίοι θεωρούνται συνώνυµοι του εγκλεισµού και της αποµόνωσης.
Αυτή η «µετακίνηση» των εξωτερικών ιατρείων δεν έχει µόνο χωροταξικό χαρακτήρα:
συνήθως τροποποιείται η ίδια η δοµή και η λειτουργία του, καθώς αποκόπτονται από τη
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λογική εισόδου-εξόδου από το ίδρυµα και κινούνται σε µια κατεύθυνση παρακολούθησης
και συµβουλευτικής. Αυτό συµβαίνει όταν, για παράδειγµα, εντάσσονται οργανικά όχι σε ένα
ψυχιατρικό Νοσοκοµείο αλλά σε ένα αποκεντρωµένο κέντρο ψυχικής υγείας. Τα εξωτερικά
ιατρεία έχουν έτσι «τοµεοποιηµένο» προσανατολισµό, εφόσον απευθύνονται όχι σε
µεµονωµένα άτοµα, σε δυνητικούς φορείς της ψυχοπαθολογίας, αλλά σε κοινωνικά
υποκείµενα, ενταγµένα σε µια εντοπισµένη γεωγραφική περιοχή µε σαφή κοινωνικά
χαρακτηριστικά,

τα

οποία

συνυπολογίζονται

στις

θεραπευτικές

παρεµβάσεις

(Σακκελαρόπουλος, 1995, Υφαντής κ.α., 1995, Λειβαδίτης, 1995).
2.5. Το Νοσοκοµείο ηµέρας
Το Νοσοκοµείο ηµέρας είναι µια «υηρεσία αροχής νοσοκοµειακών φροντίδων η οοία
λειτουργεί σε εριορισµένη χρονική διάρκεια, συνήθως σε οκτάωρη καθηµερινή βάση, εκτός αό
Σαββατοκύριακα και αργίες» (Κυριόπουλος et all, 1999, σ. 99). Αποτελεί µια κοινοτική
ψυχιατρική δοµή, η οποία τις περισσότερες φορές εντάσσεται οργανικά σε έναν ευρύτερο
θεσµό, όπως είναι µια κλινική ψυχιατρικού Νοσοκοµείου ή ένα κέντρο ψυχικής υγείας.
Αποσκοπεί στην ηµερήσια περίθαλψη ατόµων, τα οποία διαµένουν στους δικούς τους
χώρους. Κατά τη διάρκεια της ηµερήσιας ψυχιατρικής φροντίδας παρέχονται
ψυχοθεραπευτικές, εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ατοµικό, οικογενειακό ή
οµαδικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συστηµατική ψυχοκοινωνική
παρέµβαση δίχως τη µεσολάβηση της νοσηλείας, πολύ περισσότερο του αναγκαστικού
εγκλεισµού.
2.6. Οι ξενώνες, τα οικοτροφεία και τα διαµερίσµατα ηµιαυτόνοµης διαβίωσης
Οι νέες στεγαστικές δοµές έχουν τις περισσότερες φορές έναν «µετανοσοκοµειακό»
χαρακτήρα

και

συνηθέστατα

εντάσσονται

στο

πλαίσιο

ενός

προγράµµατος

«αποκατάστασης» και «επανένταξης». ∆ιακρίνονται µεταξύ τους από το µέγεθός τους
(αριθµός διαµενόντων) και από το βαθµό και το είδος της επίβλεψης και της υποστήριξης.
Αν και καταστατικά έχουν περιορισµένο χρονικό ορίζοντα παροχής υπηρεσιών, εφόσον
αποσκοπούν είτε στη σταδιακή µαθητεία της αυτόνοµης διαβίωσης, όταν πρόκειται για
άτοµα που έχουν ζήσει για ένα µακρύ χρονικό διάστηµα σε κλειστές ψυχιατρικές υπηρεσίες,
είτε στην περιστασιακή διαµονή ατόµων που βρίσκονται σε «οξεία φάση» ή χρήζουν
συστηµατικής υποστήριξης, πολλές φορές αναλαµβάνουν την φροντίδα ατόµων για πολύ
µεγάλα διαστήµατα, ελλείψει άλλων επιλογών. Συνήθως επιδιώκεται να λειτουργήσουν ως
θεσµικές προσοµοιώσεις της οικογένειας και των οικείων κοινωνικών οµάδων, κατά τέτοιο
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τρόπο ώστε τα επιµέρους άτοµα που «φιλοξενούνται» να µαθητεύσουν στην αυτονοµία και
στις «κοινωνικές δεξιότητες». Ο στόχος είναι τα άτοµα που διαµένουν σ’ αυτές τις
στεγαστικές δοµές να ξεπεράσουν διαµένοντας για ένα διάστηµα σε ένα σχετικά
προστατευµένο περιβάλλον τις δυσκολίες διαβίωσης και συµβίωσης που αντιµετωπίζουν
(έλλειψη µόνιµης κατοικίας, οικογενειακές συγκρούσεις, αποφόρτιση οικείων προσώπων,
αδυναµία αυτοσυντήρησης κλπ.) (Fallon & Fabben, 1995, σ. 245-252).
2.7. Κοινωνικοί συνεταιρισµοί εριορισµένης ευθύνης και εαγγελµατική εκαίδευση
Η «εργασιοθεραπεία» έχει µια µακρά παράδοση στη ψυχιατρική. Πολύ νωρίς
θεωρήθηκε ότι η εργασία συνιστά θεραπευτικό παράγοντα, ο οποίος συµβάλλει στην
προσοµοίωση της «οµαλής» κοινωνικής ζωής και στη µαθητεία της κεντρικής οργανωτικής
αρχής των νεωτερικών κοινωνιών, δηλαδή της εργασίας. Ιστορικά συναντάµε ένα πέρασµα
από την «απασχολησιοθεραπεία» («µαύρη εργασία», για ορισµένους) στην «εργοθεραπεία»
και στη συνέχεια στο «δικαίωµα της εργασίας» (Οικονοµίδου et al, 1999). Στο κοινοτικό
ψυχιατρικό πλαίσιο η ένταξη του ατόµου µε ψυχιατρικές διαγνώσεις σε τέτοιου είδους
δοµές, όπως είναι ένας συνεταιρισµός «κοινωνικού χαρακτήρα» ή ένα επιµορφωτικό
σεµινάριο εκπαίδευσης σε ένα επάγγελµα, νοείται αφενός ως θεραπευτική και αφετέρου ως
επανενταξιακή πρακτική. Από τη µια έχει αναπτυχθεί µια ολόκληρη υποστηρικτική
«τεχνολογία» βασισµένη στην επαγγελµατική απασχόληση και από την άλλη παρέχονται
ορισµένα εφόδια για µια µελλοντική ένταξη στον κόσµο της εργασίας (Κονταξάκης &
Χριστοδούλου, 2000).
Παραταύτα, οι σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες µε τα πολύ υψηλά
ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στις νεαρές ηλικίες, έχουν στρέψει το βάρος από
την επαγγελµατική στην στενά ψυχοθεραπευτική διάσταση της προστατευµένης εργασίας και
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μαδιανός, 2000β, σ. 270). Η
επαγγελµατική και προ-επαγγελµατική εκπαίδευση θεωρείται, έτσι, ότι υπηρετεί ένα
γενικότερο στόχο προσπορισµού των «πόρων» που προσφέρονται από την κοινότητα, όπως
είναι η εργασία, οι συναναστροφές, τα κοινωνικά δίκτυα, η συµµετοχή καθεαυτή στο
κοινωνικό γίγνεσθαι (Fallon & Fabben, 1995, σ. 238-224).
2.8. Η κινητή µονάδα
Η κινητή µονάδα αποτελεί την πιο ενεργητική και την πιο δραστική παρέµβαση για
την υπέρβαση του ασύλου, προλαµβάνοντας τον εγκλεισµό σε αυτό. Εδώ βλέπουµε την
πλήρη αντιστροφή του παραδοσιακού µοντέλου, καθώς το ίδιο το ψυχιατρικό σύστηµα
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αναδιατάσσεται προκειµένου να απαντήσει στο «αίτηµα» προκαταβολικά, συναντώντας το
στο εσωτερικό του «κοινωνικού ιστού» (aller vers), πριν αυτό διατυπωθεί και πριν
διαπιστωθεί ως αίτηµα εγκλεισµού (εισαγγελική εντολή). Το υποκείµενο προς θεραπεία
«εντοπίζεται» εντός των «φυσικών» χώρων διαβίωσης είτε πολύ κοντά σ’ αυτούς, χωρίς τη
µεσολάβηση της νοσηλείας. Έτσι, αντιµετωπίζεται συλλογικά (θεραπευτική οµάδα,
οικογένεια κ.α.) «εντός» της συλλογικότητας, στην οποία το υποκείµενο προς θεραπεία
διαβιεί (οικογένεια, γειτονιά, κοινότητα).
Ο στιγµατισµός που συνεπάγεται η νοσηλεία σε οποιαδήποτε ψυχιατρική υπηρεσία
σχετικοποιείται σ’ αυτήν την περίπτωση. Από την άλλη, η ψυχοθεραπευτική και η
φαρµακευτική παρέµβαση δεν περιορίζεται στο ατοµικό υποκείµενο, ως τον υποτιθέµενο
φορέα της ψυχοπαθολογίας, αλλά αντιµετωπίζεται και ως σχεσιακή παθολογία: αφενός ως
παθολογία εντός των κοινωνικών δεσµών, αφετέρου ως παθολογία των κοινωνικών δεσµών
(οικογένεια, γειτονιά, κοινότητα) (Joseph & Proust, 1996, Σακκελαρόπουλος, 1995,
Υφαντής κ.α., 1995).
Αν και συχνά αντιµετωπίζεται ως προσωρινή και αναγκαστική λύση, η οποία απαντά
στην έλλειψη ενός ευρέως δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών, η κινητή µονάδα και ο γενικότερος
προσανατολισµός προς την κατεύθυνση της «φροντίδας στο σπίτι» αποτελεί το κατεξοχήν
µοντέλο για τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις στην ψυχιατρική φροντίδα αλλά και για τις υπό
διαµόρφωση προνοιακές υπηρεσίες. Η υπέρβαση της κοινοτικής ψυχιατρικής, η οποία
διαφαίνεται ήδη µε τη µορφή ενός πλήρως ευέλικτου «µετα-κοινοτικού» συστήµατος
φροντίδας, σύµφωνου µε τα κοινωνικά φαινόµενα του αστικού νοµαδισµού αλλά και µε την
ραγδαία οπισθοχώρηση του Κράτους Πρόνοιας, διέπεται από την αρχή της κατάργησης
του σταθερού τόπου αναφοράς της παροχής ψυχιατρικής φροντίδας και της διαπροσωπικής
συνάντησης «επί τόπου», στους χώρους άρθρωσης της ψυχικής και της κοινωνικής οδύνης
(Laval, 1997, 2000, Lovell, 1996, Fallon & Fabben, 1995, σ. 139-148).
2.9. Οι αρεµβάσεις στο γενικό ληθυσµό
Οι «παρεµβάσεις στην κοινότητα» παίρνουν τις πιο διαφορετικές µορφές, από τα
«ψυχοεκπαιδευτικά σεµινάρια» έως τις δηµόσιες οµιλίες ενηµέρωσης, και αποσκοπούν στην
ευαισθητοποίηση του πληθυσµού, στον οποίο απευθύνεται µια αποκεντρωµένη, κοινοτική
ψυχιατρική υπηρεσία. Βασικό στόχο αποτελεί ο αποστιγµατισµός της «ψυχικής ασθένειας»
αλλά και η εξοικείωση του κοινού µε τις κοινοτικές ψυχιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες έτσι κι
αλλιώς δε φέρουν το συµβολικό βάρος του ψυχιατρικού Νοσοκοµείου-ασύλου. Κατά
κάποιο τρόπο ο αποστιγµατισµός των «ασθενών» αποτελεί την άλλη όψη του νοµίσµατος
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του αποστιγµατισµού της ψυχιατρικής και των φορέων της, µια διαδικασία που έχει ως
συνέπεια εκτός από την καταξίωση της ψυχιατρικής ως ιατρικής ειδικότητας (Λιάκος, 1995)
την εξοικείωση του πληθυσµού µε τους λεγόµενους «επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας».
Πέρα όµως από την καταπολέµηση του στίγµατος, οι παρεµβάσεις στην
«κοινότητα» αποβλέπουν στην ενεργητική εµπλοκή της τελευταίας στις θεραπευτικές
διαδικασίες. Ο πληθυσµός, στον οποίο απευθύνεται η εκάστοτε αποκεντρωµένη δοµή,
καλείται όχι µόνο να γνωρίσει την κοινωνική διαδικασία παραγωγής ψυχοκοινωνικών
προβληµάτων (αναστοχασµός) αλλά και να συµβάλλει ενεργητικά στην αντιµετώπισή τους.
Οι τοπικοί παράγοντες (άτοµα, φορείς, οργανώσεις, δίκτυα κλπ.) προσκαλούνται αφενός ως
«συνοµιλητές» αφετέρου ως δυνάµει παρεµβαίνοντες στο θεραπευτικό γίγνεσθαι. Η
κοινότητα δεν αποτελεί µόνο ένα «κοινωνικό χώρο» παρέµβασης αλλά πολύ περισσότερο
ένα δυνάµει βασικό παράγοντα θεραπευτικής δράσης.
Η δυνατότητα ενεργητικής παρέµβασης της «κοινότητας» ενδύεται πολλές φορές το
µανδύα της πρωτοβάθµιας πρόληψης.17 Μέσα από συναντήσεις και ενηµερωτικές
εκδηλώσεις τα άτοµα και οι οργανώσεις (π.χ. σύλλογοι γονέων) καλούνται να συγκροτηθούν
σε δίαυλους άσκησης πρωτοβάθµιας προληπτικής ψυχιατρικής, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν εν τει γενέσει τους οι πιθανές δυσκολίες προσαρµογής και τα αναδυόµενα
ψυχιατρικά προβλήµατα των µελών της κοινότητας (Μαδιανός, 2000β, σ. 104-114,
Λειβαδίτης, 1995, Υφαντής et al, 1995,

Fallon & Fabben, 1995, σ. 200-220,

Σακκελαρόπουλος, 1995, σ. 38-40). «Εκτός αό τους ασθενείς, η αρέµβαση αφορά την
ευαισθητοοίηση του ληθυσµού του νησιού, ροκειµένου να αλλάξει η στάση του αέναντι στον
ψυχικά άρρωστο του ασύλου. Είσης αφορά την ροσφορά ιατροαιδαγωγικών υηρεσιών, στα
σχολεία και τα λύκεια του νησιού. Οµάδα αοτελούµενη αό αιδοψυχίατρο, αιδοψυχολόγο και
λογοεδικό, εισκέτεται εριοδικά τα σχολεία του νησιού και διοργανώνει σεµινάρια δασκάλων, µε
17

Με αυτή την έννοια, οι προσπάθειες αυτές εντάσσονται στο γενικότερο κίνηµα της «υγιεινής», οι ρίζες του
οποίου ανευρίσκονται στο διαφωτισµό και στο µέληµα πρόληψης των ασθενειών, πριν αυτές εκδηλωθούν. Η
στρατηγική της πρόληψης, αυτό που ο Foucault ονοµάζει µε άλλους όρους ως «βιοπολιτική», ήταν ένα από τα
βασικά εργαλεία των αναδυόµενων Εθνών-Κρατών κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα προκειµένου να
αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα της ταχείας εκβιοµηχάνισης, της µετακίνησης τεράστιων πληθυσµών στα
αστικά-βιοµηχανικά κέντρα, και της συνακόλουθης εξαθλίωσή τους. Ένας από τους βασικούς λόγους ανάδυσης
του Κράτους Πρόνοιας αποτελεί η αναγκαιότητα παρέµβασης προκειµένου να καλυφθεί το κενό µεταξύ
επιστηµονικής ανάπτυξης της ιατρικής γνώσης και οικονοµικής εξαθλίωσης του µεγαλύτερου µέρους του
πληθυσµού, η οποία καθιστούσε απαγορευτική για τη µεγάλη πλειοψηφία την προσφυγή στη νεοεµφανιζόµενη
ιατρική γνώση. Για την ανάδυση της προληπτικής ιατρικής βλ. Ackerknecht E. H., Ιστορία της ιατρικής, Αθήνα,
Μαράθια, 1998, σ. 237-244. Για την πάλη µεταξύ του πνεύµατος του φιλελευθερισµού και της αναγκαιότητας
εφαρµογής προνοιακών πολιτικών αναφορικά µε τα υγειονοµικά συστήµατα στον 19ο και το πρώτο µισό του
20ου αιώνα, βλ. Faure Olivier, Dominique Dessertine, La maladie entre libéralisme et solidarités (1850-1940),
Παρίσι, Mutualité française, 1994. Μια πιο πρόσφατη εξέλιξη που αφορά άµεσα στην κοινοτική ψυχιατρική
έλαβε χώρα το 1978 στην Alma Ata της τότε Σοβιετικής Ένωσης, όπου διοργανώθηκε µια παγκόσµια
συνέλευση της Π.Ο.Υ. για την πρωτοβάθµια περίθαλψη. Τονίστηκε τότε η αναγκαιότητα της ενεργητικής
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θέµα την αντιµετώιση ψυχολογικών και µαθησιακών ροβληµάτων» (Σακκελαρόπουλος, 1995, σ.
35).
2.10. Νέοι «τόοι» και νέοι «τρόοι» συνάντησης θεραευτών και θεραευοµένων
Στους νέους αυτούς «τόπους» λαµβάνουν χώρα νέοι «τρόποι» συνάντησης των
θεραπευτών και των θεραπευοµένων, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προσανατολισµού
κοινωνικοποίησης των ψυχιατρικών πρακτικών. Σε αυτούς τους νέους «τόπους-τρόπους»
µπορούµε να διακρίνουµε ορισµένες βασικές διαστάσεις του κοινωνικού µετασχηµατισµού
που λαµβάνει χώρα κατά τη µετάβαση από το ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής
φροντίδας (Fallon & Fabben, 1995, σ. 254-285).
Καταρχάς, διαπιστώνεται µια ευρύτατη αναδιάταξη των κοινωνικών χώρων. Οι
χώροι συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων µετακινούνται από την εντοπισµένη µε
σαφήνεια τοποθεσία, το ψυχιατρικό Νοσοκοµείο-άσυλο, σε ένα αφενός αποκεντρωµένο και
αφετέρου διαφοροποιηµένο σύστηµα µε τη µορφή του δικτύου. Ο ψυχιατρικός θεσµός
αποκεντρώνεται και διαφοροποιείται και δεν είναι πια µονοσήµαντα εντοπίσηµος.
Εξακολουθεί να εδράζεται στο ψυχιατρικό Νοσοκοµείο-άσυλο αλλά όχι µόνο εκεί. Η
φιγούρα του/της ψυχιάτρου αποσυνδέεται από τα τείχη του ασύλου, τους εντοπισµένους
χώρους της τρέλας, και γίνεται µια οικεία µορφή που είναι δυνατό να συναντηθεί παντού: σε
εξειδικευµένους θεσµούς αλλά και στη γειτονιά, στο γενικό Νοσοκοµείο αλλά και στο
σχολείο, στους χώρους της εργασίας και σε µια ποικιλία κοινωνικών δραστηριοτήτων,
ακόµα και στο δρόµο (Lovell, 1996).
Η δράση των «επαγγελµατιών ψυχικής υγείας» επεκτείνεται σε µια πληθώρα
δηµοσίων χώρων, στους οποίους η ψυχιατρική πρακτική εκτίθεται. Η ψυχιατρική και οι
φορείς της είναι πια ορατοί και «απροστάτευτοι» από τα τείχη του ασύλου. Η
αποασυλοποίηση αφορά κι αυτή την ίδια: δεν ταυτίζεται πια µε ένα εντοπισµένο ίδρυµα
αλλά µε πρακτικές που λαµβάνουν χώρα σε µια πληθώρα χώρων, από άτοµα που είναι
ορατά ως φυσικές οντότητες. Οι «επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας» αποκαλύπτονται και
εντάσσονται, ως σωµατικές φιγούρες, στους οικείους χώρους της καθηµερινότητας. ∆εν
πρόκειται πια για τους θεµατοφύλακες ενός άλλου κόσµου αλλά για φιγούρες που διασχίζουν
το κοινωνικό σώµα, για δυνάµει συνοδοιπόρους κάθε εκφρασµένης κοινωνικής και ψυχικής
οδύνης, όπως διαπιστώνεται και από τη συχνή παρουσία τους στα Μ.Μ.Ε.
Αλλά η ψυχιατρική φροντίδα κοινωνικοποιείται και µε µιαν άλλη έννοια. Ο
θεραπευτής δεν είναι πια ο αφηρηµένος φορέας της επιστηµονικής γνώσης. Ο ψυχίατρος
εµπλοκής των τοπικών αρχών στη διαδικασία πρωτοβάθµιας περίθαλψης (που περιλαµβάνει και την
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είναι αναγκασµένος να συνδιαλεχθεί µε ένα σύνολο από διαφορετικούς παρεµβαίνοντες, οι
οποίοι συναποτελούν την «θεραπευτική οµάδα» και τη δυνάµει «θεραπευτική κοινότητα». Η
ψυχιατρική φροντίδα κοινωνικοποιείται όχι µόνο επειδή αρθρώνεται «εντός» της κοινωνίας,
όπου είναι εκτεθειµένη και ορατή, αλλά και επειδή συνίσταται εφεξής σε µια αφενός
συλλογική και αφετέρου διαφοροποιηµένη παρέµβαση. ∆εν έχουµε να κάνουµε πια µόνο µε
το «γιατρό» αλλά µε την οµάδα, η οποία συναποτελείται από «επαγγελµατίες ψυχικής υγείας»
αλλά και από νέους παρεµβαίνοντες στο θεραπευτικό γίγνεσθαι (σύλλογοι οικογενειών,
οµάδες αυτοβοήθειας, εθελοντικές οργανώσεις, τοπικοί φορείς κ.α.). Η ψυχιατρική από
γνώση που κατέχεται από ένα φορέα µετατρέπεται σε πρακτική που εξασκείται από µια
διαφοροποιηµένη συλλογικότητα.
Η ψυχιατρική πρακτική κοινωνικοποιείται, όµως, και από την πλευρά των
θεραπευοµένων. Η αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου του στενού όσο και ευρύτερου
κοινωνικού περιβάλλοντος (οικογένεια, κοινωνικές δοµές, εργασία, κλπ.) στη γένεση και την
εξέλιξη των θεωρούµενων ως «ψυχικών ασθενειών» οδηγεί στην άρθρωση της θεραπευτικής
παρέµβασης «µέσα» στους κοινωνικούς χώρους που διαβιούν τα άτοµα. Επιπλέον, όµως,
στο βαθµό που αναγνωρίζεται η σηµασία του κοινωνικού περιβάλλοντος στην θεραπεία ο
ίδιος ο «κοινωνικός ιστός» εντάσσεται στο «αντικείµενο» της ψυχιατρικής, ως πεδίο άσκησης
της λεγόµενης «πρωτογενούς πρόληψης» (αγωγή κοινότητας, ψυχοεκπαιδευτικά σεµινάρια
κλπ.). Με την κοινωνικοποίηση της ψυχιατρικής παρατηρούµε έναν επαναπροσδιορισµό και
ένα «άνοιγµα» του πεδίου εφαρµογής της θεραπευτικής παρέµβασης και το συνακόλουθο
ποιοτικό και ποσοτικό επαναπροσδιορισµό του «αντικειµένου» της ψυχιατρικής.
Το µοντέλο που εγκαθιδρύεται µε το πέρασµα από την ασυλιακή στην κοινοτική
ψυχιατρική τείνει να είναι διαλογικό. Εφεξής, η ψυχιατρική είναι υποχρεωµένη να
συµπεριλάβει στους κόλπους της τις δυνάµεις αυτού που κατανοεί ως «κοινότητα», την οποία
εγκαλεί αφενός ως συνοµιλητή και αφετέρου ως παρεµβαίνοντα. Ταυτόχρονα η ψυχιατρική
στρέφει το ενδιαφέρον της στις ανάγκες που η κοινότητα αυτή θα εκφράσει είτε άµεσα
(άµεση απάντηση σε κάθε συγκεκριµένο αίτηµα) είτε έµµεσα (π.χ. επιδηµιολογικές µελέτες,
υπαρξιστική-φαινοµενολογική προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας κ.α.). Όσο κι αν οι ιεραρχίες
παραµένουν ζωντανές, στο κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής φροντίδας επιχειρείται η
εξάπλωση της πρακτικής της «συνοµιλίας», υπερβαίνοντας, ή έστω σχετικοποιώντας, το
µοντέλο του ιατρικού µονολόγου.
Ωστόσο, αυτός ο δοµικός µετασχηµατισµός του «αντικειµένου» της ψυχιατρικής
οδηγεί σε µια σειρά από αντιφάσεις. Καταρχάς, στην «κοινότητα» αποδίδεται ένας
ψυχιατρική περίθαλψη) και ιδιαίτερα της πρόληψης.
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θεµελιακά διφορούµενος ρόλος: αποτελεί ταυτόχρονα «πεδίο ανάδυσης», «αίτιο» της
ψυχοπαθολογίας (µαζί µε άλλα), και δυνάµει θεραπευτή-παρεµβαίνοντα. Από τη µια
αναζητούνται σε αυτή ορισµένα από τα αίτια της γένεσης ορισµένων ψυχοπαθολογικών
φαινοµένων και από την άλλη αναγνωρίζεται ότι µόνο µε την ενεργητική συνεισφορά της
κοινότητας είναι δυνατή η υπέρβαση της ψυχικής οδύνης που εκφράζουν ορισµένα µέλη της.
Έτσι, η κοινότητα παίρνει διπλή µορφή: είναι την ίδια στιγµή «αντικείµενο» της ψυχιατρικής
και συλλογικό υποκείµενο θεραπευτικής παρέµβασης. Κατά συνέπεια εγκαλείται
προκειµένου: 1) να δεχτεί την λειτουργία της ως αιτίου της αναδυόµενης ψυχικής οδύνης, 2)
να υποδεχτεί στους κόλπους της την ψυχική οδύνη που η ίδια, ως ένα βαθµό, δηµιούργησε
και 3) να αποδεχτεί το θεραπευτικό ρόλο που το κίνηµα της κοινοτικής ψυχιατρικής της
αποδίδει.
Το πέρασµα από την ασυλιακή στην κοινοτική ψυχιατρική συνιστά µια αλλαγή
«παραδείγµατος», εάν θα χρησιµοποιούσαµε τους όρους του Kuhn (Kuhn, 1987), εφόσον
µετασχηµατίζεται τόσο η ίδια η ψυχιατρική όσο και το «αντικείµενό της». Πρόκειται,
δηλαδή, για µια διαδικασία παραγωγής «νέων επιστηµονικών αντικειµένων» κι ενός
παράλληλου εσωτερικού µετασχηµατισµού (Foucault, 1987β). Η ανάλυση αυτής της
διαδικασίας δηµιουργίας «νέων αντικειµένων» µας βοηθάει να ερµηνεύσουµε ορισµένες από
τις όψεις της γενικότερης αναδιάταξης των οριζόντων εντός των οποίων σχηµατοποιείται η
σύγχρονη αντίληψη για τον άνθρωπο και τις δυνατότητες της δράσης του, συνιστώντας ένα
προνοµιακό σηµείο θέασης των βαθύτερων κοινωνικών µετασχηµατισµών. Όσον αφορά
στην Ελλάδα, το πέρασµα βρίσκεται στη φάση του εγχειρήµατος. Εδώ τα πράγµατα είναι
πιο θολά, «µεταβατικά» όπως είθισται να λέγεται. Πρόκειται για ένα εγχείρηµα που
εντάσσεται στη διαδικασία «κοινωνικού εκσυγχρονισµού», την οποία συνδηµιουργεί την ίδια
στιγµή που την υπηρετεί. Αυτή η µετάβαση µας καλεί να τη στοχαστούµε ως µια βαθύτερη
διαδικασία µετασχηµατισµού του τρόπου που σκεφτόµαστε τον άνθρωπο, την υγεία του και
την παθολογία του, του τρόπου µε τον οποίο συγκροτείται σήµερα το κοινωνικό άτοµο.
3. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα, δηλαδή η µετάβαση από το ασυλιακό
στο κοινοτικό µοντέλο, ξεκίνησε αρκετά αργότερα σε σχέση µε τις περισσότερες δυτικές
χώρες. Επισήµως ξεκίνησε στα µέσα της δεκαετίας του 1980, µετά από παρέµβαση της
Ε.Ο.Κ. και συνεχίζει µέχρι σήµερα. Η ψυχιατρική στην Ελλάδα βρίσκεται, τη στιγµή που
πραγµατοποιείται η παρούσα έρευνα, στη φάση της «µετάβασης», όπως πολύ συχνά λέγεται.
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Ωστόσο, το ιδεολογικό κλίµα, στο οποίο βασίστηκε και από το οποίο επηρεάστηκε
το όλο εγχείρηµα καθώς και η τελική µορφή που τείνει να πάρει εξαρτήθηκαν σε πολύ
µεγάλο βαθµό από τη συνολική µεταπολεµική πορεία της ελληνικής ψυχιατρικής. Ορισµένα
«γεγονότα» της µεταπολεµικής περιόδου, πολύ πριν επιχειρηθεί η συνολική αναδιάταξη των
ψυχιατρικών υπηρεσιών, συνδέονταν µε τις γενικές τάσεις της δυτικής ψυχιατρικής και την
καθολική προοπτική της αντικατάστασης του κλειστού ασυλιακού συστήµατος από ένα
περισσότερο ευέλικτο και περισσότερο κοινωνικοποιηµένο δίκτυο υπηρεσιών. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Στεφανής: «Η έναρξη της αναροσαρµογής του συστήµατος
ψυχιατρικής ερίθαλψης στη χώρα µας τοοθετείται συµβατικά στα µέσα της δεκαετίας του 1980, µε
την εφαρµογή του Κανονισµού 815/84 της Ε.Ο.Κ. Η αλήθεια είναι ως το έδαφος είχε
ροετοιµαστεί αρκετά χρόνια ριν. Χάρη στις ρωτοβουλίες ιδρυµάτων, κυρίως ανειστηµιακών,
αλλά και µεµονωµένων ατόµων, οι ααράδεκτες συνθήκες νοσηλείας των ψυχιατρικών αρρώστων
είχαν αναδειχθεί ως βασικό ρόβληµα της δηµόσιας υγείας, αό τις αρχές του ΄70 και στη συνέχεια
είχαν αναληφθεί ρωτοβουλίες για αναροσανατολισµό στην ολιτική ερίθαλψης, µε κυριότερο την
εγκατάσταση των ρώτων εξωνοσοκοµειακών δοµών, ου σηµατοδότησαν και την ααρχή της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης» (Στεφανής, 2000).
Αναφορικά µ’ αυτή τη «µετάβαση», από το ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο, το
οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, θα µπορούσαµε να διακρίνουµε σε τρεις περιόδους: α)
στην «πρόδροµη περίοδο»,18 από τα τέλη του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου έως τα τέλη
της δεκαετίας του ’70, β) στην «πρώτη µεταρρυθµιστική περίοδο» από τις αρχές της
δεκαετίας του ’80 έως την ολοκλήρωση της εφαρµογής του κανονισµού 805/84, δηλαδή έως
τα τέλη της δεκαετίας του ’90 και γ) στη «δεύτερη µεταρρυθµιστική περίοδο», αυτή του
«ψυχαργώς», του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος που ξεκίνησε το 2000 (πρώτη φάση
2000-2001) µε ορίζοντα δεκαετίας. Καθεµιά από αυτές τις τρεις περιόδους διατηρεί
ορισµένα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αυτά σχετίζονται µε τις βαθύτερες
συγκροτήσεις και ανασυγκροτήσεις των λόγων «για» την ψυχιατρική και µε τις ανάλογες
θεσµικές διευθετήσεις και πρακτικές και δεν ανταποκρίνονται αποκλειστικά σε περιόδους
εφαρµογής προγραµµάτων.19

18

Ο Μαδιανός (1994) διακρίνει την πορεία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα σε τρεις φάσεις: α) την «ιστορική»,
από το 1838 (ίδρυση του φρενοκοµείου της Κέρκυρας) έως το 1956 (έναρξη χρήσης των ψυχοφαρµάκων), β)
την «παραδοσιακή», έως το 1982 (ψήφιση του νόµου για το Ε.Σ.Υ.) και γ) τη µεταβατική φάση, από το 1983
έως τις µέρες µας. Σε γενικές γραµµές η περιοδολόγηση που προτείνεται εδώ συµφωνεί µ’ αυτή του Μαδιανού.
Οι διαφοροποιήσεις αφορούν τους ειδικούς σκοπούς της έρευνας, οι οποίοι εστιάζονται στο πέρασµα από το
ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής περίθαλψης, και όχι στη γενική ιστορία της ελληνικής
ψυχιατρικής.
19 Όπως επισηµαίνει και ο Adler Laure: «Είναι βέβαια δύσκολο να τεµαχίσουµε σε εριόδους αρκετά ακριβείς µια
µελέτη για την ιστορία των νοοτρο ιών, εξ ορισµού συγκεχυµένη, και της ο οίας οι ρίζες, τόσο ολιτικές, δικαστικές, όσο
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Οπωσδήποτε, βρισκόµαστε ακόµα πολύ µακριά από το να µιλάµε για την
εγκαθίδρυση και την κυριαρχία της κοινοτικής ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Κανένα
ψυχιατρείο, ούτε καν αυτό της Λέρου, δεν έχει κλείσει και καµία τέτοια προοπτική δε
διαφαίνεται άµεσα. Τα «κινήµατα» που υποστήριζαν µια ριζική αναδιάταξη των ψυχιατρικών
υπηρεσιών στην Ελλάδα ήταν βραχύβια και ποτέ δεν απέκτησαν δυναµική που να ξεπερνάει
τους ψυχιατρικούς και τους ορισµένους χώρους της «αριστεράς». Ποτέ το ψυχιατρικό
σύστηµα στην Ελλάδα δε φαίνεται να δέχτηκε µια κοινωνική πίεση που να το αναγκάσει να
µετασχηµατιστεί προς το κοινοτικό µοντέλο. Οι τοπικές παρεµβάσεις πάντοτε ελάµβαναν
χώρα στη βάση της δραστηριοποίησης εσωτερικών µειοψηφιών «επαγγελµατιών ψυχικής
υγείας», τις περισσότερες φορές µε αριστερές καταβολές. Το κάλεσµά τους για µια ευρύτερη
συστράτευση, το οποίο θα εξετάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, φαίνεται ότι δεν
εισακούστηκε ποτέ.
Ο κοινωνικός κόσµος της ψυχιατρικής επηρεάστηκε πολύ περισσότερο από
ψυχίατρους που είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό και επιθυµούσαν να φέρουν στην Ελλάδα τις
«προοδευτικές» εφαρµογές στις οποίες µαθήτευσαν παρά από κοινωνικές δυνάµεις που
πίεζαν για αλλαγή, κατά το πρότυπο των κινηµάτων της δεκαετίας του ’60. Η ψυχοδυναµική
θεώρηση επηρέασε περισσότερο τον ψυχιατρικό κόσµο από οποιοδήποτε υποτιθέµενο
κοινωνικό κίνηµα. Μέχρι βέβαια τη στιγµή του «σκανδάλου» της Λέρου, η οποία αποτέλεσε
µια τοµή, µια βαθιά ρήξη.
Πριν, όµως, δούµε τις συνέπειες αυτής της ρήξης, ας δούµε τις προσπάθειες εκείνες
που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του ασυλιακού µοντέλου, ως
αποσπασµατικές –και την ίδια στιγµή «παραδειγµατικές» (exemplaires)- εφαρµογές ιδεών
που βασίζονταν στην κοινωνική ψυχιατρική. Όπως παρακολουθήσαµε την εγκατάσταση της
ψυχιατρικής στην Ελλάδα µέσα από τη δηµιουργία των ασύλων και των θεσµών που
συγκρότησαν το σύστηµα της ασυλιακής ψυχιατρικής (κεφ. Ι), έτσι και τη µετάβαση στο
κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής φροντίδας µπορούµε να την παρακολουθήσουµε δια µέσου,
της δηµιουργίας κατ’ αρχήν, της επέκτασης αργότερα των νέων «τόπων» συνάντησης
θεραπευτών και θεραπευοµένων.
3.1. Η «ρόδροµη ερίοδος»
Η «πρόδροµη περίοδος εκτείνεται από το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου
έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενώ
διατηρούνται
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ψυχολογικές και φανταστικές, α λώνονται ολύ βαθιά». Πρβλ. Adler Laure, Η Καθηµερινή ζωή στους οίκους ανοχής
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προβληµατικοποιηµένο πλαίσιο, ορισµένα εγχειρήµατα κινούνται προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Οι περισσότερες απ’ αυτές τις προσπάθειες είναι εντελώς αποσπασµατικές και
δεν έχουν τη συµβολική δύναµη που θα τους επέτρεπε να καταστούν «παραδειγµατικές»
(exemplaire). Επικεφαλείς των παρεµβάσεων αυτών ήταν µεµονωµένοι ψυχίατροι ή και
οµάδες ψυχιάτρων που σπούδασαν στο εξωτερικό και γοητεύτηκαν από τις προοπτικές που
διανοίγονταν µε την καθιέρωση της κοινωνικής ψυχιατρικής. Η τελευταία γίνονταν αντιληπτή
ως η µοντέρνα εκδοχή της ψυχιατρικής, το πρότυπο το οποίο όφειλε κανείς ως σύγχρονος
«επαγγελµατίας ψυχικής υγείας» να ακολουθήσει (Λυκέτσος, 1998).
Πράγµατι, «στη χώρα µας αό τη δεκαετία του ’60, άρχισαν να εµφανίζονται ορισµένες
ρωτοόρες δραστηριότητες. Σε αυτή την ροσάθεια, άειρα και έµειρα στελέχη, µε ολλά όνειρα
και διαψεύσεις, συµµετείχαν ενεργά αυτά τα τριάντα χρόνια, µέσα αό διαφορετικές οµάδες. (…) Με
την εκαίδευση και κυρίως µε το αράδειγµα ου λειτουργεί ως βασικός συντελεστής ταύτισης, αλοί
νοσοκόµοι, έκληκτοι στην αρχή, ενστερνίστηκαν τα δεδοµένα της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, την
ψυχαναλυτική αναζήτηση της αιτιολογίας του συµτώµατος, το σεβασµό και την ισοτιµία ρος τον
άρρωστο» (Σακκελαρόπουλος, 1995, σ. 30, 31). Το ότι οι προσπάθειες αυτές, οι
συνοµαδώσεις και τα δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και εµπειριών, είχαν περιθωριακό
χαρακτήρα εκείνη την περίοδο καταδεικνύεται και από µόνο το γεγονός της ίδρυσης του
ψυχιατρικού ιδρύµατος της Λέρου. Την εποχή που στη δύση πραγµατοποιείται η
επανάσταση των ψυχοφαρµάκων, διαδίδονται µια σειρά από ψυχοθεραπευτικές σχολές
ψυχοδυναµικού και ατοµικοκετρικού προσανατολισµού και τίθενται οι ιδεολογικές βάσεις
(κριτική των ασύλων) της µεταστροφής της ψυχιατρικής φροντίδας από το «κλειστό»
Νοσοκοµείο-άσυλο στην «κοινότητα», στην Ελλάδα ιδρύονταν η «Αποικία Ψυχοπαθών
Λέρου» (1957), προκειµένου να αποσυµφωρηθούν τα κεντρικά ψυχιατρεία, που είχαν
υπερπληρωθεί εξαιτίας της ραγδαίας αστικοποίησης. Έως και τα τέλη της δεκαετίας του ’70
η ασυλιακή ψυχιατρική αποτελεί την «κανονική» επιστήµη, για να δανειστούµε την ορολογία
του Kuhn, δηλαδή τη µη προβληµατικοποιηµένη εφαρµογή ενός γενικού σχεδίου
ψυχιατρικής φροντίδας βασισµένο στο ψυχιατρικό Νοσοκοµείο-άσυλο (Kuhn, 1987, σ. 6667).
Παρά τον περιθωριακό τους χαρακτήρα όµως, οι οµάδες αυτές των ψυχιάτρων θα
λειτουργήσουν αργότερα ως καταλύτες, σε ένα ευρύτερο εγχείρηµα στιγµατισµού της
ασυλιακής ψυχιατρικής, δηµιουργώντας ντόπια «παραδείγµατα» εναλλακτικής ψυχιατρικής
(Σακκελαρόπουλος, 1995, σ. 15). Από την άλλη, τα άτοµα και οι οµάδες αυτές θα
αποκτήσουν ένα πολύ υψηλό γόητρο: 1) θα θεωρηθεί ότι δικαιώθηκαν για τις επιλογές και
της Γαλλίας (1830-1930), Αθήνα, Παπαδήµας, 2000, σ. 12-13.
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τους αγώνες τους και 2) θα ιδωθούν ως πρωτοπορία µιας ευρύτερης προσπάθειας που θα
κυριαρχήσει τόσο συµβολικά-ιδεολογικά όσο και πρακτικά-οργανωτικά.20 Τα εγχειρήµατα
αυτά «είναι ερισσότερο αοτέλεσµα ατοµικών ρωτοβουλιών ψυχιάτρων και λιγότερο αοτέλεσµα
µιας γενικότερης ολιτικής ψυχικής υγείας στη χώρα. Αοτελούν όµως ιστορικά και τους ροδρόµους
της συζήτησης γύρω αό την κοινοτική ερίθαλψη στην Ελλάδα» (Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 107).
Ας δούµε συνοπτικά ορισµένα από αυτά τα εγχειρήµατα υπέρβασης του ασυλιακού
µοντέλου που σηµατοδοτούν όχι µια ρήξη -θα πρέπει να περιµένουµε το «σκάνδαλο» της
Λέρου για να γίνει αυτό- αλλά µια σταδιακή, οπωσδήποτε µερική και αποσπασµατική,
αµφισβήτηση των ασυλιακών πρακτικών. Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν το Κέντρο
Ψυχικής Υγιεινής, το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής, καθώς
και µια σειρά από διεργασίες που αποσκοπούν στη σταδιακή διάβρωση του κυρίαρχου
ασυλιακού µοντέλου.
3.1.1. Το Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής
Το 1956 ιδρύεται, ως πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Έρευνας» στην Αθήνα από την Άννα Ποταµιάννου, ψυχολόγο και ψυχαναλύτρια, στα
πρότυπα της «ανοικτής περίθαλψης», υπό τη σκέπη του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύµατος. Οι
υπηρεσίες του είχαν αρχικά προνοιακό χαρακτήρα, στη συνέχεια όµως έλαβαν
ιατροπαιδαγωγικό χαρακτήρα, ως υπηρεσίες κοινωνικής ψυχιατρικής ενηλίκων. Σύµφωνα µε
την Ποταµιάνου, η κύρια φιλοσοφία του Κέντρου ήταν «η δυναµική θεώρηση των ροβληµάτων
της ψυχικής υγείας, η ειθυµία αναθεωρήσεων της στάσης της κοινωνίας ρος το ψυχικά διαταραγµένο
άτοµο, η ειθυµία να φροντίσουµε έναν ληθυσµό µε ροβλήµατα λιγότερο οργανωµένα ως ρος τα
συµτώµατα αλλά µε δυσκολίες στις διαροσωικές σχέσεις, στην εργασία, στη σχολική αόδοση κλ.,
η εοίθηση ότι έρεε να δούµε τα άτοµα, ου είχαν ανάγκη της βοήθειάς µας, µε τη σχέση τους µε
τα ολλαλά ανοικτά συστήµατα µέσα στο οοία λειτουργούσαν» (στο Μαδιανός, 1994, σ. 200). Το
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής δηµιούργησε παραρτήµατα στην Πάτρα, στον Πειραιά, στη
Θεσσαλονίκη και αργότερα σε άλλα µέρη της Ελλάδας. Όµως, αν και βασίστηκε στις αρχές
της κοινωνικής ιατρικής δεν ακολούθησε τη λογική της τοµεοποίησης και δε συνδέθηκε
οργανικά µε τις υπόλοιπες ψυχιατρικές υπηρεσίες (Μαδιανός, 1994, σ. 200-202, Βλαχάκη,
1999, Ποταµιάνου, 1983).
Η «ανοικτή» ψυχιατρική περίθαλψη εγκαινιάζεται κατά κάποιο τρόπο µε τη
λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής αλλά και του
20

Κατά κάποιο τρόπο τα εγχειρήµατα αυτά συνιστούν το ανάλογο αυτού που ο Kuhn ονοµάζει ως
«ιδιόρρυθµες έρευνες» (Kuhn, 1987, σ. 67): «Είναι τα ρήγµατα στην αράδοση ου συµ ληρώνουν την αραδοσιακή
δραστηριότητα της φυσιολογικής ε ιστήµης.»
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Αιγηνίτειου καθώς και του ∆ηµόσιου Ψυχιατρείου Αθηνών. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθούν
µερικές ακόµα υπηρεσίες που αποσκοπούν είτε στην αντιµετώπιση οξέων περιστατικών
(Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών) είτε στην παροχή ηµερήσιας φροντίδας,
δίχως τη µεσολάβηση του εγκλεισµού, δηλαδή της «κλειστής» νοσηλείας.
3.1.2. Το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα-Καισαριανής
Το εν λόγω κέντρο ψυχικής υγείας δηµιουργείται το 1978 από την ψυχιατρική
κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Αιγινήτειο). Εντάσσεται οργανικά στις ψυχιατρικές
υπηρεσίες του πανεπιστηµίου και απευθύνεται σε δύο δήµους που γειτονεύουν, το δήµο
Βύρωνα και το δήµο Καισαριανής, µε στόχο την παροχή τοµεοποιηµένης κοινοτικής
φροντίδας. Η παροχή υπηρεσιών ξεκίνησε ουσιαστικά το 1980 και αναπτύχθηκαν
πολυσχιδείς δράσεις που αφορούσαν στη διασύνδεση του κέντρου µε τοπικούς παράγοντες
και συναφείς υπηρεσίες (π.χ. Κ.Α.Π.Η.). Στο εσωτερικό του αναπτύχθηκε το σύνολο σχεδόν
των υπηρεσιών και των δράσεων που διαθέτει σήµερα ένα ανάλογο κέντρο (πρόληψη,
κοινωνική λέσχη, συµβουλευτική, παρεµβάσεις στην κοινότητα, ψυχιατρική φροντίδα,
εκπαίδευση και δηµιουργική απασχόληση, προγράµµατα αποκατάστασης, προστατευµένες
στεγαστικές δοµές, ηµερήσια φροντίδα, φροντίδα στο σπίτι, εκπαίδευση προσωπικού στις
αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής κ.α.) (Μαδιανός, 2000β, 81-92, σ. 311-319).
3.1.3. Άλλές «εναλλακτικές» διεργασίες
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διαχωρίζεται η έδρα της ψυχιατρικής από
αυτή της νευρολογίας (1964). Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέχρι τότε το σύνολο των
επιστηµόνων που είχαν αναλάβει την εν λόγω έδρα ήταν οργανικής κατεύθυνσης «µε έντονη
τη νευρολογική θεώρηση των ψυχικών νόσων» (Μαδιανός, 1994, σ. 180). Η ανάληψη της έδρας
νευρολογίας-ψυχιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και αργότερα της έδρας
ψυχιατρικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών από τον Κουρέτα, ψυχίατρο ψυχαναλυτικής
κατεύθυνσης, σηµατοδοτεί µια στροφή.
Προς τα τέλη της δεκαετίας του ’70 ξεκινά η διεργασία της ίδρυσης πληθώρας
ψυχοθεραπευτικών εταιρειών, η κάθε µία από τις οποίες πρεσβεύει µια συγκεκριµένη
ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, που εξ ορισµού αντιστρατεύονταν την «κλειστή» νοσηλεία
(Ασηµάκη, 1999). Από την άλλη, µια σειρά από παρεµβάσεις ορισµένων ψυχιάτρων στους
χώρους στους οποίους εργάζονταν, µερικού και «τοπικού» χαρακτήρα αποκτούν ευρύτερη
σηµασία, όπως για παράδειγµα το Αθηναϊκό Ινστιτούτο του Ανθρώπου (1963). Στο
Αιγινήτειο δηµιουργούνται την ίδια περίοδο ορισµένοι θεσµοί που θεωρούνται θεµελιώδεις
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σε ένα σύστηµα κοινοτικής ψυχιατρικής: Τµήµα Βραχείας Νοσηλείας (1978), Νοσοκοµείο
Ηµέρας (1977), καθώς και το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Βύρωνα Καισαριανής
µε τις συναφείς σε αυτό δοµές, στο οποίο αναφερθήκαµε προηγουµένως. Εντούτοις, θα
πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η οποία
αποτέλεσε επίκεντρο αυτού που στην παρούσα εργασία αποκαλούµε «εκσυγχρονιστική
ψυχιατρική» (βλ. κεφ. IV), έµεινε σταθερά προσηλωµένο σε µια βιολογική, ιατροκεντρική,
θεώρηση.
Η ισχύς όλων αυτών των εγχειρηµάτων περιορίζεται σε ένα «τοπικό» επίπεδο: αν και
δηµιούργησαν τοπικά αντιπαραδείγµατα ψυχιατρικής φροντίδας, δεν απείλησαν τη θεσµική
όσο και συµβολική κυριαρχία του ασυλιακού µοντέλου. Η γενική κατάσταση την περίοδο
αυτή δε φαίνεται να διαφέρει σε πολύ µεγάλο βαθµό από αυτή των δυτικών χωρών. Μόνο
που στις δυτικές χώρες είχε ήδη προετοιµαστεί και βρίσκονταν σε εξέλιξη η µετάβαση από
το ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής περίθαλψης: η κοινωνική ψυχιατρική
κατέτεινε στην ιδεολογική ηγεµονία. Στην Ελλάδα µόνο µετά από το σκάνδαλο της Λέρου
θα κατισχύσει συµβολικά το αίτηµα µιας συνολικής αναδιάταξης του ψυχιατρικού
συστήµατος.
Η διαδικασία της αστικοποίησης οδηγεί µεταπολεµικά σε υδροκεφαλισµό και τις
ψυχιατρικές υπηρεσίες. Οι αυξανόµενες ανάγκες για ψυχιατρική περίθαλψη στα µεγάλα
αστικά κέντρα έχουν ως συνέπεια την υπερπλήρωση των κεντρικών ψυχιατρείων. Το γεγονός
αυτό οδήγησε στη δηµιουργία της Λέρου προκειµένου αυτά να αποσυµφωρηθούν. «Το 1979
καταγράφονται σε οκτώ δηµόσια ψυχιατρεία 7.276 έγκλειστοι (4.446 άνδρες και 2.830 γυναίκες). Το
50% είναι άνω των 50 ετών. 75% του συνόλου δεν έχει κατά τη διάρκεια του εγκλεισµού του καµιά
ενδιάµεση έξοδο αό τα ψυχιατρεία. Σε 6.797 έγκλειστους, το 18,6% αραµένει µέχρι 3 χρόνια σε
ψυχιατρεία, το 24,4% αό τρία έως δέκα χρόνια, το 27,2% αό δέκα έως είκοσι χρόνια και το 29,7%
άνω αό είκοσι χρόνια» ( Μπαϊρακτάρης, 1994, σ. 108).21 Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η
«πρόδροµη περίοδος» κλείνει τον κύκλο της στο µεταπολιτευτικό περιβάλλον. Στο ευρύτερο
«κλίµα» διεκδικήσεων µιας πολιτικά απελευθερωµένης κοινωνίας θα αρθρωθούν, σε
ορισµένες περιπτώσεις µε τη µέγιστη ριζοσπαστικότητα, τα πρώτα αιτήµατα για συνολική
αλλαγή του ασυλιακού συστήµατος, αναµεµειγµένα µε την καθυστερηµένα εισηγµένη
πολιτιστική επανάσταση που συντελέστηκε στη δύση στα τέλη της δεκαετίας του ’60.
21

Για µια πλήρη παρουσίαση της κατάστασης στις αρχές της δεκαετίας του ’80 βλ. Μπαϊρακτάρης Κώστας,
«Αξιολόγηση της δηµόσιας ιδρυµατικής ψυχιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα», στο Lebovici S.,
Σακελλαρόπουλος Π. (επιµ.), Ελληνογαλλικό συµ όσιο κοινωνικής ψυχιατρικής, Αθήνα, Καστανιώτης, 1989, τ. Ι, σ.
59-81 και Αναστασόπουλος ∆., ∆ελής Κ., Μπαϊρακτάρης Κ., Σακελλαρόπουλος Π., «Κριτική εξέταση και
προτάσεις για την οργάνωση της ψυχικής υγιεινής στην Ελλάδα», στο Lebovici S., Σακελλαρόπουλος Π.
(επιµ.), ο.π., σ. 271-294.
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Σταδιακά, θα δηµιουργηθεί ακόµα και ένα οιονεί αντιψυχιατρικό κίνηµα, σύµµειξη ενός όλο
και µεγαλύτερου αριθµού ψυχιάτρων σε συµµαχία τούτη τη φορά και µε άλλους
επαγγελµατίες του χώρου (Μαδιανός, 2000β). Επιπλέον, οι «επαγγελµατίες ψυχικής υγείας»
µπορούν επιτέλους, µέσα απ’ αυτό το οιονεί κίνηµα, να απαιτήσουν τον εκσυγχρονισµό της
ψυχιατρικής, και µέσω αυτού τη νοµιµοποίηση µιας «παραµεληµένης» όσο και
«παρεξηγηµένης» ιατρικής ειδικότητας.
3.2. Η «ρώτη µεταρρυθµιστική ερίοδος»
Η επίσηµη έναρξη της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης είναι αναπόδραστα συνδεδεµένη
µε το «σκάνδαλο» της Λέρου (για τη Λέρο βλ. κεφ. V). Η Λέρος θα αποτελέσει τον
σηµαίνοντα «τόπο» της προσπάθειας αλλαγής, ο οποίος θα υπογραµµίσει ένα «ξεπερασµένο»
όσο και «απάνθρωπο», σύµφωνα µε τη νέα αντίληψη, «τρόπο». Η είσοδος της Ελλάδας στην
Ε.Ο.Κ. και η συγκρότηση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας συµπίπτει µε την
ευαισθητοποίηση οµάδων «επαγγελµατιών ψυχικής υγείας» για τις συνθήκες που
επικρατούσαν στα ψυχιατρεία και ιδιαίτερα στη Λέρο. Λίγο πιο πριν, στα τέλη της δεκαετίας
του ’70, η λεγόµενη «Οµάδα της Λέρου», συγκροτηµένη κατά βάση από αγροτικούς
γιατρούς που υπηρέτησαν στο εν λόγω νησί, δραστηριοποιείται και δηµοσιοποιεί την
κατάσταση που επικρατούσε εκεί (Μπαϊρακτάρης, σ. 108-109). «Οι συνθήκες νοσηλείας στη
Λέρο ήταν άθλιες και… έγιναν το αντικείµενο διεθνούς κατακραυγής. Με τον τρόο αυτό το
Ψυχιατρείο της Λέρου έγινε το αγκόσµιο σύµβολο της αθλιότερης ασυλικού τύου ερίθαλψης.
Ταυτόχρονα όµως έγινε και η αφορµή για την έναρξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης στη χώρα µας,
µε τη µερική χρηµατοδότησή της αό την Ευρωαϊκή Κοινότητα» (Λιάκος, 1995, σ. 393). Τα
ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι το «σκάνδαλο» της Λέρου δεν προηγήθηκε της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, όπως διατείνεται µια τοπική µυθολογία, εκ των υστέρων κατασκευασµένη.
Ωστόσο, ήταν αυτό το νησί-σύµβολο που συµπύκνωσε εννοιολογικά το πρόταγµα της
αλλαγής.
Με παρέµβαση της Ε.Ο.Κ. συγκροτείται µια επιτροπή εµπειρογνωµόνων
αποτελούµενη από Έλληνες και ξένους ειδικούς (κυρίως ψυχίατρους) µε σκοπό να
εκπονήσουν µια µελέτη για το συνολικό µετασχηµατισµό του συστήµατος της ψυχιατρικής
φροντίδας στην Ελλάδα. Στη βάση αυτού του πορίσµατος εγκρίθηκε ο κανονισµός 815 του
1984, πενταετούς διάρκειας, µε συνχρηµατοδότηση (55% κοινοτικοί και 45% εθνικοί
πόροι), ο οποίος προέβλεπε την δηµιουργία εναλλακτικών θεσµών, την εκπαίδευση του
προσωπικού και άλλες δράσεις που αποσκοπούσαν στη µεταστροφή της λειτουργίας των
ψυχιατρικών υπηρεσιών προς το κοινοτικό µοντέλο. Η βραδύτητα στην απορρόφηση των
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κονδυλίων οδήγησε σε πενταετή παράταση (έως το 1995). Το 1991 αποφασίστηκε µια
παρέµβαση ειδικά στο ψυχιατρείο της Λέρου (πρόγραµµα Λέρος ΙΙ): δηµιουργήθηκαν 11
ξενώνες σε όλη τη χώρα µε στόχο την «επανένταξη» 110 τροφίµων (κατά βάση ηλικιωµένων
και µε µακρά παραµονή σε ψυχιατρικά νοσοκοµεία-άσυλα). Το χρονικό διάστηµα 1980-95
δηµιουργήθηκαν συνολικά 140 νέες δοµές, στο πλαίσιο του κανονισµού της Ε.Ο.Κ. 815/84
και της παράτασής του.22
Πιο πριν, το 1983, µε την ψήφιση του Ν.1397 θεσπίζεται το Εθνικό Σύστηµα
Υγείας όπου µε το άρθρο 21 οριοθετείται εκ νέου η εξάσκηση της δηµόσιας ψυχιατρικής. Η
ψυχιατρική φροντίδα ενηλίκων ασκείται από τα «εξειδικευµένα ψυχιατρικά νοσοκοµεία»
αλλά και από τους Ψυχιατρικούς Τοµείς των Γενικών νοσοκοµείων καθώς και από τα
Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Επίσης, παράλληλα µε την εφαρµογή των εξειδικευµένων
προγραµµάτων ψυχιατρικής µεταρρύθµισης µια σειρά από θεσµοί, όπως για παράδειγµα οι
ψυχιατρικές κλινικές των περιφερειακών πανεπιστηµίων, υποβοηθούν τη µετάβαση από το
ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο. Αργότερα, ο Ν. 2071 (15/7/1992) θα εκσυγχρονίσει το
µέχρι τότε υπάρχον νοµικό πλαίσιο.
Ως κοινωνικοί επιταχυντές µιας διαδικασίας που ήδη βρίσκονταν στα πρώτα της
βήµατα, δηλαδή του περάσµατος στο κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής περίθαλψης,
λειτούργησε τόσο η Λέρος και το «σκάνδαλο» που προκάλεσε όσο και η έξωθεν παρέµβαση.
Είδαµε ότι εγχειρήµατα προς την κατεύθυνση του κοινοτικού µοντέλου δεν ήταν άγνωστα
στον ελληνικό χώρο. Τέτοιου είδους παρεµβάσεις άρχισαν να πληθαίνουν πριν ακόµα
θεσπιστεί ο κανονισµός 815/84. ∆εν έχει νόηµα εδώ µια εξαντλητική παρουσίαση. Αρκεί, εν
είδει παραδείγµατος, να αναφερθούν η παρέµβαση µε βάση την κινητή µονάδα στη Φωκίδα
και στον Έβρο και οι εναλλακτικοί θεσµοί που διοργανώθηκαν µε επίκεντρο τη Β’
Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Πρέπει, όµως, να
υπογραµµιστεί το γεγονός ότι η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, δηλαδή το πέρασµα από το
ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο, αποτελούσε ήδη µια δυνατότητα. Με πολλές βέβαια
προϋποθέσεις και µε την επισήµανση ότι κέντρο της αποτελούσε το πανεπιστήµιο.
Αλλά ας παρακολουθήσουµε τη µορφή που παίρνει η µετάβαση στο κοινοτικό
µοντέλο κατά τη διάρκεια της πρώτης µεταρρυθµιστικής περιόδου, εστιάζοντας σε
ορισµένες όψεις της όπως αντανακλώνται από αντικειµενικοποιηµένα ποσοτικά στοιχεία. Θα
έχουµε έτσι µια «εικόνα» του περάσµατος, µια παράσταση µεταφρασµένη σε «δεδοµένα»

22

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των προγραµµάτων του κανονισµού
815/84 δηµιουργήθηκε η «Μονάδα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ψυχιατρικών Υπηρεσιών»
(Μο.Π.Α.Ψ.Υ.) του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. («Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής», που ιδρύθηκε το
1991) (Μαδιανός 2000α, σ. 333-334).
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που υποβοηθούν την εποπτεία ενός βαθύτερου µετασχηµατισµού, στον οποίο θα εστιάσουµε
την προσοχή µας στα επόµενα κεφάλαια.
Καταρχάς, η ψυχιατρική µεταρρύθµιση αντανακλάται στην πολύ µεγάλη µείωση των
διαθέσιµων κρεβατιών στα δηµόσια ψυχιατρικά νοσοκοµεία, η οποία φτάνει την περίοδο
1981-2000 το 53,2%, που ανταποκρίνεται σε αριθµό 3.380 κρεβατιών:

Ψυχιατρεία

Πίνακας 1: Μεταβολή αριθµού κρεβατιών δηµόσιων ψυχιατρείων.23

Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής
∆ροµοκαΐτειο
Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο
Παιδοψυχιαρικό
Νοσοκοµείο
Αττικής
Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο
Θεσσαλονίκης
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Πέτρας
Ολύµπου
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Χανίων
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Λέρου
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Τρίπολης
Σύνολο
Πηγή: Μαδιανός, 2000α, σ. 415.

1981

2000

Μεταβολή +/-%

2.750
880

831
700

-70,0
-20,4

100

150

+50,0

1.000

690

-31,0

500

330

-34,0

416
416
1.905
420
8.387

285
280
438
220
3.924

-31,4
-32,6
-77,0
-47,6
-53,2

Η αναλογία ψυχιατρικών κρεβατιών ανά 1000 κατοίκους περιορίζεται κατά 33,81%,
συµπεριλαµβανοµένης της µικρής αύξησης στα γενικά νοσοκοµεία και της σηµαντικής
µείωσης στα ιδιωτικά ψυχιατρικά νοσοκοµεία. Η µείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στον
περιορισµό της δυναµικότητας σε κρεβάτια των δηµόσιων ψυχιατρικών νοσοκοµείων, η
οποία φτάνει στο διάστηµα 1981-1996 στο 44,94%:
Πίνακας 2: Ψυχιατρικά κρεβάτια ανά 1000 κατοίκους (εξαιρουµένων ψυχιατρικών κρεβατιών
φυλακών και στρατού).
Ψυχιατρικά κρεβάτια σε:

∆ηµόσια
νοσοκοµεία

Ιδιωτικά
ψυχιατρικά
νοσοκοµεία
Γενικά νοσοκοµεία
Σύνολο

23

1981

ψυχιατρικά 0,89
(8.486)
0,50
(4.836)
0,0 (16)
1,39
(13.338)

1993

1996

Μεταβολή %

0,52 (5.460)

0,49 (5.007)

- 44,94

0,45 (4.219)

0,40 (4.145)

- 20,0

0,03 (284)
1,00 (9.963)

0,03 (327)
0,92 (9.479)

+ 2180,0
-33,81%

Αφορά στην περίοδο εφαρµογής και ολοκλήρωσης του προγράµµατος 815/84-Πρόγραµµα Β, πριν την
έναρξη του προγράµµατος «Ψυχαργώς».
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Πηγή: Μαδιανός, 2000α, σ. 416.
Ενώ το 1981 λειτουργούσε µονάχα ένα ψυχιατρικό τµήµα σε γενικό Νοσοκοµείο
(Θράκη) και συνολικά έξι Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε δεκαπέντε χρόνια (1996) ο αριθµός
των ψυχιατρικών τοµέων σε γενικά νοσοκοµεία αυξάνεται σε τριάντα και ο αριθµός των
Κέντρων Ψυχικής Υγείας φτάνει τα είκοσι τέσσερα. Αξίζει να επισηµανθεί ότι την ίδια
περίοδο προετοιµάζονταν, αλλά δεν ήταν έτοιµα για λειτουργία, δεκατέσσερα Κ.Ψ.Υ. και
έντεκα ψυχιατρικά τµήµατα σε γενικά νοσοκοµεία:
Πίνακας 3: Γεωγραφική κατανοµή Ψυχιατρικών Τµηµάτων Γενικών Νοσοκοµείων (Ψ.Τ.Γ.Ν.) και
Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας (Κ.Κ.Ψ.Υ.).
Περιφέρειες
1981
1993
1996
Ψ.Τ.Γ.Ν.

Αθήνα
Κεντρική Ελλάδα
Ήπειρος-Κέρκυρα
Θεσσαλία
Κεντρ.
Μακεδονία
Θεσσαλονίκη
∆. Μακεδονία
Ανατ. Μακεδονία
Θράκη
Νησιά Αιγαίου
Κρήτη
Κεντ.-Ανατολ. Πελοπόννησος
∆. Πελοπόννηςος
Σύνολο

Κ.Κ.Ψ.Υ.

Ψ.Τ.Γ.Ν.

Κ.Κ.Ψ.Υ.

Ψ.Τ.Γ.Ν.

Κ.Κ.Ψ.Υ.

-

4
2

14
1
2
3

7
1
1
1
5

14
1
1
2
3

7
1
1
1
6

1
-

-

1
1
1
1

1
1
2
1

1
1
3
1
2
1

1
2
1
2
1
1

1

6

24

20

30

24

Πηγή: Μαδιανός, 2000α, σ. 418.
Την ίδια περίοδο (1981-1996) παρατηρείται ένας πολλαπλασιασµός των δοµών
φροντίδας και αποκατάστασης που αντιτάσσονται στην «κλειστή» ενδονοσοκοµειακή
µέριµνα. Η πλειοψηφία των διαθέσιµων θέσεων σε αυτές τις «εναλλακτικές» δοµές
καταλαµβάνεται από τους επονοµαζόµενους «χρόνιους ασθενείς», (Μαδιανός, 2000α, σ.
419) δηλαδή από άτοµα που ήδη διαβιούσαν για µακρύ χρονικό διάστηµα στα ψυχιατρικά
νοσοκοµεία-άσυλα. Κατά συνέπεια, οι θέσεις αυτές δεν απευθύνονται (ή δεν απευθύνονται
κυρίως) σε άτοµα µε νέες ψυχιατρικές διαγνώσεις:

Υγειονοµικές
περιφέρειες

Πίνακας 4: ∆ιαθέσιµες θέσεις στις υηρεσίες ψυχοκοινωνικής αοκατάστασης και στις εναλλακτικές
µορφές διαµονής (1983-1996).
Μονάδες
αποκατάστασης
σε
Ψυχιατρικά νοσοκοµεία

Νοσοκοµεία Ηµέρας
& Κέντρα Ηµέρας

Προεπαγγελµατική
εκπαίδευση

και

Συνεργατικές µονάδες

Νέες στεγαστικές δοµές

Σύνολο
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Αθήνα-Αττική
Κ. Ελλάδα
ΉπειροςΚέρκυρα
Θεσςαλία
Κ. Μακεδονία
∆. Μακεδονία
Αν. Μακεδονία
Θράκη
Νησιά Αιγαίου
Κρήτη
Α. Πελ/νησος
∆. Πελ/νησος
Σύνολο

1983
-

-93
55
-

-96
80
-

-83
40
-

-93
140
-

-96
185
20

-83
-

-93
350
25
50

-96
690
10
81

-83
-

-93
127
10
-

-96
144
12
-

-83
15
-

-93
125
25
30

-96
163
46
52

-83
55
-

-93
797
60
80

-96
1262
68
153

-

25
25
105

25
25
27
157

15
55

60
8
30
238

105
8
8
326

-

70
15
20
25
35
590

22
80
24
32
20
45
1004

-

85
12
20
20
15
289

115
24
91
30
416

15

13
184
18
70
15
480

53
308
24
361
15
15
1037

15
70

13
444
38
105
95
55
35
1722

75
633
80
452
110
62
45
2940

Πηγή: Μαδιανός, 2000α, σ. 420.
Την ίδια στιγµή παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση και µια σχετική ανασύνθεση
του επιστηµονικού προσωπικού των εργαζοµένων στα δηµόσια ψυχιατρικά νοσοκοµεία. Η
µεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στον αριθµό των απασχολουµένων ψυχιάτρων, ενώ
ενισχύεται η παρουσία των «κοινωνικών επαγγελµάτων» και γενικά του επιστηµονικού µη
ιατρικού προσωπικού:
Πίνακας 5: Εαγγελµατίες Ψυχικής Υγείας στα δηµόσια ψυχιατρικά νοσοκοµεία (λην Αιγινήτειου)
ανά 100 κρεβάτια.
Προσωικό
1981
1993
1996
Ψυχίατροι
1,48
3,58
6,31
Ψυχολόγοι
0,10
0,70
1,10
Κοινωνικοί
0,31
0,90
1,44
λειτουργοί
Νοσηλεύτριες
28,8
38,0
37,3
Εργοθεραπευτές
0,02
0,62
1,0
Πηγή: Μαδιανός, 2000α.
Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρείται: 1) σηµαντική
µείωση του αριθµού των διαθέσιµων κρεβατιών στα µεγάλα ψυχιατρικά νοσοκοµεία, 2)
σηµαντική αύξηση του αριθµού των ψυχιατρικών κρεβατιών και των εξωτερικών ιατρείων
των γενικών νοσοκοµείων και 3) διεύρυνση των υπηρεσιών κοινοτικού τύπου και
πολλαπλασιασµός των θέσεων στον τοµέα της αποκαλούµενης «αποκατάστασης». Την ίδια
στιγµή παρατηρείται ελάττωση του µέσου χρόνου νοσηλείας στα δηµόσια ψυχιατρεία. Αυτή
ανάγεται στην αλλαγή της στάσης των οικογενειών και των επαγγελµατιών, οι οποίοι τείνουν
στο να προτείνουν πιο µικρής διάρκειας ενδονοσοκοµειακές νοσηλείες (Μαδιανός, 2000α, σ.
421). Η αλλαγή όµως στο σύστηµα της ψυχιατρικής φροντίδας καταδεικνύεται και από τη
σηµαντική αύξηση του προσωπικού των ιδρυµάτων νοσοκοµειακού τύπου, τη στιγµή που η
δυναµικότητά τους σε κρεβάτια περιορίζεται.
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Μολαταύτα, η γεωγραφική κατανοµή των προγραµµάτων δεν ακολούθησε την
κατανοµή του πληθυσµού. Τα περισσότερα προγράµµατα που εκπονήθηκαν και
υλοποιήθηκαν βάσει του κανονισµού 815/84 εστιάστηκαν στις µεγάλες πόλεις (2,2
προγράµµατα ανά 100.000 κατοίκους στην Αθήνα, 3,1 στη Θεσσαλονίκη και µόλις 1,1 στην
υπόλοιπη χώρα) (Λιακός, 1995, σ. 401).
Σε γενικές γραµµές, όµως, η εφαρµογή του κανονισµού 815/84 οδήγησε σε σχετική
αποκέντρωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών που δε θα πρέπει να νοηθεί µόνο γεωγραφικά
αλλά και κοινωνικά. ∆ίπλα στο οριοθετηµένο µε σαφήνεια ψυχιατρικό Νοσοκοµείο, που
εξακολουθεί να κυριαρχεί, αναπτύσσεται σταδιακά ένας αριθµός πολύµορφων και
διαφοροποιηµένων υπηρεσιών. Οι δοµές αυτές δε µπορούν προς το παρόν να αποτελέσουν
ένα «δίκτυο» που να αντικαθιστά ή να τείνει στην υποκατάσταση του ψυχιατρείου. Είναι
σχετικά ασύνδετες µεταξύ τους και δεν υπηρετούν ένα συνολικό σχεδιασµό. Αποτελούν,
όµως, την πρώτη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο για το πέρασµα από το ασυλιακό στο
κοινοτικό µοντέλο ψυχιατρικής περίθαλψης.
3.3. Η «δεύτερη µεταρρυθµιστική ερίοδος»
Η πρώτη µεταρρυθµιστική περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονη συγκρουσιακή
ατµόσφαιρα. Σιγά σιγά, όµως, το επαναστατικό πνεύµα θα καταλαγιάσει και θα
µετασχηµατιστεί σε µια πραγµατιστική λογική. Οι διεκδικήσεις για ριζική αλλαγή θα
µεταστραφούν σε φιλοσοφικές και κοινωνικοθεωρητικές διερωτήσεις, οι οποίες ενώ
εξακολουθούν να είναι ενεργές βρίσκονται πια πλάι σε τεχνοκρατικές λογικές
αποτελεσµατικής διαχείρισης. Η «δεύτερη µεταρρυθµιστική» περίοδος, η οποία ξεκινά µε
τον καινούριο αιώνα και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εστιάζεται στην ολοκλήρωση του
περάσµατος από το ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο. Ο ιδιαίτερος τόνος δίνεται ακριβώς
από την έννοια της «συνέχειας» και της «ολοκλήρωσης»: κάτι έχει ξεκινήσει και «πρέπει» να
ολοκληρωθεί. Το πρόγραµµα «ψυχαργώς» θεσπίστηκε µε βάση το µέληµα της
ολοκλήρωσης του περάσµατος:
«Η µέχρι σήµερα ορεία της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης, ειδικότερα στο λαίσιο του Κανονισµού
815/84, είχε ως αοτέλεσµα τόσο τη σχετική µείωση του µεγέθους των δηµόσιων Ψυχιατρικών
νοσοκοµείων και τη σχετική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ενός σηµαντικού αριθµού ασθενών σε
αυτά, όσο και τη δηµιουργία (κτίρια και εξολισµός) ενός φάσµατος νέων εξωνοσοκοµειακών δοµών
και υηρεσιών ρόληψης της ψυχικής ασθένειας αλλά και εαγγελµατικής ένταξης / εανένταξης των
ατόµων µε ψυχικά και νοητικά ροβλήµατα και µειονεξίες. (…) Στο λαίσιο ροέκυψε η ανάγκη για το
σχεδιασµό ενός ειδικού ρογράµµατος, ου να εριλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα και ενέργειες - υό
τη µορφή ολοκληρωµένων αρεµβάσεων - µε στόχο την κοινωνικοοικονοµική ένταξη / εανένταξη
των ατόµων µε ψυχικά και νοητικά ροβλήµατα. Αυτό είναι το δεκαετές Εθνικό Πρόγραµµα
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ΨΥΧΑΡΓΩΣ για τη συνέχιση της µεταρρύθµισης του συστήµατος Ψυχιατρικής Περίθαλψης και
Φροντίδας στην Ελλάδα. (…) Κατ’ αυτό τον τρόο αναµένεται η βαθµιαία αντικατάσταση του
ιδρυµατικού συστήµατος ψυχιατρικής ερίθαλψης αό ένα δίκτυο εναλλακτικών ρολητικών και
θεραευτικών υηρεσιών και δοµών εκτός ψυχιατρείων, ροσανατολισµένων στην κοινωνική και
εαγγελµατική αοκατάσταση των ατόµων µε ψυχικά και νοητικά ροβλήµατα και γενικότερα η
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ερίθαλψης των ασθενών στις νέες αυτές δοµές.»
(απόσπασµα από ιστοσελίδα µε ψυχιατρικό περιεχόµενο)
Σε αντίθεση µε την πρώτη µεταρρυθµιστική περίοδο, έµφαση δόθηκε στον τοµέα
της εκπαίδευσης. Η κατάρτιση των νέων στελεχών βρέθηκε στο επίκεντρο της εφαρµογής
εξειδικευµένων εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Το γεγονός αυτό, ανεξάρτητα από την
«αντικειµενική»

εκτίµηση

της

αποτελεσµατικότητά

της,

καταδεικνύει

την

προβληµατικοποίηση της «στάσης του προσωπικού». Το προσληφθέν προσωπικό «οφείλει»,
σε αντίθεση µε το παρελθόν, να είναι «εκπαιδευµένο», προκειµένου να κατέχει εκείνα τα
εχέγγυα που θα του επιτρέψουν να επιτελέσει το έργο του, ακολουθώντας τη νέα αντίληψη
για τον «άνθρωπο που πάσχει», για τον «ψυχιατρικό ασθενή». Η εκπαίδευσή του βασίζεται
εξαρχής στην υιοθέτηση του «θεραπευτικού πνεύµατος» που συνάδει µε ένα κοινοτικό
σύστηµα ψυχιατρικής περίθαλψης:
Πίνακας 6: Εκαίδευση και συνεχιζόµενη κατάρτιση εκαιδευτών και στελεχών και λοιού
ροσωικού του τοµέα ψυχικής υγείας (2002)
Ίδρυµα

Αριθµός
ρογραµµάτων

Αριθµός ωρών

Αριθµός
εκ αιδευόµενων

Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (Για λογαριασµό του
Θ.Ψ.Π.Χ. και του Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης αντίστοιχα)
Ψ.Ν. Αττικής «∆ροµοκαΐτειο»
Ε.Π.Ψ.Ι. (Ψ.Ν. Αττικής)
Ψ.Ν. Κέρκυρας
Ψ.Ν. Τρίπολης
Ψ.Ν. Πέτρας Ολύµπου
Σύνολο

2

450/450

150/140

1
1
1
1
1
7

430
580
700
360
200
3.170

90
150
130
190
60
910

Πηγή: Μ.Υ.Π.Ε.Π.24

Εκτός όµως από την κατάρτιση του προσωπικού που επρόκειτο να στελεχώσει τις
νέες δοµές, οι οποίες θα δηµιουργούνταν από την υλοποίηση του προγράµµατος
«ψυχαργώς», µεγάλη έµφαση δόθηκε στην επέκταση προγραµµάτων «αποκαταστασιακού»
χαρακτήρα. Τα προγράµµατα αυτά υιοθετούσαν έναν προσανατολισµό «επανένταξης στον
κοινωνικό ιστό» των ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις που διαβιούσαν ήδη στα µεγάλα και
στα µικρότερα ψυχιατρεία της χώρας:
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Πίνακας 7: Αριθµός ρογραµµάτων ανά φορέα υλοοίησης (2002)
Ίδρυµα
Αριθµός ρογραµµάτων
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο
5
Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και
1
Ψυχικής Υγείας
Θ.Ψ.Π.Χ.
7
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής
10
Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου
6
Ψ.Ν. Αττικής
9
Ψ.Ν. Αττικής «∆ροµοκαΐτειο»
4
Ψ.Ν. Θεσσαλονίκης
5
Ψ.Ν. Κέρκυρας
7
Ψ.Ν. Πέτρας Ολύµπου
6
Ψ.Ν. Τρίπολης
11
Σύνολο
71
Πηγή: Μ.Υ.Π.Ε.Π.
Τα προγράµµατα αυτού του είδους βασίζονται στη λογική της επαγγελµατικής
µαθητείας των ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις, δηλαδή της απόκτησης δεξιοτήτων που
δυνάµει υποβοηθούν την ένταξη στον κόσµο της εργασίας. Οι τοµείς τους οποίους κάλυπταν
είχαν µια µεγάλη ποικιλία:
Πίνακας 8: Αριθµός εκαιδευτικών ρογραµµάτων κατά κατηγορία εαγγελµάτων (2002)
Θεµατικό εδίο
Αριθµός ρογραµµάτων
%
Αγροτικά
6
8
Οικονοµία-∆ιοίκηση
4
6
Περιβάλλον
1
1
Πολιτισµός-Αθλητισµός
3
4
Τεχνικά, µεταφορές
53
75
Τουριςµός-Υπηρεσίες
4
6
Σύνολο
71
100
Πηγή: Μ.Υ.Π.Ε.Π.
Τα εν λόγω προγράµµατα διαχωρίζονταν ανάλογα µε τον πληθυσµό, στον οποίο
απευθύνονταν (οµάδα στόχος), στη βάση όχι αυστηρών ψυχιατρικών διαφορικών
διαγνώσεων, αλλά γενικών κατηγοριοποιήσεων του πληθυσµού που διαβιούσε και
εξακολουθεί να διαβιεί στα άσυλα:
Πίνακας 9: Εγκριθέντα ρογράµµατα κατά οµάδα στόχο (2002)
Οµάδα στόχος
Αριθµός
Αριθµός
ρογραµµάτων
εωφελούµενων
24

%

Η Μ.Υ.Π.Ε.Π. είναι η Μονάδα Υποστήριξης, Εµψύχωσης και Παρακολούθησης Φορέων υλοποίησης του
προγράµµατος «ψυχαργώς-Α’ Φάση», την ευθύνη για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της οποίας έχει το
Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.).
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Άτοµα µε νοητική
υστέρηση
Άτοµα µε ψυχικές
µειονεξίες
Άτοµα µε συνδυασµό
προβληµάτων
Σύνολο
Πηγή: Μ.Υ.Π.Ε.Π.

5

135

13,6

25

317

22,1

41

521

64,3

71

973

100

Το µεγαλύτερο βάρος του προγράµµατος «ψυχαργώς» αφορούσε σε πρώτη φάση
στη στεγαστική παρέµβαση. ∆ηµιουργήθηκε ένας αρκετά µεγάλος αριθµός από στεγαστικές
δοµές

που

καταστατικά

αποσκοπούν

στην

υποκατάσταση

της

µακρόχρονης

ενδονοσηλειακής φροντίδας. Σε πρώτη φάση και η «στεγαστική αποκατάσταση»
ακολουθούσε µια λογική «κοινωνικής επανένταξης», εφόσον απευθύνονταν κατά βάση σε
άτοµα που ήδη διαβιούσαν στα µεγάλα και στα µικρότερα ψυχιατρεία της χώρας για ένα
µεγάλο χρονικό διάστηµα:
Πίνακας 10: Νέες στεγαστικές δοµές στο λαίσιο του «ψυχαργώς-Α’ φάση» (2001)
Είδος δοµής
Αριθµός
Αριθµός ατόµων ου
ροβλέεται να στεγαστούν
Ξενώνας
49
624
Οικοτροφεία
6
145
Σύνολο
55
769
Πηγή: Μ.Υ.Π.Ε.Π.
Ο πληθυσµός που µεταφέρθηκε στις νέες στεγαστικές δοµές στην πρώτη φάση του
προγράµµατος «ψυχαργώς» (2000-2002) περιόρισε τον αριθµό των ατόµων που διέµεναν
ουσιαστικά στα µεγάλα νοσηλευτικά ψυχιατρικά ιδρύµατα (ο συνολικός πληθυσµός 5.700
ατόµων που διαβιούσαν στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία το 1980 περιορίστηκε το 2002 σε
2.800). Η δυναµικότητα των νέων στεγαστικών δοµών σε θέσεις «φιλοξενουµένων»
αντιστοιχεί σε µια ανάλογη µείωση της δυναµικότητας των ψυχιατρείων σε κρεβάτια, από τα
οποία και προέρχονται τα άτοµα αυτά.
Η δεύτερη φάση του προγράµµατος «ψυχαργώς» ξεκίνησε το 2002 και
ολοκληρώνεται το 2006. Η επίσηµη πρόβλεψη αναφέρεται στο κλείσιµο, σε αυτό το
διάστηµα, πέντε ψυχιατρείων, τα οποία προβλέπεται να αντικατασταθούν από
ολοκληρωµένα δίκτυα ψυχιατρικών δοµών κοινοτικού τύπου. Έως το 2015 προβλέπεται ο
τερµατισµός της λειτουργίας του συνόλου των ψυχιατρείων µε τη µορφή των µονάδων
«µακράς νοσηλείας». Μετά το 1915 τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία προβλέπεται να
λειτουργήσουν ως «µονάδες οξέων περιστατικών» και «βραχείας νοσηλείας», δηλαδή ως
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«κέντρα παρέµβασης στην κρίση» και ως «ξενώνες βραχείας νοσηλείας». Η πρόβλεψη για τις
συνολικές εξελίξεις µεταξύ των ετών 2002 (ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του
προγράµµατος «ψυχαργώς») και 2010 (ολοκλήρωση του προγράµµατος), δίνονται από τον
παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 11: Μονάδες ψυχικής υγείας 2002-2010 (ρόβλεψη)
Μονάδες ψυχικής υγείας
2002
2006
Ψυχιατρικά Τµήµατα Γενικών
21 (+10)25
34
Νοσοκοµείων
Παιδοψυχιατρικά Τµήµατα Γενικών
2
5
Νοσοκοµείων
Κέντρα Ψυχικής Υγείας
22
34
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα
20
32
Εργαςτήρια Επαγγελµατικής Κατάρτισης
70
76
Ξενώνες
72
172
Οικοτροφεία
11
161
Προστατευµένα ∆ιαµερίσµατα
106
195
Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας
4
21
Κέντρα Ηµέρας
4
22
Ειδικές µονάδες για αυτιστικά άτοµα
8
Μονάδες παρέµβασης στην κρίση για
11
χρήστες ναρκωτικών ουσιών
Κέντρα αντιµετώπισης της κρίσης
6
αλκοολικών
Πηγή: Υουργείο Υγείας

2010
69
6
52
51
96
172
161
230
31
28
21
32
15

Το κεντρικό χαρακτηριστικό του περάσµατος από την πρώτη στη δεύτερη
µεταρρυθµιστική περίοδο, της οποίας διανύουµε τα πρώτα βήµατα, είναι η κυριαρχία του
«εκσυγχρονιστικού ψυχιατρικού λόγου» (βλ κεφ. ΙV). Ενώ τη δεκαετία του ’80 οι
παρεµβάσεις στα ψυχιατρεία λαµβάνουν ένα έντονα πολιτικό νόηµα για τους ίδιους τους
παρεµβαίνοντες, µια µορφή οιονεί κινηµατικής δράσης, στη δεκαετία του ’90 και τα πρώτα
χρόνια του 21ου αιώνα το προβάδισµα έχει ο τεχνοκρατικός λόγος, η προσγειωµένη και
πραγµατιστικά προσανατολισµένη παρέµβαση. Αν και θα ήταν λάθος να αντιδιαστείλουµε
πλήρως τις δύο περιόδους, καθώς και στη µία και στην άλλη περίοδο ακολουθείται ένα
κοινό µοντέλο κοινωνικού µετασχηµατισµού, τα βασικά στοιχεία του οποίου
παρουσιάστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, εντούτοις η συνολική πορεία µπορεί να περιγραφεί
ως µια διαδικασία αφοµοίωσης της ριζοσπαστικότητας των αιτηµάτων που τίθενται από τους
ίδιους του παρεµβαίνοντες. Σε αυτό το ζήτηµα θα επανέλθουµε στο επόµενο κεφάλαιο.

25

Ψυχιατρικά τµήµατα που λειτουργούν ως εξωτερικά ιατρεία και διασυνδετική ψυχιατρική.
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4. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στο Θ.Ψ.Π.Χ.
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στο Θ.Ψ.Π.Χ., στον κοινωνικό τόπο όπου
πραγµατοποιήθηκε το µεγαλύτερο µέρος της επιτόπιας εθνογραφικής έρευνας (βλ.
παράρτηµα Ι), ακολουθεί σε γενικές γραµµές τη συνολική πορεία, την οποία περιγράψαµε
παραπάνω. Και εδώ οργανώνονται υπηρεσίες (στο πλαίσιο του κανονισµού 815/84), οι
οποίες αποσκοπούν στην υποκατάσταση του ψυχιατρείου και στην «επανένταξη» ενός
σηµαντικού αριθµού τροφίµων που διαβιούσαν για χρόνια στους κόλπους του: «Η αρέµβαση
στα ψυχιατρικά ράγµατα µε τον κοινοτικό κανονισµό του 815/84 µε τον οοίο ξεκίνησε η Ψυχιατρική
Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα µέσα αό τα Ψυχιατρικά Προγράµµατα. Για το Ψυχιατρείο Χανίων
υοβλήθηκαν και ενεκρίθησαν 7 ψυχιατρικά ρογράµµατα τα οοία (…) ήταν: Το Κέντρο Ψυχικής
Υγείας (ειραµατικό και µόνιµο), η µονάδα Βραχείας Νοσηλείας, Νοσοκοµείο Ηµέρας, Ξενώνας,
Προεαγγελµατικά εργαστήρια, Θερµοκήιο, » (Λιοδάκης, 1993, σ. 32-33).
Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν και άλλες παρόµοιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο του
προγράµµατος αποκατάστασης «Προσπαθήστε µαζί µας» αλλά και ανεξάρτητα από αυτό.
Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν η Κινητή Μονάδα, καφενεία και κυλικεία, όπου
εργάζονταν νυν και πρώην νοσηλευόµενοι, σε χώρους µέσα αλλά και έξω από το Θ.Ψ.Π.Χ.,
«θεραπευτικά διαµερίσµατα» κ.α.
Με το πρόγραµµα «ψυχαργώς» δηµιουργήθηκαν και λειτουργούν ήδη έξι ξενώνες (2
στα Χανιά, 1 στο Ρέθυµνο, 2 στο Ηράκλειο και 1 στο Λασίθι) και ένα οικοτροφείο (στα
Χανιά), µε επτά αντίστοιχα προγράµµατα κατάρτισης.26
Ο τρόπος υλοποίησης των µεταρρυθµίσεων ακολούθησε τον γενικό κανόνα. Στην
πρώτη περίοδο της µεταρρύθµισης παρατηρήθηκε, όπως και αλλού, πολύ µεγάλη
καθυστέρηση στο σχεδιασµό και στην απορρόφηση των διαθέσιµων κονδυλίων. Οι
συγκρούσεις που ανέκυψαν εξαιτίας των παρεµβάσεων στη δοµή του Θ.Ψ.Π.Χ. ήταν, όπως
και αλλού, σφοδρές (συχνά οι διαµάχες δηµοσιοποιούνταν στον τοπικό τύπο ή ελάµβαναν
χώρα µέσω αυτού). Το πέρασµα στη δεύτερη µεταρρυθµιστική περίοδο έλαβε και στο
Θ.Ψ.Π.Χ. το χαρακτήρα καταλαγιάσµατος της ριζοσπαστικότητας των διαφωνιών, οι οποίες
παρόλα αυτά εξακολουθούσαν να είναι έντονες. Όπως υποστηρίχθηκε και στο κεφ. ΙΙ, η
γενική κίνηση της ελληνικής ψυχιατρικής αντανακλάται σ’ αυτό το µικρό περιφερειακό
ψυχιατρείο, δικαιώνοντας την επιλογή του ως βασικού τόπου µελέτης.

26

Τα αντικείµενα κατάρτισης-εργαστήρια που συνοδεύουν τις στεγαστικές δοµές του προγράµµατος
«ψυχαργώς» είναι τα εξής: υφαντική, πλυντήριο αυτοκινήτων, κηποτεχνία-ανθοκοµική-ανθοδετική, κατασκευή
κοσµήµατος, γεωργικές καλλιέργειες, βοηθοί καθαριότητας και διαλογή-ταξινόµηση.
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5. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως ρόταγµα
Μέσα από αυτή τη θεσµική αναδιοργάνωση, η οποία εκφράζεται στις τρεις
περιόδους -τη µακρά µεταπολεµική περίοδο της ζύµωσης µε τα αποσπασµατικά
εγχειρήµατα, που κορυφώνεται στο µεταπολιτευτικό περιβάλλον και την ανάδειξη του
«σκανδάλου» της Λέρου, την εφαρµογή του κανονισµού 815/84 και τέλος το πρόγραµµα
«ψυχαργώς» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη- ένα πρόταγµα αναδύθηκε: ένα σύνολο από
προτροπές, µια πληθώρα από «να» («να κάνουµε», «να αλλάξουµε», «να πετύχουµε», «να
αντισταθούµε» κλπ.). Τα προτάγµατα αυτά συνέθεσαν ένα πρίσµα ανάγνωσης του κοινωνικού
κόσµου, µέσω του οποίου οι συµµετέχοντες στην ψυχιατρική καθηµερινότητα έρχονταν σε
επαφή µε ένα χώρο συµβολικής σύγκρουσης. Στο συµβολικό χώρο που το σύνολο αυτό από
τα «να» διανοίγει µε το µαγικό ραβδί των προτροπών του µια πληθώρα από προοπτικές
αναδύονται: ερµηνείας του πεδίου που αλλάζει συνολικά, κατανόησης του εαυτού και του
εαυτού των άλλων, αξιολόγησης και εκτίµησης των δυνατοτήτων της δράσης. Σε αυτό το
πεδίο συµβολικής αντιπαράθεσης στρατηγικές συγκροτούνται και αναφαίνονται µια σειρά
από σηµεία όπου οι αντιθέσεις κορυφώνονται και οι παραινέσεις φτάνουν στα λογικά τους
όρια. ∆ίπλα στη θεσµική αναδιοργάνωση και το σύνολο των θεραπευτικών συλλογισµών που
τη συνοδεύουν, και παράλληλα µ’ αυτή ως ένα βαθµό, αναπτύσσεται εδώ και δύο δεκαετίες η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως ρόταγµα: λέξεις που στιγµατίζουν παρελθούσες πρακτικές,
αναζητήσεις ενός δέοντος που να συµφιλιώνει τον πραγµατισµό µε τα οράµατα, κριτικές
τοποθετήσεις και αυτοκριτικές εξάρσεις, διαιρέσεις που εισβάλλουν στη νόµιµη θεώρηση
του κοινωνικού κόσµου προβληµατικοποιώντας αυτή τη µακρά σειρά από τις βεβαιότητες
του παρελθόντος.
Αυτό το σύνολο από τα «να» έχει εγκατασταθεί εδώ και δύο δεκαετίες στο δηµόσιο
χώρο της ψυχιατρικής και τον κατατρύχει µε τις συνεχείς προβληµατικοποιήσεις του και τις
συνεχείς παραινέσεις για ενεργητική συµµετοχή και για προσωπική εµπλοκή. Μέσω των
προταγµάτων οι συµµετέχοντες στον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής εγκαλούνται: για
τροποποίηση της στάσης απέναντι στον µετασχηµατισµό του πεδίου καθεαυτό και για
επεξεργασία του ίδιου του εαυτού προκειµένου να µεταβληθεί ο τρόπος πρόσληψης του
εαυτού των άλλων. «Με αυτόν τον τρόο έχει ανατυχθεί ένα ιδανικό ψυχιατρικής µεταρρύθµισης,
για την οοία το ψυχιατρείο της Λέρου αοτελεί συµβολικά το αγωνιστικό σάλισµα» (Blue, 1999, σ.
60).
Αξίζει να αναφέρουµε ένα παράδειγµα. Στο πλαίσιο µιας διαµάχης που έλαβε χώρα
το καλοκαίρι του 2001 σχετικά µε το βαθµό επιτυχίας της πρώτης φάσης του εθνικού
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προγράµµατος «ψυχαργώς» στην περιφέρεια Κρήτης, διαµάχη η οποία είχε δηµοσιοποιηθεί
στον τοπικό τύπο, ένας ψυχίατρος του Θ.Ψ.Π.Χ. αναφέρει σε άρθρο του τα παρακάτω:
«Οι τελευταίες δηµοσιεύσεις στον τοικό Τύο δεν είναι αρά τα ‘λογικά’ αραλειόµενα αυτού του
µεγάλου και ειτυχηµένου σχεδίου. Η φιλολογία ‘γκρίνιας’ υοκρύτει µία ροσωική αδράνεια, ενός
ασφαλούς αρατηρητή και η ‘θεωρητική’ κριτική συνιστά ένα άλλοθι ενός εισφαλούς συνοµιλητή. Η
ψυχοκοινωνική αοκατάσταση αοτελεί καθηµερινή ρακτική δοκιµασία και δεν είναι µόνο ένα
θεωρητικό µόρφωµα, το οοίο το κατέχουµε ή δεν το κατέχουµε. Τα οικίλα ‘υονοούµενα’
αραέµουν σε µικροψυχίες και µικροεγωτισµούς.» (η υπογράµµιση δική µου)27
Αυτού του τύπου η επιχειρηµατολογία δε βασίζεται τόσο στο ότι η «θεωρητική
κριτική» έναντι της εξέλιξης της υλοποίησης της πρώτης φάσης του προγράµµατος
«ψυχαργώς» σφάλει ή δικαιώνεται, αλλά στο ότι, σύµφωνα µε το συγγραφέα του κειµένου
αυτού, θεωρείται ως µιας άλλης τάξης διαµάχη. Αυτό που έχει σηµασία είναι η επιτυχία ή
όχι του µεταρρυθµιστικού σχεδίου καθεαυτού. Η «θεωρία» αποτελεί δευτερεύον στοιχείο,
από άποψη σπουδαιότητας αλλά και προτεραιότητας. Αντίθετα, η «µεµψιµοιρία»,
εκφραζόµενη µε υπονοούµενα, υποκρύπτει µια στάση που φανερώνει έναν εαυτό που είναι
ασύµβατος µε το στρατηγικό στόχο. Προκειµένου αυτός ο στόχος να επιτευχθεί
επιβάλλεται το ξεπέρασµα των εγωισµών, η προσωπική δέσµευση και η συστράτευση δίχως
ακραιφνείς, ακαδηµαϊκού τύπου, θεωρητικούς προβληµατισµούς και λεπτολογίες. Το
σύνολο από τα «να» της µεταρρύθµισης εκδιπλώνεται εδώ ως πρόταγµα για «καθηµερινή
πρακτική», για δραστηριοποίηση «εδώ και τώρα». Πρόκειται για ένα εγχείρηµα που
επικαλείται την αναγνώριση µιας εργασίας εί του εαυτού. Αλλά παίρνει και τη µορφή της
διαµάχης, ενός «σχεδίου εν τω γίγνεσθαι», από το οποίο πηγάζει µια προοπτική που συναντά
εχθρούς και αντιπάλους, ιδιαίτερα στο πεδίο της καθηµερινότητας. Οι εσωτερικά συνεπείς
θεωρητικές λογικές σχετικοποιούνται ή ανάγονται, εν τέλει, στο γενικό πρόταγµα του
µετασχηµατισµού, ως ύστατο νοµιµοποιητή του θεωρητικού λόγου.
27

Τα περισσότερα από τα αποσπάσµατα που θα παρατεθούν στη συνέχεια παραπέµπουν σε λόγους ψυχιάτρων.
Αυτό οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο: αυτοί είναι που πρωτίστως µιλούν, πολλές φορές εξ ονόµατος της οµάδας
ή του θεσµού. ∆ικαιολογείται λοιπόν µια «υπεραντιπροσώπευση» του λόγου των ψυχιάτρων. Αυτό δε σηµαίνει
ότι στο πεδίο της καθηµερινότητας ή στους κοινωνικούς χώρους διασταύρωσης των επιστηµονικών λόγων,
απουσιάζει ο λόγος άλλων επαγγελµατιών, όπως ψυχολόγων, επισκεπτών υγείας, κοινωνικών λειτουργών,
νοσηλευτών κ.α. Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης διεισδύουν στον κόσµο της οικειότητας
διαµεσολαβηµένα από τις δοµές του πεδίου της ψυχιατρικής (βλ. κεφ. VI). Η κυριαρχία των ψυχιάτρων στην
εκφορά του λόγου που προβληµατικοποιεί αποτελεί χαρακτηριστικό του τρόπου µε τον οποίο αρθρώνεται η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως πρόταγµα, µε τη µορφή µιας κανονιστικότητας που επιβάλλεται από τα πάνω.
Είναι το «επάγγελµα» (µε την ευρύτερη σηµασία, της θέσης στο πεδίο) ο καθοριστικός παράγοντας
σ’ αυτή τη διαδικασία προβληµατικοποίησης και πολύ λιγότερο το «φύλο» και η «ηλικία». Για το λόγο αυτό και
προκειµένου, επιπλέον, να διαφυλαχτεί η ανωνυµία του εκάστοτε οµιλούντος υποκειµένου δεν αναφέρεται το
φύλο και η ηλικία στα χαρακτηριστικά που παρατίθενται, παρά µόνο ο επαγγελµατικός ρόλος. Αυτός είναι ο
καθοριστικός παράγοντας σε σχέση µε τα ερωτήµατα που τίθενται εδώ, όπως καταδείχτηκε από την ανάλυση
του υλικού και την επιτόπια εθνογραφική έρευνα.
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Ήδη εδώ, σ’ αυτό το µικρό απόσπασµα, τίθεται το σχεδιάγραµµα ορισµένων από
τις θεµελιώδεις διαστάσεις της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα. Οι
εννοιολογήσεις, στις οποίες οι συµµετέχοντες στο καθηµερινό γίγνεσθαι της ψυχιατρικής
πρακτικής προσφεύγουν προκειµένου να ανασυγκροτήσουν τον ορίζοντα της δυνατής
δράσης και αντίδρασης, αποκτούν έναν πρακτικό χαρακτήρα σύγκρουσης «εδώ και τώρα».
Οι µακρόπνοοι και λεπτοµερειακά σχεδιασµένοι θεωρητικοί προβληµατισµοί απουσιάζουν.
Ο θεσµικός µετασχηµατισµός αυτονοµείται από τους θεωρητικούς προβληµατισµούς και
κρυσταλλώνεται σε τοπικές διαµάχες στο πεδίο της καθηµερινότητας. Εάν θέλουµε να
αναζητήσουµε τους θεωρητικού προβληµατισµούς αυτής της µετάβασης δε θα πρέπει να
περιοριστούµε στα καταστατικά οργανογράµµατα των νέων θεσµών αλλά να δούµε πως
µέσα από τις καθηµερινές πρακτικές κρυσταλλώνεται το «νέο πνεύµα» και κυρίως, ποιες
προβληµατικοποιήσεις επιτυγχάνει και πια µέτωπα αγώνων διανοίγει η διαδικασία της
µετάβασης.
Εν µέσω αυτής της διαδικασίας, οι συµµετέχοντες στον κοινωνικό κόσµο της
ψυχιατρικής είναι αναγκασµένοι κατά µία έννοια να στοχαστούν τον εαυτό τους, τους
εαυτούς των άλλων και το πεδίο που αλλάζει συνολικά, µέσα από την «οπτική της αλλαγής».
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση τείνει έτσι να αποτελέσει αφενός µια από τις τοπικές έννοιες
κλειδιά, µέσα από την οποία οι συµµετέχοντες στην καθηµερινότητα του κοινωνικού
κόσµου της ψυχιατρικής κατανοούν τους εαυτούς τους και τους άλλους και αφετέρου µια
«έκφραση» ικανή να διανοίξει ένα συµβολικό χώρο διαµάχης. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση
συνιστά έτσι «µήτρα εννοιών» και ένα κοινωνικό χώρο εξάσκησης την κοινωνικής πρακτικής
που ο Bourdieu ονοµάζει «συµβολική βία» (Bourdieu, 1987, σ. 159-163). Την ίδια στιγµή
κατατείνει

στην

εγκαθίδρυση

µιας

νέας

κανονιστικότητας

αναφορικά

µε

την

υποκειµενικότητα, η οποία τίθεται έτσι υπό διακύβευση.
Η

ψυχιατρική φροντίδα,

οι

θεραπευτικές πρακτικές, οι

επαγγελµατικές

σταδιοδροµίες, χρωµατίζονται από τη στάση που ο καθένας από τους συµµετέχοντες αυτούς
παίρνει έναντι της εν εξελίξει συνολικής αναδιάρθρωσης. Εδώ θα αναδυθεί ο «εντοπισµένος
εαυτός» των επαγγελµατιών του χώρου, για να χρησιµοποιήσουµε µια ορολογία που
παραπέµπει στον Goffman: εντοπισµένος γιατί συγκροτείται στη «σκηνή» της αλλαγής, µε
τα µέσα που παρέχει η ίδια η µετάβαση (Goffman, 1996).
Έτσι, οι τοποθετήσεις απέναντι στο πρόταγµα για αλλαγή οδηγούν στη συγκρότηση
ορισµένων προτύπων του εαυτού, σε τυποποιήσεις των τοποθετήσεων, σε «τυποποίηση των
τυποποιήσεων». Οι τυποποιήσεις αυτές συνιστούν ένα «ασφαλές» πρίσµα θέασης του
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κοινωνικού κόσµου,. Είναι δηλαδή κατανοητό από όλους και εποµένως λειτουργικό, ένας
κώδικας µέσω του οποίου οι δράσεις ταξινοµούνται και αξιολογούνται.
Αυτά τα πρότυπα ερµηνείας δε σχετίζονται τόσο µε οµοιογενείς θεωρητικές
καταβολές, µε απόλυτα συνεπείς θεωρητικές τοποθετήσεις, αλλά µε δέσµες θεσµικών
διερωτήσεων-απαντήσεων που διαπλέκονται µε προσανατολισµούς δράσης στο πεδίο της
καθηµερινότητας.28 Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση εµπεριέχει, δηλαδή, ένα σύµπλεγµα από
αρχές κρίσης και διάκρισης (Bourdieu, 1987) και µια σειρά από προοπτικές πρακτικής
διαχείρισης των καταδεικνυόµενων ζητηµάτων.
Ο λόγος περί των θεραπευτικών πρακτικών, που βρίσκεται στο επίκεντρο των
διαδικασιών της µεταρρύθµισης, αποσπάται έτσι από έναν αµιγώς επιστηµονικό-θεωρητικό
χώρο και διαπλέκεται αφενός µε ένα θεσµικό-θεραπευτικό λόγο αφετέρου µε µια δέσµη
προτροπών ενεργητικής συµµετοχής των συµµετεχόντων προς την κατεύθυνση του
µετασχηµατισµού του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Έτσι εξηγείται η εµµονή στην
επιχειρηµατολογία υπέρ της, σχεδόν αυτόµατης, «θεραπευτικότητας» των νέων στεγαστικών
δοµών: είναι η ίδια η καθηµερινότητα που δρα θεραπευτικά. Έτσι δικαιολογείται, επίσης, η
επιχειρηµατολογία που συνδέεται µε µια ιδιόρρυθµη ρητορεία κινηµατικού τύπου, που δεν
σταµατά ποτέ να εγκαλεί σε συστράτευση για τον κοινό σκοπό:
«Πιστεύουµε στην ανάγκη της όσο το δυνατόν ευρύτερης συνεργασίας όλων των κοινωνικών
κινηµάτων. (…) Η κίνηση για τα ∆ικαιώµατα των ‘Ψυχασθενών’, ου αγωνίζεται για να άψουνε οι
ψυχασθενείς ν’ αοτελούν το αοδιοοµαίο τράγο µιας κοινωνίας ου νοσεί και αρνείται την
ελεύθερη, ροσωική έκφραση και ειλογή στα µέλη της…»29
Έτσι, τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης συνδέονται, σε πρώτη τουλάχιστον φάση,
µε µια γενικότερη χειραφετητική κίνηση που για τους ίδιους τους εκφραστές του
28

∆εν εννοείται εδώ ότι οι δέσµες θεσµικών διερωτήσεων-απαντήσεων είναι ανεξάρτητες από τις ψυχιατρικές
θεωρίες. Μια λεπτοµερής ιστορική µατιά θα µας δείξει ότι κατά κανόνα οι ψυχίατροι που ήταν ψυχοδυναµικά
προσανατολισµένοι επιχειρούσαν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, να παρακάµψουν το ασυλιακό µοντέλο ή να
παρέµβουν σε αυτό. Από την άλλη, δικαίως θεωρείται ότι η κυριαρχία του βιολογικού παραδείγµατος είναι
αυτή που για πάρα πολλά χρόνια υποβοηθούσε την ασυλιακή λογική των µεγάλων ψυχιατρείων,
νοµιµοποιώντας την. Εάν όµως ταυτίσουµε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση µε οµοιογενείς, συνεπείς ως προς τις
αρχές τους, θεωρίες, θα αδικούσαµε ορισµένους εκπρόσωπους του βιολογικού παραδείγµατος, οι οποίοι
πρωτοστάτησαν στη δηµιουργία εναλλακτικών θεσµών. Το κυριότερο, όµως, είναι ότι εάν αναζητούµε στην
ελληνική ψυχιατρική µεταρρύθµιση να βρούµε τις θεµελιώδεις κατευθυντήριες αρχές σε γενικές «θεωρίες» θα
διαστρεβλώναµε τον τρόπο µε τον οποίο αυτό το συνολικό εγχείρηµα αναδιάταξης υλοποιείται. Απεναντίας,
είναι τέτοιος ο τρόπος εκδίπλωσης του µετασχηµατισµού (αποσπασµατικός, από τα πάνω, βασισµένος σε ένα
αµάλγαµα αρχών παρµένες από διαφορετικά εθνικά παραδείγµατα και διαφορετικές θεωρίες) που µόνο εάν
επιχειρήσουµε να παρακολουθήσουµε τις καθηµερινές πρακτικές, στις οποίες αποκρυσταλλώνεται, θα
µπορέσουµε να προσεγγίσουµε µια σε βάθος κατανόηση. Μια από τις πλέον δόκιµες επιλογές συνιστά η
παρακολούθηση αυτών των πρακτικών στην καθηµερινότητά τους και η καταγραφή του νοήµατος που
αποκτούν εκεί οι γενικές θεωρητικές αρχές. Αυτό το επιστηµολογικό πρόταγµα ακολουθεί η παρούσα µελέτη.
29 Χαιρετισµός της Κίνησης για τα δικαιώµατα των «ψυχασθενών» στη συνέντευξη τύπου που έδωσε το ΑΜΦΙΑΚΟΕ στις 5.4.1982. Πρβλ. Η ελευθερία είναι θερα ευτική, τ. 1, ∆εκέµβριος 1982, σ. 18.

194

καταγγελτικού λόγου δε µπορεί να περιοριστεί στο εσωτερικό του ψυχιατρικού πεδίου. ∆εν
είναι τυχαίο ότι το πρόγραµµα αποκατάστασης που θεσπίστηκε στο Θ.Ψ.Π.Χ. ονοµάστηκε
«Πρόγραµµα αποκατάστασης προσπαθήστε µαζί µας». Αυτός ο τίτλος εµπεριέχει ένα
κάλεσµα για συστράτευση, το οποίο απευθύνεται σε δρώντες έξω από τον κοινωνικό κόσµο
της ψυχιατρικής.
Από το συµβολικό χώρο που διανοίγεται µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως
πρόταγµα θα αναδυθούν σταδιακά τρεις συγκροτηµένες προοπτικές, τρεις τυποποιήσεις της
προβληµατικοποιηµένης καθηµερινότητας, τρία σχήµατα στοχασµού του πεδίου-πουαλλάζει και του εαυτού µέσα σ’ αυτό, εν ολίγοις τρεις «ψυχιατρικές». Οι ψυχιατρικές αυτές
δεν αποτελούν οµοιογενή θεωρητικά παραδείγµατα ούτε και µπορούν να περιοριστούν σε
ένα είδος γενίκευσης θεραπευτικών στρατηγικών, συνεπών ως προς τις αρχές και τα
αξιώµατά τους. Απεναντίας, αποτελούν συµπαγείς δέσµες θεσµικών διερωτήσεωναπαντήσεων, τρεις τύπους επιχειρηµατολογίας, τρία πρίσµατα θεώρησης των πραγµάτων,
ηθεληµένα

διαστρεβλωτικά.

Η

υποκειµενικότητα

θα

αποτελέσει

σ’

αυτή

την

αλληλοσυγκρουόµενη και αλληλοδιαπλεκόµενη ερµηνευτική πορεία κεντρικό «χώρο»
σύγκρουσης, αλλά και βασικό µέσο, δια του οποίου θα αρθρωθούν τα προτάγµατα της
µεταρρύθµισης, τα οποία κατατείνουν σε ένα κάλεσµα για αλλαγή:
«Πιστεύουµε ότι οι καιροί έχουν ωριµάσει για την συγκρότηση ενός λατύτερου βαθιά
ολιτικοοιηµένου και ριζοσαστικού αντιασυλιακού κινήµατος ου θα έχει σαν υρήνα όσους
υφίστανται άµεσα τις συνέειες του ιδρύµατος είτε σαν ‘ασθενείς’ τρόφιµοι είτε σαν ‘υγιείς’
νοσηλευτικοί και ου θα λαισιωθεί αό ευρύτερες κοινωνικές και ολιτικές δυνάµεις ου
ενδιαφέρονται για την κοινωνική αλλαγή.» (επαγγελµατίας ψυχικής υγείας σε εξειδικευµένο
περιοδικό, η υπογράµµιση δική µου)
Ας ονοµάσουµε αυτές τις τρεις ψυχιατρικές (αναλύονται διεξοδικά στο επόµενο
κεφαλαίο) ως «επίσηµη», «κριτική», και «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική. Η «επίσηµη
ψυχιατρική», η «κριτική ψυχιατρική» και η «εκσυγχρονιστική ψυχιατρική» συγκροτήθηκαν ως
πρίσµατα ανάγνωσης της υποκειµενικότητας και την ίδια στιγµή ως δίοδοι παρέµβασης σ’
αυτήν:
«Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, είναι µια νέα αντίληψη θα ‘λεγε κανένας, µια νέα αντίληψη ου αφορά
την ψυχική αρρώστια, τον ψυχιατρικό άρρωστο και την αντιµετώισή του. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση
είναι αυτό ου υόσχεται άρα ολλά σήµερα, κάτι ου είναι ολύ δύσκολο αλλά ου ωστόσο αξίζει τον
κόο να το ειχειρήσουµε.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε τοπική εφηµερίδα, η υπογράµµιση δική
µου)
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Εάν θέλουµε να κατανοήσουµε την εσωτερική λογική αυτού του «κινήµατος», έναντι
και στο εσωτερικό της υποκειµενικότητας, θα πρέπει να στραφούµε τόσο στο κυρίαρχο
µοντέλο κοινωνικού εκσυγχρονισµού που ακολουθείται στο ελληνικό κράτος από τις
απαρχές και στον τρόπο που συγκροτούνται οι επιστηµονικοί λόγοι, «δια µέσου
παραδειγµάτων», όσο και στα αποτελέσµατα που παρήγαγε η µακρά πορεία «εισαγωγής»
της ψυχιατρικής, µέσα από τις διασταυρώσεις της µε την τοπική κουλτούρα και τις τοπικές
κοινωνικές διαιρέσεις. Ένα από τα αποτελέσµατα αυτά είναι αυτό το τριπλό πρίσµα
ανασυγκρότησης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης που συγκροτείται στα τέλη του εικοστού
αιώνα, το οποίο καταδεικνύει τις ιδιοµορφίες του όσο και τις συγγένειές του έναντι των
επιµέρους δυτικών παραδειγµάτων και «εµπειριών».
Το σύνολο αυτό από τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα δεν αρθρώνεται σε ιστορικό
κενό. Καταρχήν, εγκαλεί στο όνοµα µιας προοπτικής όσο και µιας «εµπειρίας», χάριν ενός
δυνητικά βέλτιστου µέλλοντος που παραπέµπει σε µια σειρά από παραδειγµατικούς τόπους
εφαρµογής ανάλογων εγχειρηµάτων, τα οποία διαρκώς υπενθυµίζονται:
«Με βάση αυτό το όραµα εµείς δίνουµε τη µάχη για τη Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση, ως διαδικασία
ανατρετική σε όλα τα είεδα. Έχοντας ως ηγή έµνευσης την ιδεολογία της και τα ιστορικά
ροηγούµενα της εφαρµογής της σε άλλες χώρες σε ροηγούµενες δεκαετίες, διαχωρίζουµε τη θέση
µας α’ όλους εκείνους ου αρνούνται, άµεσα ή έµµεσα, το εαναστατικό της εριεχόµενο.»
(ψυχίατρος σε επιστηµονικό περιοδικό, η υπογράµµιση δική µου)
Αυτό το δυνάµει κίνηµα θα αρθρωθεί ως τέτοιο στο εσωτερικό ενός συγκεκριµένου
ιστορικού ορίζοντα, αυτού της µεταπολίτευσης, που προέτρεψε σε µια σειρά από
πολυποίκιλες κοινωνικές διεκδικήσεις και µεταρρυθµιστικά αιτήµατα προς την κατεύθυνση
της κοινωνικής χειραφέτησης: «… η Ελλάδα, ιδίως στα ρώτα χρόνια µετά την τώση της
δικτατορίας, βίωνε µια ιδιαίτερη συγκυρία, όου η αργή εαναλητικότητα των δοµών και της ρουτίνας
είχε διαρραγεί. Η ραγµατικότητα ήταν ρευστή, ασχηµάτιστη, µε έντονη δοµική αροσδιοριστία. Η ίδια
η χρονική αφετηρία, η Μεταολίτευση, είχε τον χαρακτήρα τοµής –τοµής ριζικής. Είχε όλα τα
χαρακτηριστικά του έκτακτου «γεγονότος ου δηµιουργεί ιστορία», ου δίνει την εκκίνηση σε εξελίξεις
µε µεγάλο βαθµό ελευθερίας έως ότου ξαναµορφοοιηθούν αό τις κανονικότητες των σταθερότερων
δοµών. Το ίδιο λοιόν το υλικό υοχρεώνει τους µελετητές στον συνυολογισµό των συµβάντων, των
ειλογών και της δράσης των βασικών αικτών, της αλληλείδρασης των κοµµατικών στρατηγικών,
των µονιµότερων ειτώσεων όλων αυτών των υοκειµενικών µεταβλητών» (Βούλγαρης, 2001, σ.
17).
Για µια σειρά από δρώντες, η ψυχιατρική θα αποτελέσει προνοµιακό τόπο πολιτικής
παρέµβασης. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση συνδέεται οργανικά µ’ αυτή την «αίσθηση της
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ρωγµής» του µεταπολιτευτικού περιβάλλοντος, της στιγµιαίας απροσδιοριστίας των
κοινωνικών δοµών που αναδεικνύουν πρωτόγνωρες δυνατότητες παρέµβασης και
αυτοπροσδιορισµού του υποκειµένου.

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
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«Αργήσαµε, του χρόνου τα σηµάδια τα διασχίσαµε
Στο νου µας δίχως να ‘χουµε σκοό.
Πεινάσαµε, µε λάθη την αντοχή µας δοκιµάσαµε
Κι έγινε η ζωή συµβιβασµός.
Κουράσαµε, µε ρέει το µυαλό, αραχορτάσαµε,
Μα ξέφυγε της χάρης ο ρυθµός.
Ειβιώσαµε, τα άγχη και τους φόβους ,ας
Τους λιώσαµε, αγγίξαµε λιγάκι το θεό.
Τη νιώσαµε, την άλη, µε το αύριο φουντώσαµε,
Έγινε το χτες στάχτη και κανός.
Αλλοιώσαµε τις ψυχές, µε νέες ειθυµίες ξεφυτρώσαµε.
Το τώρα έγινε ιο φωτεινό.
Αγκιστρώσαµε, σε µιαν άκρη την ελίδα στερεώσαµε.
∆ιαλύθηκε η λήθη, το κενό.
Ορθώσαµε, αργά τον εαυτό µας τον στυλώσαµε.
Χαρά, ειστροφή, και γυρισµός.»

(∆ασκαλάκη Ζωή, Τα άντα ρει,
Ανοικτό Παράθυρο, Χανιά, 1999, σ. 57)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΙ ΤΡΟΠΙΣΜΟΙ
1. Αυτοεννοιολογήσεις και αυτοκατηγοριοοιήσεις του εδίου
Μέσα στο συµβολικό κύκλο που το σύνολο από τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης διανοίγει τρεις λογικές, τρία συστήµατα αποφάνσεων, τρεις διατάξεις
κρίσεων,

τρεις

ορίζοντες

αναστοχασµού

θα

αρθρωθούν.

Τρεις

«ψυχιατρικές»

θα

σχηµατοποιηθούν ως εναλλακτικές και ανταγωνιστικές «δέσµες θεσµικών διερωτήσεωναπαντήσεων», παραµερίζοντας κατά ένα µεγάλο µέρος τις θεωρητικές θεραπευτικές
ορθοδοξίες:1 α) η «επίσηµη», β) η «κριτική», και γ) η «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική. Μέσω
αυτών οι συµµετέχοντες στο πεδίο της ψυχιατρικής θα στοχαστούν τους εαυτούς τους και
τους εαυτούς των άλλων και θα ερµηνεύσουν τον κόσµο τους, ο οποίος βρίσκεται σε
διαδικασία αλλαγής. Ο «εαυτός εντός του πεδίου που αλλάζει», δηλαδή ο «εντοπισµένος
εαυτός», θα αναδυθεί από αυτές τις τοπικές εννοιολογήσεις, οι οποίες διαµεσολαβούν τη
διαδικασία αλλαγής. Οι εν λόγω αυτοεννοιολογήσεις του πεδίου, εν είδει τοπικού
αναστοχασµού, θα συνδιαλεχθούν η µία µε την άλλη στο πεδίο της καθηµερινότητας και θα
παράγουν ανταγωνιστικές προοπτικές ανάγνωσής της, οι οποίες θα οδηγήσουν αφενός σε
συγκρούσεις αφετέρου σε πρωτότυπες συνθέσεις.
Η «ψυχιατρική µεταρρύθµιση» οδηγεί τους ανθρώπους της ψυχιατρικής, τους
επονοµαζόµενους «επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας», σε αυτή την τριπλή ανάγνωση, σε
αυτό το τριπλό πρίσµα διαβάσµατος της «πραγµατικότητας που αλλάζει». Κατονοµάζοντας
την «ψυχιατρική µεταρρύθµιση» διανοίγεται ένας τριπλός ορίζοντας αντιµετώπισης
καλέσµατος και απάντησης στο σύνολο από τα «να» και στα αντιφατικά προτάγµατα που
αυτό εµπεριέχει αναφορικά µε: 1) την αποτίµηση του παρελθόντος, 2) την εκτίµηση του
παρόντος και 3) την προδιαγραφή του µέλλοντος. Τα εγχειρήµατα επαπροσδιορισµού του
υποκειµένου της ψυχιατρικής µόνο µέσα απ’ αυτούς τους ψυχιατρικούς τροπισµούς θα
µπορέσουν να διεισδύσουν στην καθηµερινότητα, αµφισβητώντας τις αντίστοιχες
παραστάσεις και τις πρακτικές µε τις οποίες αναγκαστικά αυτές διαπλέκονται.
Εδώ δεν ενδιαφέρουν τόσο οι ψυχιατρικές θεωρίες που υποβαστάζουν την τοπική
αυτή εννοιολόγηση της διαδικασίας µετασχηµατισµού, οι οποίες αδιαµφισβήτητα παίζουν
1

Έτσι, ένας ψυχίατρος αναφέρει σε διάλογο στη δηµόσια τηλεόραση, µε αφορµή τα λεγόµενα ενός
συνοµιλητή του: «Νοµίζω ότι ο κ. Κ δεν αναφέρεται σε διαφωνίες σχολών, γιατί εκεί µ ορεί να υ άρχουν. Αναφέρεται
στη σύµ νοια ου ρέ ει να έχει όλος ο ε ιστηµονικός κόσµος στην αντιµετώ ιση θεµάτων τόσο βασικών, ό ως είναι τα
θέµατα της α οασυλο οίησης.»
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πολύ σηµαντικό ρόλο. Πράγµατι, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η «κριτική»
ψυχιατρική συνδέεται µε τη ψυχοδυναµική θεώρηση και ότι η «επίσηµη» ψυχιατρική υιοθετεί
µια προσέγγιση που προϋποθέτει την οργανική αιτιολογία. Αλλά τα θεσµικά ερωτήµατα,
αυτά δηλαδή που σχετίζονται µε την συγκρότηση των κοινωνικών χώρων εντός των οποίων
λαµβάνει χώρα η συνάντηση θεραπευτών και θεραπευοµένων, δεν αντιστοιχούν πάντοτε σε
αµιγώς επιστηµονικές θεωρήσεις. Για παράδειγµα, η «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική φαίνεται
να βασίζεται σε µια ιατροκεντρική προσέγγιση που προϋποθέτει µια οργανική θεώρηση της
ψυχοπαθολογίας,

υιοθετώντας

όµως

ταυτόχρονα

τόσο

ψυχοδυναµικές

όσο

και

κοινωνιολογικές απόψεις, όσον αφορά κυρίως στην πρόγνωση των «ψυχικών ασθενειών».
Αυτό που υποστηρίζεται στο σηµείο αυτό συνίσταται στην πρόταση ότι το τριπλό αυτό
πρίσµα ανάγνωσης συµπυκνώνεται σε ένα «εδώ και τώρα» πρόταγµα, σε ένα «πρακτικό»
ορίζοντα παρέµβασης στο πεδίο της καθηµερινότητας που αυτονοµείται από τις θεωρητικές
του πηγές. Αυτοί οι ψυχιατρικοί τροπισµοί διέπονται από µια τοπική, ενδοπλαισιακή
σηµασιοδότηση. Αποκτούν δηλαδή τη σηµασία τους σε σχέση όχι µε τις αφηρηµένες
ψυχιατρικές θεωρίες αλλά µε το συµβολικό χώρο σύγκρουσης που διανοίγεται µε τη
ψυχιατρική µεταρρύθµιση, έναντι της οποίας αποκτούν τη λειτουργικότητά τους. Η
λειτουργικότητά τους αναφέρεται στην ενδοπλαισιακή χρήση τους, στην «εδώ και τώρα»
χρηστικότητά τους. Ο χαρακτήρας τους είναι κατά έναν τρόπο «δεικτικός», για να
δανειστούµε έναν όρο του Garfinkel (indexicality) (Κατριβέσης, 1996, σ. 267-268).
Από την άλλη, είναι σαφές ότι αυτές οι τοπικές αυτοεννοιολογήσεις δεν είναι µόνο
τοπικές. Συνδέονται αναπόδραστα µε τους ευρύτερους ιδεολογικούς αγώνες για τη
συγκρότηση της συνολικής κοινωνίας. ∆εν είναι δύσκολο να διαγνώσουµε «οµολογίες»,
ακολουθώντας τη στρουκτουραλιστική µεθοδολογία, µεταξύ των τριών πρισµάτων
ανάγνωσης του µετασχηµατισµού του πεδίου και των ιδεολογιών που αρθρώνονται την ίδια
περίοδο ως συνολικά πρίσµατα ανάγνωσης του µετασχηµατισµού της ελληνικής κοινωνίας
της µεταπολίτευσης. Ωστόσο, αυτό που εδώ πρωτίστως ενδιαφέρει είναι η εξέταση του
τρόπου µε τον οποίο οι ιδεολογικοί αγώνες αποκτούν ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο, που
αναφέρεται στους τοπικούς µετασχηµατισµούς, δηλαδή τη διαδικασία αλλαγής του πεδίου
που συµπυκνώνεται µε τον όρο «ψυχιατρική µεταρρύθµιση». Αυτοί οι τοπικοί ιδεολογικοί
αγώνες σχηµατοποιούνται σε αυτά τα τρία πρίσµατα ανάγνωσης του εαυτού, του εαυτού των
άλλων και του πεδίου που αλλάζει.
Το ζητούµενο είναι πώς υπό το τριπλό αυτό πρίσµα ανάγνωσης της ψυχιατρικής
πραγµατικότητας που αναδύεται µε το µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα ανασυγκροτείται το
παρελθόν του πεδίου, κατηγοριοποιούνται οι συµµετέχοντές σε αυτό και προδιαγράφονται
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οι ορίζοντες της δυνατής δράσης. Η στάση απέναντι στο σύνολο από τα προτάγµατα, η
απόκριση στο κάλεσµα που απευθύνεται στους ανθρώπους της ψυχιατρικής µε τη διαδικασία
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, συνιστούν τα κριτήρια µε βάση τα οποία πρωτίστως θα
κατηγοριοποιηθούν και ορισµένες φορές θα δικαστούν και θα καταδικαστούν οι
συµπεριφορές στο πεδίο της καθηµερινότητας:
«∆ηλαδή η µεταρρύθµιση να δώσουµε το ιδεολογικό της και το ειστηµονικό της και το κλινικό της
ερίγραµµα και νόηµα και εριεχόµενο. Αλλιώς, δεν έχει, όλοι είναι υέρ της µεταρρύθµισης, ε
βέβαια. Γιατί όταν αρουσιάζεις µια εικόνα ου τον έχεις τον άλλο δεµένο µε την αλυσίδα εν έτη
2000, ντρέεται ως Ευρωαίος λέον όχι ως… Κατάλαβες; Ωραία, αλλά είναι ονεµένη λέξη η
µεταρρύθµιση ας ούµε. ∆ηλαδή τι εννοεί ο οιητής όταν λέει µεταρρύθµιση κατάλαβες; Ποιος είναι,
τι κάνει κυρίως, τι κάνει; Τι κάνει; Όταν δένει τους αρρώστους κάθε µέρα ας ούµε… Με συγχωρείς.
∆ηλαδή, οιος θα µιλήσει για µεταρρύθµιση, όταν ας ας ούµε ο, η Χ [όνοµα γυναίκας ψυχιάτρου]
τώρα ας ούµε τώρα, έτσι; ∆εν θέλω να τα, µιλάω ροσωοοιηµένα διότι… Αλλά όταν έχει ένα
τµήµα το Κ, όου γιατρός άει µία φορά το χρόνο και εθαίνουν οι άρρωστοι αό ασιτία ας ούµε…
Μία φορά το χρόνο άει γιατρός εκεί. Μία φορά το χρόνο άει γιατρός. [µε έµφαση] Η ροϊσταµένη
το λέει, η ίδια. Λοιόν, ε τι µεταρρύθµιση; Κοροϊδευόµαστε τώρα; ∆ηλαδή… Οι Κινέζοι λένε, και η
σκάλα για τον ουρανό αρχίζει µε το ρώτο σκαλοάτι ας ούµε. ∆ηλαδή, γιατί τώρα ας ούµε δεν
γίνεται τίοτα, ξέρεις οιο είναι το άλλοθι των ψυχιάτρων. Θα σου ω εγώ, […] δεν γίνεται τίοτα.
Εγώ λέω, ναι εντάξει συµφωνώ, αλλά κάτι µορείς να κάνεις όµως. Κι έναν άνθρωο άµα τον σώσεις
αό το χάος και τον βάλεις να δουλέψει κάου να υοαασχοληθεί να µάθει να βγαίνει µια βόλτα και
να ίνει ένα είναι και, δεν είναι κέρδος αυτό; Έστω και για έναν άνθρωο.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ.,
η υπογράµµιση δική µου)
Βεβαίως, τα επιµέρους πρόσωπα δεν επιδέχονται πάντοτε σαφή χαρακτηρισµό. Οι
επιµέρους κοινωνικές διαδροµές (trajectories) χαρακτηρίζονται, εξαιρουµένων ίσως των
προσώπων-συµβόλων,

λιγότερο

ή

περισσότερο

από

αµφισηµία

ως

προς

την

κατηγοριοποίηση. Ιδιαίτερα όταν οι βιογραφίες εξετάζονται στις λεπτοµέρειές τους.
Ωστόσο, η λειτουργικότητα των αυτοεννοιολογήσεων του πεδίου δε σχετίζεται τόσο µε την
ταξινόµηση των προσώπων βάσει ορισµένων αρχών όσο µε τη χρησιµοποίηση των εννοιών
αυτών στην καθηµερινή πρακτική του ορισµού των καταστάσεων και του προσδιορισµού
των κατευθύνσεων:
«Οι µαχόµενες δυνάµεις της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης καλλιέργησαν το έδαφος για µια τέτοια
ολιτική στον χώρο της Ψυχικής Υγείας. Ξεερνώντας τις όοιες τεχνοκρατικές αγκυλώσεις και τα
όοια αντιολιτευτικά σύνδροµα κοινωνικής διαµαρτυρίας θα δώσουµε υόσταση στο εγχείρηµα ως η
τελευταία ευκαιρία. ∆εν αοτελεί αράδοξο ότι κάθε καινούρια ιδέα αντιµετωίζει ολλές ειφυλάξεις
και ολλές δυσκολίες. ∆υστυχώς για το ρόγραµµα υάρχουν ολλοί στην ψυχιατρική κοινότητα ου
ούτε το κατανοούν ούτε το συµµερίζονται. Αντιθέτως το υοβαθµίζουν και το υονοµεύουν. Πως είναι
δυνατόν αυτοί οι ίδιοι να έχουν θέσεις ευθύνης; Αντί να σιωούν διεκδικούν όσο και ερισσότερο ρόλο;
Οι καιροσκόοι υάρχουν άντα.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε τοπική εφηµερίδα)
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Εάν έχει νόηµα µια λογική ιεράρχηση των συµβολικών πράξεων, η αναστοχαστική
και ερµηνευτική λειτουργία των εννοιών αυτών αποτελεί µια πρωθύστερη διαδικασία. Στη
συνέχεια έπεται η κατηγοριοποίηση, η ηρωοποίηση ή αντίθετα ο πιθανός στιγµατισµός των
προσώπων και των συγκεκριµένων συµπεριφορών. Με τον τρόπο αυτό το οµιλιακό
ενέργηµα που αρθρώνεται στην καθηµερινότητα µετατρέπεται σε διάβηµα νοµιµοποίησης
και απονοµιµοποίησης της συµβολικής εξουσίας, δηλαδή του δικαιώµατος και της
αρµοδιότητας να ορίζονται τα περιεχόµενα, οι διαιρέσεις και τα όρια του κοινωνικού
κόσµου, αυτού που όλοι αναγνωρίζουν ως «το αυτονόητο», ως τον κοινό νου, εν ολίγοις τη
«νόµιµη θεώρηση του κοινωνικού κόσµου» (Bourdieu, 1999, σ. 162).
2. Η «είσηµη» ψυχιατρική
Στο διάστηµα που ακολούθησε την εφαρµογή του κανονισµού 815/84 προβλήθηκε
στη δηµόσια τηλεόραση το ντοκιµαντέρ του Κωστή Ζώη µε τίτλο Οι αζήτητοι. Το
ντοκιµαντέρ αφορούσε, όπως µαρτυρά και ο τίτλος, την κατάσταση του ψυχιατρείου της
Λέρου εκείνη την εποχή.2 Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση όπου προσκεκληµένοι
ήταν ο τότε πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, καθηγητής ψυχιατρικής, ένας
διακεκριµένος καθηγητής παιδοψυχιατρικής µε µακρύ παρελθόν διοργάνωσης κοινοτικών
ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ένας ψυχολόγος µε διδακτορικό δίπλωµα
εµπλεκόµενος σε προγράµµατα αποασυλοποίησης, η υπεύθυνη ενός οικοτροφείου, από τις
πρώτες εξωνοσοκοµειακές στεγαστικές δοµές που δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα, και ο
δηµιουργός του ντοκιµαντέρ. Λίγο πριν το τέλος της συζήτησης, ο επιφανής καθηγητής
παιδοψυχιατρικής, σηµαίνον πρόσωπο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, ολοκληρώνει την
παρέµβασή του αποτιµώντας τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην εφαρµογή του
πρώτου πενταετούς µεταρρυθµιστικού προγράµµατος ασκώντας κριτική στην πληθώρα και
στην αναποτελεσµατικότητα ανάλογων προγραµµάτων:
«(…) [η εισηγητική έκθεση] υιοθετήθηκε αό το Υουργείο Υγείας και Πρόνοιας και έγινε το
ενταετές ρόγραµµα, το ελληνικό, για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Γιατί δεν ροχώρησε αυτό το
ράγµα; ∆εν ροχώρησε γιατί δεν έχουµε στελέχη µέσα στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης ώστε να
φύγουµε αό τον ρογραµµατισµό και να εράσουµε στην υλοοίηση. ∆εν ροχώρησε γιατί κατά έναν
κάοιο τρόο η είσηµη ψυχιατρική, η ελληνική είσηµη ψυχιατρική, ανειστηµιακή και µη, δεν
είεσε ρος αυτή την κατεύθυνση. ∆εν θα ‘ρεε κανένας να το εριµένει να ιέσει ρος αυτή την
κατεύθυνση. Πουθενά στην Ευρώη η είσηµη ψυχιατρική δεν ιέζει ρος κατευθύνσεις
µεταρρυθµιστικές… (…) Υάρχει η µεταρρυθµιστική νοοτροία στην ψυχιατρική η οοία δεν
υιοθετείται, λέω, σε όλη την Ευρώη, δεν είναι µόνο ελληνικό φαινόµενο, αό την είσηµη
2

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της «Αποικίας Ψυχασθενών της Λέρου», το βασικό κριτήριο για τη µεταφορά
κάποιου τροφίµου από ένα άλλο ψυχιατρείο σε αυτό της Λέρου ήταν η απουσία επισκεπτηρίου για ένα ή δύο
χρόνια, η απουσία δηλαδή έµπρακτου ενδιαφέροντος από κάποιο συγγενή ή φίλο. Από την κατάσταση αυτή
προκύπτει ο τίτλος του ντοκιµαντέρ Οι αζήτητοι.

204

ψυχιατρική. Τώρα οιοι είναι και οιοι θα έρεε να τοοθετηθούνε στη µεταρρυθµιστική ψυχιατρική
ή όχι, αυτό είναι δικό τους θέµα ή…» (η υπογράµµιση δική µου)
Σ’ αυτό το διάζευγµα «µεταρρυθµιστικής» έναντι «επίσηµης» ψυχιατρικής η
αντίδραση, εκ µέρους του βασικού ίσως συνοµιλητή που αναµένονταν να θιχτεί, του τότε
πρόεδρου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας, ήταν άµεση:
«Συγνώµη, οια είναι η είσηµη και οια η ανείσηµη ψυχιατρική, και εσύ (…) οια ψυχιατρική
εκροσωείς, οια ψυχιατρική εκροσωείς; συγνώµη ου αρεµβαίνω αλλά ήταν λιγάκι… (…) ∆εν
είναι ειτυχής αυτή η…»
Ο όρος «επίσηµη ψυχιατρική» χρησιµοποιήθηκε εδώ υπονοώντας δύο κυρίως
πράγµατα, τα οποία σχετίζονται αφενός µε το παρελθόν της ψυχιατρικής στην Ελλάδα την
αµέσως προηγούµενη περίοδο και αφετέρου µε τις σύγχρονες εξελίξεις και ιδιαίτερα µε την
ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως πρόταγµα. Με αυτό το λεκτικό ενέργηµα επιτυγχάνεται ένα
διπλό συµβολικό αποτέλεσµα. Καταρχάς, στιγµατίζεται και ενοχοποιείται µια συγκεκριµένη
κατηγορία επαγγελµατιών, κυρίως ψυχιάτρων, οι οποίοι ήταν, µε τον ένα ή µε τον άλλο
τρόπο, αρµόδιοι για τα ψυχιατρικά πράγµατα. Εφόσον αυτοί έλεγχαν τους θεσµούς, αυτοί
ήταν που οφείλουν να απολογηθούν για τη «µεσαιωνική» κατάσταση, για το «απάνθρωπο
καθεστώς νοσηλείας», για την αδιαφορία που συστηµατικά επέδειξαν για τους «έγκλειστους».
Αυτοί παρήγαγαν το «αίσχος» που συµπυκνώνεται µε θαυµαστή πληρότητα στο ίδρυµα της
Λέρου, την ολοκλήρωση και όχι µια «υπερβολή» του ασυλιακά προσανατολισµένου
συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας. Από την άλλη, υπονοείται µε σαφήνεια ότι µια άλλη
οµάδα επαγγελµατιών ήθελαν αλλά δε µπορούσαν να τροποποιήσουν τις συνθήκες που
σήµερα όλοι πια αναγνωρίζουν ως «απαράδεκτες». Είναι αυτή η κατηγορία επαγγελµατιών η
οποία «δικαιούται» κατά κάποιο τρόπο, ως αµόλυντη από τα ασυλιακά αµαρτήµατα µιας
ψυχιατρικής που οδήγησε στη Λέρο, να έχει λόγο για τις επερχόµενες εξελίξεις. Ότι
πραγµατοποιήθηκε απ’ αυτήν τη «µη επίσηµη» οµάδα επαγγελµατιών γίνεται αυτοµάτως
«παραδειγµατικό» (exemplaire), άξιο για µίµηση, δηλαδή αξιοθαύµαστο. Είναι πρωτίστως
αυτή η κατηγορία επαγγελµατιών η οποία προωθεί τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης στις
αντιφατικές και αντικρουόµενες εκδοχές της, από ένα «κριτικό» ή αντίθετα από ένα
«εκσυγχρονιστικό» διάβηµα.
Στην ψυχιατρική καθηµερινότητα και στον ειδικό τύπο χρησιµοποιούνται συνήθως
άλλοι όροι που, µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, αποσκοπούν στο να στιγµατίσουν το
ασυλιακό παρελθόν της ψυχιατρικής. Αυτές οι «λέξεις-όπλα» εντάσσονται σε έναν ευρύτερο
αγώνα για τον προσδιορισµό, ή πιο σωστά για τον επαναπροσδιορισµό, του κοινωνικού
κόσµου της ψυχιατρικής στην Ελλάδα και αφορούν σε µια ποικιλία θεµατικών και
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διαστάσεων που προτείνονται ως διαζεύγµατα. Όπως αναφέρει ο Μαρκίδης, «οι θεωρίες
χρειάζονται στρατούς» (Μαρκίδης, 1998, σ. 29). ∆εν έχει θέση εδώ ούτε µια λεπτοµερής
παράθεση όλων αυτών των ετικετών-διαζευγµάτων ούτε, πολύ περισσότερο, η συστηµατική
διερεύνηση των διακρίσεων και των ιδιαίτερων προβληµατικοποιήσεων που επιτυγχάνουν,
όσον αφορά τις θεραπευτικές και τις θεσµικές-οργανωτικές προϋποθέσεις άσκησης της
ψυχιατρικής. Μπορούµε όµως επιγραµµατικά να παραθέσουµε τις σηµαντικότερες από
αυτές. Εξάλλου, θα αναδυθούν στη συνέχεια από την ανάλυση αυτού καθεαυτού του
«κριτικού» και του «εκσυγχρονιστικού» λόγου.
Συνήθως, χρησιµοποιείται ο όρος «ασυλιακή ψυχιατρική» προκειµένου να
στιγµατιστεί η θεσµική οργάνωση της ψυχιατρικής φροντίδας κατά το παρελθόν και
εµµέσως να νοµιµοποιηθεί κάθε εγχείρηµα αναδιοργάνωσης του συστήµατος ψυχικής υγείας
προς την κατεύθυνση της «κοινοτικής ψυχιατρικής». Από την άλλη, ο όρος «ταξινοµητική»
ψυχιατρική παραπέµπει σε µια επιστηµολογική κριτική µε πιο άµεσα θεραπευτικά
συµφραζόµενα και συγκεκριµένα στην ανάδειξη της έννοιας του «ανθρώπου ως
υποκειµένου», δηλαδή στην επικέντρωση στο φορέα της ψυχοπαθολογίας παρά στην
ψυχοπαθολογία την ίδια. Ο όρος «οργανική» ή «βιολογική» ψυχιατρική επικεντρώνεται στη
θεωρητική ανασυγκρότηση της «ψυχικής ασθένειας» καθεαυτής, αποσκοπώντας στην
ανάδειξη είτε της ψυχολογικής είτε της κοινωνικής διάστασής της. Αυτή η µετατόπιση
οδηγεί µε τη σειρά της στην επανεξέταση του θεσµικού πλαισίου, προτάσσοντας ένα
άνοιγµα του συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινωνία ή, όπως συνήθως αναφέρεται,
στην «κοινότητα».
Παλαιότερα, στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80,
µια σειρά από πολύ πιο οξείς χαρακτηρισµούς επιστρατεύονταν για να απογυµνώσουν τη
«δήθεν ουδετερότητα» της ψυχιατρικής. Οι χαρακτηρισµοί αυτοί ήταν πολιτικά πιο άµεσα
φορτισµένοι, πολύ πιο βίαιοι, πολύ πιο κριτικοί, πολύ πιο ριζοσπαστικοί, απ’ αυτούς που
επικράτησαν κατά τη δεύτερη µεταρρυθµιστική περίοδο: «… στη δεκαετία του ΄70 άνθησε και
στον τόο µας µια ανελέητη κριτική του ψυχιατρικού συστήµατος ου ορκίστηκε στο θεό ‘Αντί’ κι
ονοµάστηκε Αντιψυχιατρική» (Μαρκίδης, 1998, σ. 43).
Στο επίκεντρο αυτού του τύπου της ριζοσπαστικής κριτικής της «επίσηµης»
ψυχιατρικής βρίσκονταν το περιοδικό Η τρέλα3 και αργότερα, ακολουθώντας κάπως πιο
3

Η λέξη «τρέλα» χρησιµοποιείται από όλους αυτούς και αυτές που, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θέλουν να
ξεφύγουν από το κλειστό περίβληµα της ψυχιατρικής ορολογίας επιχειρώντας ένα πισωγύρισµα, µια αναδροµή
στο χρόνο, προκειµένου να επαναπροσδιορίσουν εννοιολογικά αυτήν την κατάσταση που οριοθετείται και
ανασυγκροτείται από την ψυχιατρική ως ψυχοπαθολογία. Θα πρέπει να διαχωριστεί µε σαφήνεια αυτή η
«αποδοµητική» στρατηγική από τις πρακτικές της καθηµερινότητας οι οποίες αποβλέπουν στην περιχαράκωση
του «τρελού» και µέσω αυτής στη νοµιµοποίηση της «µη τρέλας», δηλαδή της «φυσιολογικότητας». Εξού και ο
τίτλος του περιοδικού Η τρέλα.
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ήπιους τόνους, το περιοδικό Η ελευθερία είναι θεραευτική. Και µόνο οι τίτλοι των
περιοδικών αυτών δίνουν το στίγµα της εναντίωσης σε µια αµιγώς επιστηµονική προσέγγιση.
Εδώ θα συναντήσουµε πολύ συχνά την ανώνυµη κριτική.4 Από την άλλη, τα εισαγωγικά
αποτελούν µόνιµο συνοδό της έκφρασης «ψυχική αρρώστια» και δεν είναι σπάνιες οι
αναφορές σε «ψυχοµπάτσους», σε «τόπους βασανιστηρίων», στον αγώνα για την
«απελευθέρωση των κρατουµένων», στην «αστυνοµική ψυχιατρική», στο «δικαίωµα στην
ψύχωση που καταπιέζεται», στο «κίνηµα των τρελών», στους «ψυχωφελείς χώρους των
ασύλων» κ.α. Ενδεικτικό είναι το παρακάτω απόσπασµα, από τον εν λόγω «ειδικό τύπο» της
εποχής:
«Θα ρότεινα η ειδικότητα σ’ αυτές τις εριτώσεις «γιατρών» να λέγεται νοσοδιαιώνιση, όχι
ψυχιατρική… (…) Αφού δεν µορούµε να το εξουδετερώσουµε λοιόν (…) ας τον καταστήσουµε ιο
ανίσχυρο µε ολλά υνωτικά χάια, κώµα ινσουλίνης, µε ηλεκτροσόκ και λοιά βασανιστήρια. (…)
Γιατί αν κυκλοφορούν ελεύθεροι άνθρωοι µε συνείδηση ή µ’ ευαισθησία, ως θα µορούν οι
αναίσθητοι κι οι ασυνείδητοι να διοικούν, να κερδοσκοούν, χωρίς µάλιστα να κοιάζουν;»
Αλλά, ας επιστρέψουµε σ’ αυτή την ίδια την «επίσηµη» ψυχιατρική, σε αυτή την
σειρά από πρακτικές που µε µιας αποκτούν το στίγµα της απόκλισης σε σχέση µε την
ανερχόµενη ορθοδοξία. Μια ορθοδοξία που στιγµατίζει µε δριµύτητα το στιγµατογενές
παρελθόν της «επίσηµης» ψυχιατρικής.5 Πώς αυτό το πλέγµα των πρακτικών που σταδιακά
οργανώνονται από την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, δηµιουργώντας νέους «τόπους» και νέους
«τρόπους» συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων, ερµηνεύεται από αυτούς που φέρουν
το στίγµα των ασυλιακών αµαρτηµάτων του παρελθόντος; Πώς οι «παραδοσιακές»
ψυχιατρικές πρακτικές επανερµηνεύονται από αυτούς που, αναγκαστικά, λόγω θέσης,
αντιλαµβάνονται, διαισθητικά έστω, ότι οι µοµφές αφορούν αυτούς τους ίδιους; Πώς
αντιδρούν σε αυτές τις µοµφές έναντι των πρακτικών που συνήθισαν να ακολουθούν κατά τη
διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, έως τη στιγµή που η κριτική διαχέεται
στην καθηµερινότητάς τους, εκεί όπου τα πρόσωπα αναγνωρίζονται ως τέτοια, ως φυσικές
οντότητες µε ιστορία που όλοι γνωρίζουν;
Είναι σε αυτήν την καθηµερινότητα που έχει το µεγαλύτερο ενδιαφέρον να
παρακολουθήσουµε τις τεχνικές διαχείρισης του στίγµατος των «ασυλιακών αµαρτηµάτων»
απ’ αυτούς στους οποίους επικολλάται, µέσω όλων αυτών των µικρών λεκτικών ενεργηµάτων
που ξεγλιστρούν συνεχώς, διαποτίζοντας τις συνοµιλίες. Οι µοµφές ακολουθούν εδώ τα
4

Πολλές φορές τα κείµενα της περιόδου αυτής ήταν ανώνυµα, υποδηλώνοντας µιαν κινηµατική λογική, µια
αναγωγή των λεγοµένων στο συλλογικό υποκείµενο της διαµαρτυρίας και όχι στο γράφοντα.
5 Για την έννοια του «στίγµατος», βλ. το κλασικό έργο του Goffman Erving, Στίγµα. Σηµειώσεις για τη διαχείριση
της φθαρµένης ταυτότητας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2001.
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πρόσωπα και όχι τους ρόλους ή τις θέσεις. ∆ιότι στην καθηµερινότητα ο ρόλος διαπλέκεται
µε τη µεγαλύτερη ένταση µε το φορέα του, επιτυγχάνοντας ένα διπλό αποτέλεσµα: από τη
µια ο γενικός λόγος διαπλέκεται µε τις συγκεκριµένες συνθήκες του εκάστοτε θεσµού και µε
τα πρόσωπα που τον συναποτελούν και από την άλλη αναδεικνύονται οι γενικευτικές
διαστάσεις των πρακτικών των προσώπων αυτών. Είναι σε αυτό το σηµείο που το σύνολο
από τα «να» παίρνει τη µορφή του εγχειρήµατος επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου
µέσα από προτάγµατα, ενίοτε προστάγµατα, τροποποίησης του εαυτού. Είναι εδώ που οι
αντιδράσεις στο δυνάµει στίγµα λαµβάνουν τη µορφή των «συµπεριφορών», δηλαδή των
συγκεκριµένων δράσεων, όπως τις αντιλαµβανόµαστε στην καθηµερινότητα: στον κόσµο της
οικειότητας, όπου ο καθένας εποπτεύει τον άλλο, µέσα από τη σωµατική του εγγύτητα, µέσα
από το άκουσµα της οµιλίας και τις συνδιασταυρώσεις των βλεµµάτων.
Είναι στον κόσµο της οικειότητας και της εγγύτητας που ο ερευνητήςκοινωνιολόγος έρχεται αντιµέτωπος µε τις θέσεις που τον αναµένουν υποµονετικά. Μόλις
εκστοµίσει το ενδιαφέρον του για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ευθύς ένας ρόλος του
προτείνεται, στοιχείο ενός «εντοπισµένου συστήµατος δραστηριότητας» (Goffman, 1996),
που αναδύεται λες από το πουθενά: συµπαγές, οριοθετηµένο µε σαφήνεια, µε διαυγείς
«κανόνες µετασχηµατισµού», οι οποίοι καταδεικνύονται από αυτό καθεαυτό το πλαίσιο της
διαντίδρασης που µε µιας συγκροτείται ως τέτοιο. Είναι εδώ που ο ερευνητής θα αρχίσει να
κατασκευάζει το αντικείµενό του και θα «αναλάβει», αναγκαία, το ρόλο του διαµεσολαβητή.
2.1. Μια αµυντική στάση
Η βασικότερη τεχνική διαχείρισης αυτού του στίγµατος είναι η υιοθέτηση µιας
«αµυντικής στάσης». Μια διάχυτη επιφυλακτικότητα επικαλύπτει τις πρακτικές των
επαγγελµατιών αυτών µέσα στο θεσµό και µια προσπάθεια αυτές οι συµπεριφορές να
περιοριστούν στις εκδηλώσεις των ρόλων, να αποπροσωποποιηθούν. Σε ένα κλίµα δυνάµει
στιγµατισµού του «παραδοσιακού», µε την αρνητική σηµασία που του προσδίδεται στο
µεταρρυθµιστικό περιβάλλον, ένα πρόσωπο που δε διαµαρτυρήθηκε κατά την προηγούµενη,
την προ-µεταρρυθµιστική περίοδο, που δεν αντιστάθηκε στην ασυλιακή λογική του
ψυχιατρικού θεσµού, που, ακόµα χειρότερα, δεν ενεργοποιήθηκε προκειµένου να
εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες που απλόχερα του δόθηκαν από τα προγράµµατα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εν τέλει δε συγκρούστηκε µε τις «κατεστηµένες» και
εγκατεστηµένες τοπικές εξουσίες που αντιστέκονταν στον «εξανθρωπισµό» του θεσµού, που
δεν έχει να παραθέσει κάποια αγωνιστικά ή εκσυγχρονιστικά εύσηµα, δεν έχει παρά να
προφυλαχτεί από τη µοµφή που γνωρίζει ότι το αναµένει. Επιφυλακτικότητα, λοιπόν, και
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υιοθέτηση µιας αµυντικής στάσης. Επιφυλακτικότητα, η οποία εµφανίζεται αυτόµατα µε την
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση από έναν τρίτο, που έρχεται απ’
έξω, από έναν ερευνητή-κοινωνιολόγο:
Κατά την ειτόια εθνογραφική έρευνα θέλησα κάοια στιγµή να εισκεφτώ «τµήµατα χρονίων» στα
οοία δεν είχαν γίνει συστηµατικές αρεµβάσεις. Αευθύνθηκα λοιόν σε διευθυντή ψυχίατρο ο οοίος
είχε τη φήµη «αραδοσιακού ψυχίατρου» και βρίσκονταν συνεχώς στο στόχαστρο συναδέλφων του, οι
οοίοι ενέτασσαν τους εαυτούς τους στην τέρυγα των υοστηρικτών της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
Μετά αό συνεννόηση κλείστηκε ένα ραντεβού και η συνάντηση ραγµατοοιήθηκε. Ενώ έως τότε η
στάση των ψυχιάτρων µε τους οοίους συνοµίλησα ήταν θετική και εγκάρδια εδώ η υοδοχή ήταν
εξαρχής τυική. Η του στάση του εν λόγω ψυχιάτρου ήταν ειφυλακτική, άκρως διερευνητική και µε
την µη αρεµβατική συµµετοχή του αρόντα υαλλήλου, ο οοίος δε µίλησε καθόλου, σαν να µη
διέθετε καµία αρµοδιότητα για κάτι τέτοιο. Μετά αό τις ααραίτητες διευκρινήσεις για το τι θα ήθελα
να µάθω και το τι µε ενδιέφερε να ληροφορηθώ µε ρώτησε για το θέµα της εργασίας µου. Αό µόνη
την εκφορά του ενδιαφέροντός µου για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση και τα ρογράµµατα
αοκατάστασης και εανένταξης, η αντίδραση άλλαξε ρος το ειφυλακτικότερο. (…) Για την µονάδα
βραχείας νοσηλείας, για την οοία ήταν ειστηµονικά υεύθυνος, ανέφερε ότι έχει σκοό να εµοδίσει
τη χρονιότητα, αευθύνεται σε «ψυχώσεις» και «νευρώσεις» και ότι βρίσκεται µέσα στο ψυχιατρείο,
ενώ θα έρεε να βρίσκεται εκτός, για λόγους οικονοµίας. (…) (απόσπασµα από το ερευνητικό
ηµερολόγιο)
Εποµένως, όχι µόνο επιφύλαξη από ένα δυνάµει «σύµµαχο των αντιπάλων» (ένα
κοινωνιολόγο, µε ενδιαφέρον για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση) αλλά και «δικαιολόγηση»
(παρουσίαση των µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεών του), δηλαδή υιοθέτηση µιας αµυντικής
στάσης. Σε ένα κλίµα ηγεµονίας των προταγµάτων της µεταρρύθµισης -απόδειξη ότι δεν
αγνοείται η δυναµική της παραγωγής της «χρονιότητας»- δεν αµφισβητούνται οι
δυνατότητες που παρέχονται για παρέµβαση αλλά προβάλλεται το επιχείρηµα της
ανεπάρκειας των µέσων (τα οικονοµικά µέσα, στην προκειµένη περίπτωση, δεν επαρκούν).
Η θεσµικά ισχυρή θέση (διευθυντής κλινικής) δεν επαρκεί πλέον για την αντιµετώπιση της
κριτικής από µια δυνάµει ηγεµονεύουσα θεώρηση του κοινωνικού κόσµου, η οποία θέτει
κριτήρια αξιολόγησης των συµπεριφορών που απειλούν την εικόνα του ρόλου αλλά κυρίως
του φορέα του, στιγµατίζοντας τη σύµπραξη µε ένα στιγµατογενές σύµπλεγµα πρακτικών
«µέσα» στο ψυχιατρικό νοσοκοµείο-άσυλο.
2.2. Πρακτικές συµβολικής αµφισβήτησης
Οι τεχνικές διαχείρισης της δυνάµει αρνητικής εικόνας, που µε τη µορφή του
στίγµατος απειλούν τους θεσµικά καθαγιασµένους και καθ-ιερωµένους ρόλους και τις
πρακτικές που τους οριοθετούν, λαµβάνουν και πιο ενεργητική µορφή. Αναπτύσσεται µια
σειρά από αντιδράσεις που αποσκοπούν σε ένα είδος «σηµειολογικού ανταρτοπόλεµου»,
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ενός συµβολικού αντάρτικου, που αποσκοπεί µε σαφήνεια στην υπόσκαψη των θεµελίων της
κριτικής.6
[Συνέχεια αό το αραάνω αόσασµα του ηµερολογίου εθνογραφικής έρευνας]: Είσης, µια σειρά
αό «σόντες» ήταν ολύ σαφείς. (…) Μου ανέφερε ότι ουσιαστικά δεν αρέχεται αοκατάσταση αό
τα ρογράµµατα τα οοία διατείνονται κάτι τέτοιο, διότι και οι τρόφιµοι ου διαµένουν στους
«ξενώνες» ή στα «θεραευτικά διαµερίσµατα» είναι υό καθεστώς ροστασίας, όως και στο
ψυχιατρείο. Ειλέον, δεν υάρχει η ροοτική της ειστροφής στην κοινότητα, είτε γιατί δεν υάρχει
οικογένεια είτε, το συνηθέστερο, διότι δεν τους θέλει. Μία σαφής µοµφή αφορούσε στο τµήµα
γυναικών της Χ ψυχιατρικής κλινικής, για την οοία ανέφερε µε εµφανές ειρωνικό τρόο: «θα δεις
εκεί τις αρεµβάσεις, τις στερεοφωνικές µουσικές». [Σε αυτή την κλινική χρονίων γυναικών ελάµβανε
χώρα εκείνη την ερίοδο µια αρέµβαση µε την ροσθήκη µουσικής τις ρωινές ώρες ροκειµένου να
αλλάξει η διάθεση των τροφίµων, ροσάθεια ου στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε] Για τους
συνεταιρισµούς ανέφερε, µε τον ίδιο τόνο, εριγράφοντας όλες τις δράσεις ου αοσκοούν στην
αοκατάσταση, ότι δεν ροσφέρουν τίοτα αό λευράς αοκατάστασης έρα αό ένα ολύ µικρό
«χαρτζιλίκι» για τους συµµετέχοντες σε αυτούς. Ο λόγος του ήταν υοτιµητικός, ειρωνικός και
ειτηδευµένα χλευαστικός. (απόσπασµα από το ερευνητικό ηµερολόγιο)
Μέσα από ανεπαίσθητα, εξόχως επιτηδευµένα «ολισθήµατα της γλώσσας», τα
επιτεύγµατα της «αντίπερα όχθης», των υπερασπιστών και των πρωτεργατών της
µεταρρύθµισης, σχετικοποιούνται. Ωστόσο, είναι πολύ σηµαντική διάσταση αυτής της
πρακτικής ότι η αµφισβήτηση βασίζεται σε κριτήρια των «αντιπάλων», και όχι σε µια
υπεράσπιση της «παραδοσιακής» διαχειριστικής λογικής: «δεν επιτυγχάνουν στην
επανένταξη», «δεν πρόκειται για εργασία αλλά για απασχόληση µε χαρτζιλίκι» κλπ. Αυτή η
στρατηγική αµφισβήτησης υποδηλώνει τη συµβολική κυριαρχία των προταγµάτων της
µεταρρύθµισης: ούτε και οι άµεσα θιγόµενοι µπορούν να αρθρώσουν έναν συνεπή
«αντιπολιτευτικό» λόγο σε αυτά, παρά µόνο παίρνοντάς τα τοις µετρητοίς.
Επιπλέον, µια άλλη τακτική η οποία εντάσσεται στη στρατηγική της συµβολικής
αµφισβήτησης συνίσταται στη διασύνδεση των υπερασπιστών των µεταρρυθµιστικών
προταγµάτων µε «µερικά» συµφέροντα, τα οποία δηλαδή θεωρούνται ότι συνδέονται µε
ειδολογικά κεφάλαια, για να δανειστούµε µια έννοια του Bourdieu. Οι στόχοι που
προβάλλονται ως ανιδιοτελείς εντάσσονται στο πλαίσιο των στρατηγικών καθιέρωσης στο
6

Συνοψίζοντας τις βασικές θέσεις των θεωρητικών της «κινητοποίησης πόρων» στη µελέτη των κοινωνικών
κινηµάτων ο Σερντεδάκις αναφέρει: «Σύµφωνα µε τον ορισµό ου δίδεται ‘ένα κοινωνικό κίνηµα συγκροτείται α ό το
σύνολο των α όψεων και των ε οιθήσεων σ’ ένα ληθυσµό, ου εκφράζει την ροτίµησή τους για την αλλαγή µερικών
στοιχείων της κοινωνικής δοµής ή/και της κατανοµής των ανταµοιβών µιας κοινωνίας. Ένα ‘αντικίνηµα’ συγκροτείται α ό
το σύνολο των α όψεων και των ε οιθήσεων σ’ έναν ληθυσµό ου αντιτίθεται σ’ ένα κοινωνικό κίνηµα’. Στο νεύµα
αυτό ένα κοινωνικό κίνηµα ορίζεται ως ‘η οργάνωση ροηγούµενα ανοργάνωτων οµάδων ενάντια στις θεσµο οιηµένες ελίτ’
ή ως ‘αντι ροσώ ευση των συµφερόντων οµάδων α οκλεισµένων α ό τις διαδικασίες λήψης ολιτικών α οφάσεων.’»
Πρβλ. Σερντεδάκις Νίκος, «Στην καρδιά των κοινωνικών κινηµάτων: µια κριτική ανάγνωση της σύγχρονης
θεωρίας», Το βήµα των κοινωνικών ε ιστηµών, τ. 24, 1998, σ. 42. Με βάση αυτή την οπτική, η «επίσηµη»
ψυχιατρική διαθέτει ορισµένα από τα στοιχεία που προσδιορίζουν ένα «αντικίνηµα», εφόσον συγκροτείται ως
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πεδίο και στην ισχυροποίηση µιας επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. Με αυτή την πρακτική
συµβολικής αµφισβήτησης, η οποία λαµβάνει τη µορφή µιας αντεστραµµένης κριτικής της
ιδεολογίας, επιδιώκεται η απονοµιµοποίηση του «κριτικού» και του «εκσυγχρονιστικού
διαβήµατος» στα θεµέλιά του:
«…οµολογούµε ότι γίναµε σιγά σιγά αµέτοχοι στον όλεµο ενάντια στην ψυχιατρική ‘αοικιοκρατία’,
αρόθυµοι να συστρατευτούµε µε τους έχοντας τις διασυνδέσεις και τα µέσα για την αοδόµηση του
ασύλου. ∆εν ενοχλήσαµε τους διαχειριστές των κεφαλαίων και τους ‘ιθύνοντες’ (…)…οφείλω να
µαρτυρήσω ότι αοφύγαµε να εµλακούµε ενεργά στην τωρινή ρωτοβουλία, όως είκοσι χρόνια ίσω
µείναµε αδέσµευτοι α’ την αγανακτισµένη ρητορεία. Η διαµαρτυρία του φωνακλά (λην στην ουσία
άσφαιρου) κατήγορου µας βρήκε τότε κουµωµένους, όσο µας βρίσκει σήµερα σκετικιστές ο δήθεν
ουµανιστικός αοτροιασµός του Ευρωαίου ‘ευεργέτη’. Οι χτεσινές αντιψυχιατρικές γιάφκες
ξανανοικιάστηκαν κι έγιναν γραφεία δηµοσίων σχέσεων…» (Μαρκίδης, 1998, σ. 12, 49)
Όλες αυτές οι πρακτικές συµβολικής αµφισβήτησης εντάσσονται στον αγώνα για την
εγκαθίδρυση µιας νόµιµης θεώρησης για τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής. Τις
αντιλαµβάνεται κανείς ακούγοντας µε προσοχή όλα αυτά τα λόγια, λέξεις πεταγµένες
«τυχαία», οι οποίες τον συναντούν καθώς περιτριγυρίζει στα σοκάκια της καθηµερινότητας,
υπενθυµίζοντάς του ότι εδώ «αυτό που είµαστε» και «αυτό που κάνουµε» ως άτοµα αποτελεί
συλλογικό διακύβευµα. Η στιγµατογενής αυτή δράση, εκ µέρους του «κριτικού» και του
«εκσυγχρονιστικού» ψυχιατρικού λόγου, που στιγµατίζει ακριβώς το στιγµατογενές
παρελθόν της «επίσηµης» ψυχιατρικής, αντικρούεται πότε έµµεσα και πότε άµεσα, ανάλογα
µε τους κοινωνικούς χώρους, τα εκάστοτε εντοπισµένα συστήµατα δραστηριότητας
(Goffman, 1996) και τα διαθέσιµα µέσα. Οι πρακτικές συµβολικής αµφισβήτησης
λαµβάνουν έτσι τη µορφή υπόσκαψης της νοµιµότητας των προταγµάτων. Πρωτεργάτες
είναι όλοι αυτοί που, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εγκαλούνται και γίνονται αντικείµενο
προτροπών τροποποίησης του εαυτού µέσα από µια σειρά από προτεινόµενες τεχνικές
µετασχηµατισµού του:
«Ώστε οι ψυχίατροι, αν δεν µετεκαιδευτούν κοινωνιολογικά και αν δεν υοχρεωθούν να διαβάσουν ο
καθένας τους ένα τουλάχιστον µυθιστόρηµα, καταλήγουν να είναι ένα είδος αστροναύτες ου δεν
καταλαβαίνουν στο ξένο χώµα τι τους γίνεται. Η τέχνη θέτει στη διάθεσή τους το µήνυµα, ου ως εκ
της αοστολής της είναι υοχρεωµένη να ψάχνει.» (Μαρκίδης, 1998, σ. 25)
Η αµυντική στάση και οι πρακτικές συµβολικής αµφισβήτησης λαµβάνουν, στη
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, τη µορφή µιας «ήπιας αντίδρασης». Τα
συµβολικά ενεργήµατα απονοµιµοποίησης των µεταρρυθµιστικών προταγµάτων βασίζονται
αντίδραση ενάντια σε µια σειρά από διεκδικήσεις, όπως αυτές εκφράζονται από τους υποστηρικτές της
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στην αδιαµφισβήτητη θεσµική κυριαρχία, λόγω θέσης στο πεδίο. Ένας διευθυντής
ψυχίατρος, για παράδειγµα, αποτελεί ένα σταθερό θεσµικό πόλο στο εσωτερικό του
ψυχιατρείου, ο οποίος είναι αµετακίνητος. Κάθε µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα θα πρέπει να
συνυπολογίσει τη θέση εξουσίας την οποία διαθέτει και τις πιθανές αντιδράσεις του.
Πέρα όµως από αυτές τις αµυντικές πρακτικές, που θα µπορούσαν να ειδωθούν και
ως τεχνικές διαχείρισης του στίγµατος στο πλαίσιο µιας αντιπαράθεσης για αλλαγή του
τοπικού κοσµοειδώλου, απλώνεται η σιωπή. Όχι µια σιωπή παθητική, αλλά µια ενεργητική
αποσιώπηση όλων εκείνων των δράσεων και των πρακτικών που σχετίζονται µε τα
προτάγµατα της µεταρρύθµισης. Άµυνα αλλά και ρίξιµο ενός πέπλου σ’ αυτό το σύνολο από
τα προτάγµατα που παρακινούν και παροτρύνουν τα άτοµα να αντιδράσουν απέναντι σε µια
θεωρούµενη ως «απαράδεκτη» παγιωµένη κατάσταση και στη διαχείρισή της. Μια σιωπή η
οποία παίρνει συχνά τη µορφή µιας δραστήριας άρθρωσης «επιστηµονικών» και θεσµικών
λόγων στο στενά διαχειριστικό τους πλαίσιο, αποσιωπώντας και αποθεµατικοποιώντας ότι
προηγουµένως έχει προβληµατικοποιηθεί από ένα κριτικό ή από ένα εκσυγχρονιστικό
διάβηµα.
2.3. Η «σιωή» στο δηµόσιο χώρο
Η αµφισβήτηση της «επίσηµης» ψυχιατρικής είναι πρώτα απ’ όλα λόγος. Λόγος που
αρθρώνεται, λόγος που τυπώνεται, λόγος που επιζητεί τη δηµοσιοποίηση µέσα από µια
πληθώρα από τρόπους: προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, µπροσούρες µε παρουσίαση των
τρόπων λειτουργίας των νέων «δοµών», ιδεολογικές διακηρύξεις, καταγγελίες κ.α. Από την
άλλη, όλοι αυτοί και αυτές που στιγµατίζονται στο όνοµα του στιγµατογενούς παρελθόντος
των πρακτικών που ακολουθούσαν απαντούν µε τη σιωπή. Μια σιωπή ενεργή και διαρκώς
παρούσα, οµιλούσα µέσα από την θεσµική κατίσχυση, µέσα από µια άλλη «οικονοµία» του
λόγου, µέσα από την ήπια διαχείριση της καθηµερινότητας. Πηγή της είναι η παγιωµένη
ιεραρχία, στην οποία ανατρέχουν όλες αυτές οι σιωπηλές φωνές που όλοι ακούν και όλοι
καταλαβαίνουν.7
Ένα παράδειγµα αυτής της ενεργούς σιωπής αποτελεί η συνάντηση που είχα µε έναν
νοσηλευτή, από τον οποίο ζήτησα να µου παραχωρήσει συνέντευξη. Για µισή ώρα περίπου
µου εξηγούσε τους λόγους που «δεν µπορούσε να µιλήσει δηµοσίως» για τον τρόπο που
«κριτικής» και της «εκσυγχρονιστικής» ψυχιατρικής.
7 Όπως αναφέρει ο Foucault: «∆εν χρειάζεται να κάνουµε ένα δυαδικό χωρισµό ανάµεσα σ’ αυτά ου λένε και σ’ αυτά
ου δεν λένε, αλλά να ροσ αθήσουµε µάλλον να ροσδιορίσουµε τους διάφορους τρό ους µε τους ο οίους δεν τα λένε,
ως κατανέµονται εκείνοι ου µ ορούν κι εκείνοι ου δεν µ ορούν να µιλούν, οιο είδος λόγου ε ιτρέ εται ή οια µορφή
µυστικότητας α αιτείται για τους µεν και για τους δε. ∆εν υ άρχει µία σιω ή αλλά σιω ές, και α οτελούν ανα όσ αστο
µέρος των στρατηγικών ου υ οβαστάζουν και διασχίζουν τους Λόγους.» Πρβλ. Foucault Michel, Ιστορία της
σεξουαλικότητας. 1. Η δίψα της γνώσης, Αθήνα, Ράππας, 1982, σ. 39.
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βλέπει τα πράγµατα σε ένα ψυχιατρείο που αλλάζει, παραπέµποντας σε άλλους, πιο
«αρµόδιους», που λόγω θέσης µπορούν να κρίνουν τα πράγµατα. Ο εν λόγω νοσηλευτής
εργάζονταν σε έναν θάλαµο από αυτούς που είχαν δεχτεί τις λιγότερες παρεµβάσεις
«εξανθρωπισµού» των συνθηκών διαβίωσης των τροφίµων. Εµπλεκόµενος σε µια διαδικασία
διαλόγου για την κατάσταση αυτή, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη για τις συνθήκες
διαβίωσης των τροφίµων και για τα εγχειρήµατα βελτίωσής τους που σε άλλα τµήµατα είχαν
ήδη αποδώσει κάποιους καρπούς, θα βρισκόταν στη δύσκολη θέση να αντιµετωπίσει τις
µοµφές για την «αδράνεια», την «αδιαφορία» και την «ολιγωρία». Όλη του η
επιχειρηµατολογία δοµήθηκε στην έλλειψη αναρµοδιότητας για οµιλία. Είναι προφανές ότι
µια τέτοια στρατηγική σιωπής στο δηµόσιο χώρο συνδέεται µε τη θέση στην ιεραρχία: ένας
νοσηλευτής δεν έχει το δικαίωµα να κρίνει µια κατάσταση, για την οποία πρώτος απ’ όλους
ευθύνεται ο διευθυντής ψυχίατρος. Η «άρνηση» αυτή συνδέεται, ωστόσο, κυρίως µε µια
πρακτική περιορισµού στην τυπική διάσταση των ρόλων, η οποία αποτελεί ίδιον της
«επίσηµης» ψυχιατρικής. Έχουµε εδώ το παράδοξο ενός λόγου που εκφράζεται µέσω της
άρνησής του να µετασχηµατιστεί σε οµιλία, µέσα από µια σαφή έκφραση δηµοσιοποιηµένης
σιωπής,8 εν είδει απαξίωσης πρακτικών που δε συνάδουν µε την τυπική προδιαγραφή των
ρόλων.
Για να αφουγκραστούµε αυτό το λόγο πρέπει να στραφούµε στα «µισόλογα» της
καθηµερινότητας αλλά και στον «καθαρό λόγο» που προκύπτει ως έκφραση ενός θεσµικά
καθαγιασµένου ρόλου, ο οποίος συνεισφέρει τα µέγιστα στην οµοιόσταση του συστήµατος.
Στο εσωτερικό του θεσµού, διαρθρώνονται ολόκληρα δίκτυα κοινωνικών σχέσεων δια της
εµµονής στις τυπικές προδιαγραφές των ρόλων, συντονίζοντας και συνενώνοντας τις
πρακτικές της συµβολικής αµφισβήτησης σε ευρύτερες τακτικές «υπόσκαψης των
προσπαθειών», όπως θα γίνουν αντιληπτές από τους αποδέκτες αυτού του «σιωπηλού λόγου».
3. Η «κριτική» ψυχιατρική
Ας ονοµάσουµε ως «κριτική» ψυχιατρική το λόγο αυτό που στιγµατίζει το
στιγµατογενές παρελθόν της ψυχιατρικής, τον καταγγελτικό λόγο που καταδεικνύει συνεχώς
τα «αµαρτήµατα», το «αίσχος» και την «αναλγησία» του παρελθόντος της ψυχιατρικής.
Πρόκειται γι’ αυτό το λόγο που συγκροτήθηκε στο µεταπολιτευτικό ορίζοντα ως συστατικό
στοιχείο της αναδυόµενης «συλλογικής συνείδησης» της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.

8

Γνωρίζοντας αυτό το «κλίµα», επιχείρησα να πείσω κάποιον ψυχίατρο, που θεωρούνταν «παραδοσιακός» από
τους ψυχίατρους που τοποθετούσαν τον εαυτό τους προς την πλευρά της «µαχόµενης» ψυχιατρικής, να µου
παραχωρήσει συνέντευξη µε θέµα την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, µέσω ενός µεσάζοντα. Η απάντησή του ήταν
ρητά και καθαρά «δεν δίνω συνεντεύξεις», και όχι µια επιτηδευµένη παράκαµψη του αιτήµατος.
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Είναι ο λόγος αυτός που πρωτίστως προβληµατικοποιεί την ψυχιατρική
καθηµερινότητα, αµφισβητώντας µια σειρά από παγιωµένες πρακτικές θεσµικής διαχείρισης
της ψυχοπαθολογίας. Η «κριτική ψυχιατρική» βρίσκεται στον πυρήνα της «ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης ως προτάγµατος», ως ο ένας από τους δύο πόλους (ο άλλος είναι η
«εκσυγχρονιστική ψυχιατρική») µεταξύ των οποίων αρθρώνεται το σύνολο από τα «να» που
συνοδεύει το εγχείρηµα της αναδιάρθρωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Συναντούµε εδώ
µια οξεία εκδοχή του καταγγελτικού λόγου, µια ακραία του έκφανση, µπλεγµένη όµως µε
µια σειρά από ετερογενή, ενίοτε αντιφατικά, προτάγµατα. Η ετερογένεια αυτή δε σχετίζεται
µόνο µε τη διαπλοκή του µε τον «εκσυγχρονιστικό» λόγο, τον άλλο πόλο της
προβληµατικοποίησης της ψυχιατρικής καθηµερινότητας, αλλά µε εγγενείς αµφισηµίες.
Αυτές, αποτελούν γνήσια παράγωγα του τρόπου µε τον οποίο συγκροτήθηκε ο λόγος αυτός:
δανειζόµενος από ετερόκλητα παραδείγµατα και «εµπειρίες» που αποκτήθηκαν αλλού.
Ο καταγγελτικός λόγος της «κριτικής ψυχιατρικής» αρθρώθηκε εξαρχής ως λόγος
που αµφισβητεί το παγιωµένο και το αυτονόητο στο πεδίο της καθηµερινότητας.
Προκειµένου να επιτευχθεί η µεταρρύθµιση, µια σειρά από πρακτικές «όφειλαν»
συστηµατικά να στιγµατιστούν ως «απαράδεκτες». Για το σκοπό αυτό µια πλειάδα από
προτάγµατα και διακηρύξεις, µε σταθερό το µέληµα της δηµοσιότητας, εξαγγέλθηκαν αλλά
και εφαρµόστηκαν προκειµένου τα όρια και τα περιεχόµενα της νόµιµης θεώρησης του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής να επαναπροσδιοριστούν. Στον πυρήνα αυτών των
προβληµατικοποιήσεων θα βρούµε µια συστηµατική µέριµνα να επαναπροσδιοριστεί το
ψυχιατρικό υποκείµενο, τόσο το υποκείµενο προς θεραπεία όσο και το υποκείµενοθεραπευτής. Η υποκειµενικότητα τίθεται ως διακύβευµα της συµβολικής διαµάχης που
λαµβάνει χώρα στο εσωτερικό του χώρου που διανοίγει το σύνολο από τα µεταρρυθµιστικά
προτάγµατα: είναι ο κοινωνικός χώρος προς τον οποίο κατευθύνονται µια σειρά από εν
µέρει

αντιφατικές

κανονιστικότητες

παρακινώντας

συνεχώς,

καταγγέλλοντας

και

προτάσσοντας διαρκώς, τρόπους του «να είσαι» µε έναν συγκεκριµένο τρόπο.
3.1. Ένα χειραφετητικό διαφέρον
Ο κριτικός ψυχιατρικός λόγος είναι πρώτα απ’ όλα ένας λόγος ο οποίος εγγράφεται
στο εσωτερικό ενός ευρύτερου χειραφετητικού διαφέροντος, συνδέοντας τα προτάγµατα της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης µε την προοπτική ενός ευρύτερου µετασχηµατισµού των
κοινωνικών δοµών:
«Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση για µας έχει ειστηµονικές κοινωνικές και ολιτικές συνιστώσες. Μ’
αυτή την έννοια δεν αφορά µόνο τους χιλιάδες ψυχικά άσχοντες ου βιώνουν το στίγµα και τον
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αοκλεισµό αλλά και την κοινωνία ολόκληρη. Η υέρβαση του ψυχιατρείου και η υοκατάστασή του
αό ένα ολοκληρωµένο δίκτυο τοµεοοιηµένων υηρεσιών ψυχικής υγείας είναι συνυφασµένη µε την
άλη για την κοινωνική χειραφέτηση.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ.)
Κατά έναν τρόπο, στο εσωτερικού αυτού του συστήµατος αποφάνσεων η ψυχιατρική
πρακτική και το σύνολο των θεσµικών διευθετήσεων που την οργανώνουν και την καθιστούν
λειτουργική απο-τεχνικοποιούνται και αποδίδονται ξανά, εν είδει διακυβευµάτων, στον
ευρύτερο δηµόσιο χώρο της κοινωνίας, καθώς συνδέονται µε το «γενικό» διαφέρον της
απελευθέρωσης από καταναγκασµούς. Η ψυχιατρική όπως τη γνωρίσαµε έως τώρα τίθεται
ως φραγµός στην κοινωνική χειραφέτηση, ως τυπικός καταναγκασµός. Κατά συνέπεια, η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση γίνεται αντιληπτή ως µια διάσταση της συνολικής κίνησης της
«κοινωνικής µεταρρύθµισης», που δύναται να οδηγήσει σε µια «απελευθερωµένη κοινωνία».
3.2. Ένας «ανθρωιστικός» λόγος
Στο επίκεντρο του κριτικού ψυχιατρικού λόγου δεσπόζει ένας «ανθρωπισµός»:
πανταχού παρών, πολυδιάστατος, διεισδυτικός, πολύτροπος. Η εικόνα ενός «ανθρώπου»
ευσπλαχνικού, κατανοητικού, συµπονετικού, αλληλέγγυου στη τραγική µοίρα του άλλου,
διαποτίζει τις παραστάσεις του υποκειµένου-θεραπευτή. Η φιγούρα αυτή γίνεται το όχηµα
για µια σειρά από προτροπές που εισδύουν στο πεδίο της καθηµερινότητας. Εκφράσεις
αγανάκτησης και οδύνης για την «αναλγησία» της «άλλης πλευράς» ανακύπτουν, θυµοί
ξεσπούν την ίδια στιγµή που η ρουτίνα ξετυλίγει το µονότονο υφαντό της στο διάκενο των
συναναστροφών: στο καφενείο του ψυχιατρείου, στο δωµάτιο της προϊσταµένης, στο
προαύλιο µε ένα ποτήρι κρύο καφέ στο χέρι, έξω από το γραφείο του διευθυντή της
κλινικής. Λόγος κριτικός και επικριτικός, αψύς, ενίοτε αυτοκριτικός, ο οποίος καταδεικνύει
την «απανθρωπιά» ορισµένων και επιτιµά την διαθεσιµότητα κάποιων να βοηθήσουν τον
πάσχοντα Άλλο. Στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού, του πάσχοντα Άλλου, ανακαλύπτεται
από την «κριτική» ψυχιατρική η «ανθρωπιά». Στις ακατάληπτες γκριµάτσες του ενοικεί το
«ανθρώπινο»:
«…Οι µορφές ου βλέετε εδώ ου κυκλοφοράνε και θα δείτε, δεν υάρχει ια σίτι στον κόσµο ου
να µην έχει µει. Το ερώτηµα είναι, είναι οι δικές τους οι µορφές ή οι δικές τους οι µορφές, της
κοινωνίας µας, της ψυχιατρικής της ίδιας, η εξαθλίωση αυτή; Και ότι ρέει να αλλάξουνε αυτές οι
µορφές. Η µορφή του Χ [ρόσωο ου στέκεται δίλα], ενός µουγκού, ή ενός γυµνού ου αυτή τη
στιγµή δουλεύει, αράγει, ληρώνεται, και αυτή τη στιγµή ζει έξω σε διαµέρισµα αυτόνοµο. Αυτές οι
µορφές, και αυτή είναι η ψυχιατρική µεταρρύθµιση την οοία εµείς ροωθούµε εδώ, η στάση µας, οι
θέσεις και η ιδεολογία µας άνω, στον τρόο αρέµβασης, ου εεµβαίνουµε άνω είτε στα θύµατα
είτε στις καινούριες δοµές ου άµε να δηµιουργήσουµε. ∆ηλαδή να ‘ρθει στο είκεντρο ο άνθρωος.
Ο άνθρωος ου θέλει τις στοιχειώδης, οι στοιχειώδης του ανάγκες να ικανοοιηθούν, για να µορέσει
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να ξεφύγει αό τη µιζέρια ου έχει καταδικαστεί α’ όλους µας µέχρι τώρα.» (ψυχίατρος, υπεύθυνος
συνεταιρισµού, σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ)
Ο λόγος αυτός που αδιάκοπα επικαλείται τον «ανθρωπισµό µας» επιδιώκει µε τις
καθηµερινές του εκφάνσεις να ευαισθητοποιήσει, να τσιγκλήσει, να παραινέσει, εν τέλει να
µετατρέψει τη συµπεριφορά και να κινητοποιήσει. Σκοπός του δεν είναι µόνο να αναδείξει
την ανθρώπινη υπόσταση αυτού του συγκεκριµένου υποκειµένου, του υπό θεραπεία Άλλου,
αλλά µετατρέποντας τον εαυτό να τροποποιήσει τη στάση και τη συµπεριφορά των
συµµετεχόντων που έχουν αναλάβει τη φροντίδα του. Η υποκειµενικότητα, της οποίας
επιδιώκεται ο επαναπροσδιορισµός, αφορά τόσο τους θεραπευτές όσο και τους
θεραπευόµενους. Το κάλεσµα για τροποποίηση του εαυτού αφορά όλους. Και όλοι αυτοί
που θα συστρατευτούν θα έχουν την ασίγαστη συµπαράσταση αυτού του λόγου που καθιστά
το άτοµο υπεύθυνο για τις πράξεις και τις παραλείψεις του.
3.3. Μια κριτική της «ψυχιατρικής εξουσίας»
Ο «κριτικός» ψυχιατρικός λόγος δε συνδέεται µονάχα µε ένα γενικό αίτηµα
χειραφέτησης αλλά επίσης µε µια πολυδιάστατη πολιτικοποίηση της ψυχιατρικής πρακτικής.
Οι αµφισβητήσεις αφορούν σε µια πλειάδα όψεων της κοινωνικής πραγµατικότητας εν γένει,
οι οποίες τίθενται ως συµπληρωµατικοί στόχοι της κριτικής (η παραγωγική βάση της
κοινωνίας, η «κίβδηλη δηµοκρατία», τα Μ.Μ.Ε. που «παραπλανούν» συστηµατικά το κοινό).
Η πολιτικοποίηση όψεων της κοινωνικής πραγµατικότητας εστιάζεται στην αµφισβήτηση
της πολιτικής ουδετερότητας τόσο της ψυχιατρικής όσο και της ιατρικής. Η ψυχιατρική και
η ιατρική θεωρούνται ως βασικά συστατικά στοιχεία ενός κοινωνικού συστήµατος που
αλλοτριώνει τον άνθρωπο αφοµοιώνοντας τις «γνήσιες» εκφάνσεις του πολιτισµού και
απαλλοτριώνοντας τους χώρους ανάπτυξης της αυθεντικότητας:
«Ο σηµερινός άνθρωος είναι ερικυκλωµένος ή βραχυκυκλωµένος αό αυτόν τον ιατρικό ολιτισµό τεχνοκρατία της υγείας- και κάθε υγειονοµική ρόταση ρέει να εµεριέχει την αµφισβήτηση του
κυριαρχούντος µοντέλου ου αοικίζει σταδιακά ολόκληρο τον κόσµο. Αυτή η ιατρο-φιλοσοφική
ροτεραιότητα ήταν αρούσα συνέχεια στις αόειρες αοϊδρυµατισµού στο Θ.Ψ.Π.Χ. τουλάχιστον
στο είεδο της εσωστρεφούς συνείδησης του κάθε ανθρώου ου συµµετείχε και ου δεν µορούσε
να την εκφράσει.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ.. σε ηµερίδα στα Χανιά για τον αποϊδρυµατοποίηση,
η υπογράµµιση δική µου)
Η «ψυχιατρική εξουσία» βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής και της
αµφισβήτησης, συνδεδεµένη, όµως, µε τις κοινωνικές δοµές. Η διασύνδεση «κριτικής της
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ψυχιατρικής» και «κριτικής της κοινωνίας» τείνει να εξισώσει, σε τελευταία ανάλυση, την
κοινωνική κριτική µε την κριτική της ψυχιατρικής αυθεντίας:9
«Είναι γνωστή η ιδεολογική-ολιτική λειτουργία (κύρια) της ψυχιατρικής στον καιταλισµό (και όχι
µόνο σ’ αυτόν αλλά και στις λεγόµενες κοινωνίες του ‘υαρκτού σοσιαλισµού’). Εδώ και άρα ολλά
χρόνια έχει εξελιχτεί στον βασικότερο (και αοτελεσµατικότερο) µηχανισµό καταστολής, οριοθετώντας
εντελώς αυθαίρετα και σύµφωνα άντα µε τις εκάστοτε ολιτικές-κοινωνικές ειλογές του Κράτους,
τους χώρους του ‘φυσιολογικού’ και του ‘µη φυσιολογικού’, της ψυχασθένειας δηλ. ή τρέλας µε την
κοινή γλώσσα.»10
Αυτού του είδους η κριτική εντάσσεται σε µια ευρύτερη κίνηση πολιτικοποίησης της
ψυχιατρικής πρακτικής, η οποία θέτει την «ιδεολογική» διαµάχη για την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση στο ευρύτερο πλαίσιο της κριτικής της τεχνικοποίησης του ιατρικού λόγου.
Ασκείται κριτική στον τεχνικό-ιατρικό λόγο προκειµένου να πληγεί η θεσµικά καθαγιασµένη
λειτουργικότητά του. Σύµφωνα µε την οπτική της «κριτικής ψυχιατρικής», η ιατρική παράγει
ασθένεια, τουλάχιστον σε ορισµένες της εκφάνσεις. Κάτι τέτοιο είναι κατάδηλο στην
περίπτωση της ασυλιακής ψυχιατρικής, ο πολιτικός ρόλος της οποίας θεωρείται ως
«σκανδαλώδης», ως «υπερβολή της αναλγησίας». Στο σηµείο αυτό, το σύνολο από τα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης θα αρθρωθεί ως µια συστηµατικά παραγόµενη
παρότρυνση για εργασία επί του εαυτού, ακολουθώντας τα εναλλακτικά στην «ασυλιακή
αναλγησία» ήθη. Οι προτροπές κατατείνουν προς µια «δηµοκρατική», «αλληλέγγυα» και την
ίδια στιγµή «µαχητική» ψυχιατρική, εν είδει κινήµατος παραγωγής ταυτοτήτων και
µετασχηµατισµού των γραµµατικών της ζωής, για να χρησιµοποιήσουµε τους όρους του
Habermas (1992).
«Το ‘ψυχαργώς’ αµφισβητεί την ψυχιατρική εξουσία, αδιαφορεί για τις ελατειακές σχέσεις και την
ιδιοκτησιακή αντιµετώιση των ασθενών και εόµενο είναι να θίγονται και να αντιδρούν αυτοί ου την
έχουν. Όσο λιγότερη η ψυχιατρική εξουσία, τόσο µεγαλύτερη η ψυχική υγεία των ανθρώων. Ιδιαίτερα
9

Είναι διαφωτιστική η άποψη του Κώστα Βάρναλη σχετικά µε τη διασύνδεση ψυχιατρικού θεσµού και
ευρύτερων κοινωνικών διαιρέσεων, µε αφορµή την άρθρωση ενός «κριτικού λόγου», ο οποίος διατυπώνεται σε
ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, τουλάχιστον από άποψη χρονικής συγκυρίας: «Α ό την Κόλαση του ∆ηµόσιου
Ψυχιατρείου, ό ου τόνε κλείσανε, όχι βέβαια για το καλό του, ο Ζάρκος κατόρθωσε να συλλάβει όλο το τραγικό νόηµα της
κοινωνικής αδικίας και α ανθρω ιάς και µε τους ίνακες ου µας ζωγράφισε, έχει χαρίσει στην νεοελληνική λογοτεχνία
ένα ολότελα καινούριο και ρωτότυ ο ρίγος. (…) Στο να συλλάβει το νόηµα αυτό, τόνε βοήθησε ολύ η αριστερή του
το οθέτηση στον ταξικόν αγώνα. Έτσι µονάχα έτυχε να κάνει έργο ζωντανό, σκό ιµο και στέρεο, ου αντέχει σε κάθε
κριτική. ∆εν είδε την κόλαση του Ψυχιατρείου ‘α ό υψηλής σκο ιάς’ κι έτσι δεν έκανε έργο ουδέτερο, δηλαδή
αντιδραστικό. ∆εν την είδε σαν κάτι µοιραίο, ου ο άνθρω ος δεν έχει τα µέσα να το ολεµήσει. Μ’ άλλα λόγια, δεν είδε
την δυστυχία των τρελών, ό ως είδανε τον Παγκόσµιο Πόλεµο διάφοροι συγγραφείς δικοί-µας και ξένοι σαν ένα αναγκαίο
κακό, αχώριστο α ό την ανθρώ ινη φύση και ροϋ όθεση της ολοκλήρωσης του… νεύµατος.» Πρβλ. Βάρναλης
Κώστας, «Πρόλογος», στο Ζάρκος Γιώργος, Ζωντανά τώµατα, Αθήνα, Κάλβος, 1981, (πρώτη έκδοση 1934),
σ. 8-9.
10 Βλ. ∆.Χ.∆., «Και τώρα τι θα γίνουµε χωρίς κλινικές», Η ελευθερία είναι θερα ευτική, τ. 1, σ. 12, ∆εκέµβριος
1982.
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οι χρόνιοι ψυχικά άσχοντες έχουν υοστεί κατά κόρον άνω τους την ψυχιατρική εξουσία. Το
‘Ψυχαργώς’ έρχεται σαν µία νέα ‘ηθική θεραεία’ να αοκαταστήσει τα χρόνια ασυλιακά ‘αµαρτήµατα’
ου διαράχθηκαν εις βάρος τους.(…) Το ‘Ψυχαργώς’ ροτείνει ένα νέο ‘ήθος’ και για το ρόλο των
εαγγελµατιών ψυχικής υγείας και για τα ατοµικά και ολιτικά δικαιώµατα των ψυχικά ασχόντων, µε
άλλα λόγια ερισσότερη αυτονοµία και αυτοδιαχείριση. Όροι ααραίτητοι για τη δηµοκρατική
ψυχιατρική.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε τοπική εφηµερίδα των Χανίων, η υπογράµµιση δική
µου)
Θα µπορούσαµε να βρούµε εδώ µια αναλογία ανάµεσα στην πολιτικοποίηση της
δράσης του προσωπικού και τη διαφαινόµενη προβληµατικοποίηση του «επαγγελµατικού
ήθους». Με ένα αδιόρατο νεύµα, οι κοινωνικοί χώροι της καθηµερινής επαγγελµατικής
ενασχόλησης καταδεικνύονται ως κρίσιµα σηµεία για τον συνολικό µετασχηµατισµό του
πεδίου. Ο τρόπος παραγωγής του εαυτού συνδέεται µε µια στάση έναντι του επαγγέλµατος
που µε τη σειρά του τροποποιεί το πρίσµα µέσα από το οποίο προσεγγίζεται γνωστικά και
αντιµετωπίζεται ο Άλλος: το υποκείµενο προς θεραπεία αλλά και η µακρά σειρά των
«συµµάχων» και των «εχθρών» που αναδεικνύονται µέσα από το πλαίσιο που οριοθετεί η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως πρόταγµα. Το «νέο ήθος» είναι ένας διαφορετικός τρόπος
θεώρησης του εαυτού, µια «αναγκαία», όπως κατανοείται από τον «κριτικό» ψυχιατρικό
λόγο, τροποποίηση, προκειµένου να καταστεί δυνατή η επαναδιαπραγµάτευση των σχέσεων
µε τον Άλλο, είτε αυτός αφορά στο υποκείµενο προς θεραπεία είτε αφορά στο υποκείµενοθεραπευτή. Η επαναδιαπραγµάτευση των θεωρήσεων και των διαδικασιών παραγωγής του
εντοπισµένου εαυτού εγγράφεται σε ένα εγχείρηµα επαναδόµησης της θεραπευτικής σχέσης.
3.4. Η υεράσιση των ανθρωίνων δικαιωµάτων
Στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικοποίησης της ψυχιατρικής πράξης και του
θεσµικού συµπλέγµατος που το υποστηρίζει, ο «κριτικός» ψυχιατρικός λόγος θέτει στο
επίκεντρο των προταγµάτων του τα δικαιώµατα των «ασθενών». Το νέο υποκείµενο προς
θεραπεία θεωρείται πια όχι ο έµψυχος φορέας της «ψυχικής αρρώστιας», ο φορέας της
ψυχοπαθολογίας, αλλά ένα υποκείµενο που φέρει δικαιώµατα. Αυτή η θεώρηση επιβάλλει
µια συνολική ανακατεύθυνση της θεραπευτικής πρακτικής:
«Οι θεωρητικές αραδοχές της κλινικής για την αντιθεραευτικότητα του Ασύλου, για την διλή φύση
της ψυχοαθολογίας, (ψυχοαθολογία του Ασύλου και ψυχοαθολογία της αρρώστιας), η αναγνώριση
της αναγκαιότητας να αντιµετωίζεται ο άρρωστος όχι σαν σύµτωµα αλλά σαν υοκείµενο µε ανάγκες
και δικαιώµατα κοινωνικά και ολιτικά, αοτελεί τον κανόνα για την καθηµερινή κλινική ράξη. (…)
∆εν θέλουµε µια ψυχιατρική των µετρήσεων, των κατατάξεων, των διαχωρισµών αλλά µια ψυχιατρική
ου να εστιάζεται στον άρρωστο άνθρωο και στις ανάγκες του.» (απόσπασµα από φυλλάδιο
παρουσίασης κλινικής Θ.Ψ.Π.Χ., η υπογράµµιση δική µου)
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Το παράδοξο είναι ότι το πρόταγµα των «δικαιωµάτων των ψυχασθενών», που στη
δεκαετία του ’80 οδήγησε στη σύσταση µιας οργάνωσης για την υπεράσπισή τους (βλ.
παρακάτω), οδηγεί σε µια ιδιότυπη «αναδοχή». Η αναδοχή αυτή θεµελιώνεται στην
«αδυναµία», όπως κατανοείται, των «ασθενών» να οργανωθούν, να διεκδικήσουν και να
προασπίσουν τα συµφέροντά τους και εν τέλει να αντιδράσουν στην ψυχιατρική καταπίεση.11
Αυτή η «ανάληψη ευθύνης» αποτελεί βασικό στοιχείο των µεταρρυθµιστικών προταγµάτων.
Σύµφωνα µε αυτό το ψυχιατρικό πρίσµα ανάγνωσης της ψυχιατρικής πραγµατικότητας που
αλλάζει, τα κοινωνικά δικαιώµατα όλων αυτών των ανθρώπων που δε µπορούν, λόγω της
κατάστασης στην οποία βρίσκονται και για διάφορους άλλους λόγους, να τα υπερασπιστούν
οι ίδιοι, θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό µέληµα των επαγγελµατιών:
«Το µόνο ου µε ενδιαφέρει είναι οι ασθενείς και η τύχη τους. Αυτοί ου λόγω της νόσου δεν
µορούν να διεκδικήσουν, αφού ολλές φορές δεν µορούν καν να συνειδητοοιήσουν, τα δικαιώµατά
τους. Είναι η µόνη κατηγορία ΑΜΕΑ µε αυτό το χαρακτηριστικό. Γι’ αυτό η ευθύνη µας είναι
µεγάλη. Το ‘Ψυχαργώς- Β’ φάση’ ρέει να ετύχει, οι ασθενείς ρέει να βγουν στην κοινότητα.
Αυτή είναι η µόνη αρχή στην οοία ρέει να υακούουµε όλοι.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε άρθρο
του σε επιστηµονικό περιοδικό, η υπογράµµιση δική µου)
Εφόσον η «αποϊδρυµατοποίηση» δεν µπορεί να διεκδικηθεί από τους ίδιους τους
ενδιαφερόµενους, εναπόκειται σε αυτούς που βρίσκονται επικεφαλής της µεταρρυθµιστικής
προσπάθειας να υπενθυµίζουν σε όλους τους συµµετέχοντες στο καθηµερινό γίγνεσθαι της
ψυχιατρικής ότι το όλο εγχείρηµα συνδέεται µε κοινωνικά δικαιώµατα που ο ψυχιατρικός
θεσµός τείνει να καταπατήσει, κάτι που έχει κάνει κατ’ εξακολούθηση στο παρελθόν. Το
πρόταγµα παίρνει εδώ την πιο άµεση µορφή του επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου
προς θεραπεία, το οποίο δε θεωρείται πια ως ο φορέας της ψυχοπαθολογίας αλλά ως
υποκείµενο δικαιωµάτων. Πρόκειται για δικαιώµατα σαν αυτά που διεκδικεί ο καθένας και
όχι για ειδικά δικαιώµατα. Θα πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι αυτό το πρόταγµα για
αναγνώριση των ατοµικών δικαιωµάτων, το οποίο εγγράφεται στο γενικότερο εγχείρηµα της
επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου προς θεραπεία, οδηγεί στην «αναδοχή», στην
ανάληψη της υπεράσπισης από εξειδικευµένα άτοµα, κυρίως από επαγγελµατίες του χώρου.12
3.5. Το κάλεσµα «για ένα κοινωνικό κίνηµα συµαράστασης»
Παντού, σε όλες τις εκφάνσεις του «κριτικού» ψυχιατρικού λόγου, θα βρούµε ένα
κάλεσµα για συστράτευση που ενώ επικεντρώνεται στους ανθρώπους της ψυχιατρικής, στους
11

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας ψυχίατρος του Θ.Ψ.Π.Χ., εάν οι ασθενείς µπορούσαν να αντιδράσουν
µε όλα αυτά που τους κάνουµε θα έπρεπε «να µας πάρουν µε τις λεµονόκουπες».
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επονοµαζόµενους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, απευθύνεται εξίσου σε εξω-ψυχιατρικούς
φορείς κάθε λογής. Ο διατυπωµένος στόχος αυτού του καλέσµατος είναι η δηµιουργία µιας
ευρύτερης «συµµαχίας» που θα µπορέσει να τροποποιήσει ριζικά τον ψυχιατρικό θεσµό
όπως τον γνωρίζαµε έως σήµερα, ενθυλακωµένου στο ψυχιατρείο-άσυλο. Προκειµένου να
επιτευχθεί ο στρατηγικός αυτός στόχος απαιτείται η υπόσκαψη των κοινωνικών λογικών που
νοµιµοποιούσαν τις πρακτικές του εγκλεισµού του υποκειµένου προς θεραπεία και στον
εξοβελισµό από την κοινωνική επικράτεια του οµαλού. Τα προγράµµατα αποκατάστασης
νοούνται, υπ’ αυτή την οπτική, ως εγχειρήµατα συλλογικής παρέµβασης ενάντια στην
ασυλιακή λογική:
«Και ερχόµαστε και εµείς µε τον γενικό τίτλο Πρόγραµµα Αοκατάστασης ‘Προσαθήστε µαζί µας’
(το ‘Προσαθήστε µαζί µας’ είναι η οιητική µας εκδοχή) να σχεδιάσουµε και να αρχίσουµε να
υλοοιούµε αοϊδρυµατικούς µηχανισµούς αό τον Σετέµβρη του 1990. Κατ, αρχήν ‘Προσαθήστε
µαζί µας’ σηµαίνει ροσάθεια µεγάλη και µαζί µε µας δηλαδή µόνοι µας δεν γίνεται. Το κέντρο
βάρους του ρογράµµατος θέλουµε νάναι στην κοινότητα. Σ’ αυτήν αευθυνόµαστε ώστε να
ευαισθητοοιηθεί, να κινητοοιηθεί και να µη δέχεται τόσο εύκολα την διαδικασία του εγκλεισµού.»
(ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε ηµερίδα στα Χανιά, η υπογράµµιση δική µου)
Η ριζική τροποποίηση του συστήµατος της ψυχιατρικής φροντίδας τίθεται από τον
«κριτικό» ψυχιατρικό λόγο ως µια κοινωνική διαδικασία που δεν αφορά αποκλειστικά τους
ειδήµονες και τους τεχνοκράτες της ψυχιατρικής. Τουναντίον, η συγκρότηση ενός ευρύτερου
«µετώπου», µιας κοινωνικής «συµµαχίας», θεωρείται ως προϋπόθεση για την «υπέρβαση» του
ασύλου και της λογικής του. Ανευρίσκουµε σε αυτό το σηµείο άλλο ένα εγχείρηµα «αποτεχνικοποίησης» της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, µέσω του καλέσµατος για µια ευρύτερη
κοινωνική συµπαράσταση. Ένα κάλεσµα το οποίο θεµελιώνεται στα ευρύτερα κοινωνικά
διαφέροντα, µε τα οποία θεωρείται ότι συνάδει ο ψυχιατρικός θεσµός:
«… αλλά και ένα τεράστιο άνοιγµα ου ρέει να γίνει ώστε να δείξουµε ότι το ρόβληµα της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης δεν είναι µόνο ρόβληµα των τεχνικών της ψυχικής υγείας ούτε µόνο των
εαγγελµατιών, ή των ψυχιάτρων, είναι ρόβληµα όλης της κοινωνίας. Αφορά όλα τα στρώµατα των
ατόµων ου είναι ευάλωτα, ου είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ου εριθωριοοιούνται αό την
κοινωνική δραστηριότητα και ζωή, αφορά όλους τους τρόους ου ρέει να αντιµετωίσουµε την
ραγµατικότητα του κοινωνικού αοκλεισµού στην Ελλάδα. Άρα όσο ανοιγόµαστε και κάνουµε αυτό το
ρόβληµα κοινωνικό τόσες ερισσότερες δυνατότητες έχουµε να αντιµετωίσουµε θετικά τη µεγάλη
ρόκληση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην χώρα µας σήµερα.» (ψυχίατρος, σε επιστηµονικό
περιοδικό, η υπογράµµιση δική µου)

12

Για το ζήτηµα της ιδιότυπης αυτής «αναδοχής» και τη θεώρηση του υποκειµένου προς θεραπεία ως φορέα
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, βλ. κεφ. VIII.
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Το κάλεσµα για ένα ευρύτερο κίνηµα συνδέεται µε αυτή καθεαυτή την εσωτερική
λογική του κριτικού ψυχιατρικού λόγου. Η «κριτική ψυχιατρική» διαπερνάται από
αντιφατικές κοινωνικές λογικές, οι οποίες αν και δεν είναι ξένες µεταξύ τους, ωστόσο, δεν
είναι απόλυτα συµβατές. Στο σύστηµα αποφάνσεων που συγκροτεί ο κριτικός ψυχιατρικός
λόγος εµπεριέχεται ένα ετερόκλητο, αντιφατικό σε ορισµένες διαστάσεις του, σύνολο από
τεχνικές-θεραπευτικές, διοικητικές-οργανωτικές, πολιτικές, επιστηµονικές-θεωρητικές και
ευρύτερα κοινωνικές λογικές.
∆εν πρόκειται για µια µονολογική προσέγγιση, όπως αυτή που υιοθετείται από τον
«εκσυγχρονιστικό» ψυχιατρικό λόγο (βλ. παρακάτω), αλλά για µια πολυδιάστατη
προβληµατικοποίηση όψεων της ψυχιατρικής καθηµερινότητας που αναζητά εξαρχής
συµµάχους όχι αποκλειστικά στο εσωτερικό του ψυχιατρικού πεδίου αλλά στον ευρύτερο
κοινωνικό ορίζοντα:
«Στοχεύουµε στην δόµηση µιας ευρείας ολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης για την δηµιουργία ενός
κινήµατος για την ροώθηση ριζοσαστικών λύσεων στο Ψυχιατρικό χώρο. Για την αναίρεση και
κατάργηση του ασύλου και της αντικατάστασης του αό ένα δίκτυο κοινοτικών υηρεσιών ου θα
ααντά σφαιρικά και ολύλευρα στο κάθε Ψυχιατρικό αίτηµα. (…) Αλλά η Ψυχιατρική θα αλλάξει
µόνο µε όρους κινήµατος ικανού να ειβάλλει ριζοσαστικές λύσεις στο χώρο της Ψυχιατρικής
ερίθαλψης. Γι’ αυτό σας καλούµε φίλους και συνεργάτες σ’ αυτή την ροσάθεια.» (ψυχίατρος
Θ.Ψ.Π.Χ., σε φυλλάδιο παρουσίασης κλινικής, η υπογράµµιση δική µου)
Το άνοιγµα στην κοινωνία, µε τον τρόπο που το επιχειρεί η «κριτική ψυχιατρική»,
αποτελεί ένα πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο πρόταγµα που συµπεριλαµβάνει ένα κάλεσµα
για τη δηµιουργία ενός ευρύτερου κινήµατος «για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση». Το κάλεσµα
αυτό εκπορεύεται από τους επαγγελµατίες του χώρου προς κάθε «ευαισθητοποιηµένο»
πολίτη και ενσωµατώνει έναν αριθµό από προτροπές «εργασίας επί του εαυτού». Ο
στρατηγικός στόχος είναι ο µετασχηµατισµός του κοινωνικού ορίζοντα συγκρότησης της
υποκειµενικότητας, που υποβαστάζει µια συγκεκριµένη θεώρηση του ατόµου, η οποία
οµολογεί µε τις πρακτικές κοινωνικού εξοβελισµού που παλαιότερα έπαιρναν τη µορφή
µέχρι και του ισόβιου εγκλεισµού.
3.6. Οι αοδιοοµαίοι τράγοι
Ο κριτικός ψυχιατρικός λόγος χαρακτηρίζεται από µια έφεση στην ανάδειξη
αποδιοποµπαίων τράγων και από µια διάθεση στιγµατισµού, µέσα από µια παράδοξη
αντιστροφή όλων εκείνων των κοινωνικών λογικών που οδηγούσαν και οδηγούν στο
στιγµατισµό και την περιθωριοποίηση της τρέλας. Από το διάβηµα του στιγµατισµού του
στιγµατογενούς παρελθόντος της ψυχιατρικής, ο «κριτικός» αυτός λόγος καταγγέλλει µια
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σειρά από πρακτικές που συγκροτούσαν σε σώµα το σύµπλεγµα της θεσµικής διαχείρισης
του υποκειµένου προς θεραπεία που αποκρυσταλλώνονταν στο ψυχιατρείο-άσυλο. Η
«µονόπλευρη εµµονή στις βιολογικές θεραπείες», η «ταξινοµητική-θετικιστική» αντιµετώπιση
του υποκειµένου προς θεραπεία, η ιατρογένεση της ψυχοπαθολογίας του ιδρυµατισµού
(«ιδρυµατική νεύρωση»), βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής. Όλες αυτές οι λογικές
νοούνται ως συστατικά στοιχεία του «αντιπάλου», σε αυτό τον συµβολικό αγώνα:
«Αγωνιζόµαστε µέσα αό τις θεωρητικές µας αναζητήσεις, αλλά και µέσα αό την καθηµερινή
ρακτική δουλειά για την ανανέωση της θεραευτικής ικανότητας της Ψυχιατρικής. (…) Για την
δηµιουργία µιας νέας Ψυχιατρικής κριτικής σκέψης και στάσης αέναντι στον άκρατο βιολογισµό και
στην ταξινοµητική λογική των συµτωµάτων. Για µια Ψυχιατρική των ασχόντων υοκειµένων και
των αναγκών των και όχι των συµτωµάτων. Για Ψυχιατρική ου στην κάθε ψυχολογική εριέτεια
δεν θα ααντάει µε τον εγκλεισµό και την αοµόνωση, αλλά για µια Ψυχιατρική ιο ανθρώινη και
θεραευτική. Μια Ψυχιατρική ου δεν θα ξέρει µόνο να ταξινοµεί να «θεραεύει» να «κάνει έρευνα»
αλλά θα ενδιαφέρεται και για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των ψυχικά ασθενών» (ψυχίατρος
Θ.Ψ.Π.Χ., σε φυλλάδιο παρουσίασης κλινικής, η υπογράµµιση δική µου)
Η ανάδειξη «αποδιοποµπαίων τράγων», σηµεία εφαρµογής της αµφισβήτησης,
αποτελεί µόνιµο µέληµα αυτού του καταγγελτικού λόγου. Το πιο χαρακτηριστικό
παράγωγο αυτού του «πνεύµατος διαρκούς καταγγελίας» αποτελεί η συγκρότηση ενός
έντονα συγκρουσιακού πλαισίου αντιπαράθεσης, το οποίο θα εγκατασταθεί στο εσωτερικό
του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής ως συµβολική αρένα όπου εξασκούνται διαρκώς
συµβολικά ενεργήµατα από διαφορετικά διαβήµατα, τα οποία αποσκοπούν στην παραγωγή
της νοµιµότητάς ή απεναντίας στην υπόσκαψή της.
3.7. Προβληµατικοοίηση της «συνάντησης» θεραευτών και θεραευοµένων
Ο «κριτικός» ψυχιατρικός λόγος θέτει στο επίκεντρο των προβληµατικοποιήσεών
του το µετασχηµατισµό της θεραπευτικής σχέσης. ∆εν µπορούµε σε αυτό το σηµείο να
παραθέσουµε το σύνολο των θεραπευτικών αναπροσανατολισµών που συνθέτουν την
αναδιοργάνωση της θεραπευτικής σχέσης, τον ιδεατό κοινωνικό τόπο συνάντησης
υποκειµένου προς θεραπεία και υποκειµένου-θεραπευτή.13 Θα ήταν σκόπιµο, όµως, να
δούµε προς ποια κατεύθυνση κινείται αυτή η λογική της επαναδιαπραγµάτευσης της
θεραπευτικής σχέσης από τον κριτικό ψυχιατρικό λόγο εστιάζοντας σε ορισµένες βασικές
όψεις της, ιδιαίτερα στον τρόπο που αυτή αναπαριστάται από τους ίδιους τους
συµµετέχοντες στο καθηµερινό ψυχιατρικό γίγνεσθαι.

13

Βλ. παρακάτω, κεφ. VIII και IX.
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Καταρχάς, µια βασική διάσταση αφορά στην παραδοσιακή «αναµονή» των
ψυχιατρικών υπηρεσιών στο «ψυχιατρικό αίτηµα». Ολόκληρο το σύστηµα των ψυχιατρικών
υπηρεσιών ήταν έτσι συγκροτηµένο ώστε να αναµένει το αίτηµα, µε τη µεσολάβηση είτε των
συγγενικών προσώπων είτε, το συνηθέστερο, µε συνεργία των τελευταίων µε το δικαστικό
σύστηµα

(«εισαγγελική εντολή»). Μέσα

από τα

προτάγµατα

της

ψυχιατρικής

µεταρρύθµισης, αυτή η πολυδιάστατη «αναµονή» αµφισβητείται πολυποίκιλα: θα πρέπει πια
ο ίδιος ο θεσµός να κινηθεί προς τη µεριά του υποκειµένου προς θεραπεία, αντιστρέφοντας
τη «ροπή» της συνάντησης. Θα πρέπει ο ίδιος ο θεσµός να γίνει πιο ευέλικτος, έτσι ώστε να
προκαταλάβει το «αίτηµα», από οπουδήποτε και αν προέρχεται. ∆εν πρόκειται για µια νέα
θεραπευτική «τεχνική» αλλά µια διαφορετική λογική της θεραπευτικής σχέσης. Πρόκειται
για ένα εγχείρηµα αναδόµησης της εσωτερικής δυναµικής της «συνάντησης θεραπευτών και
θεραπευοµένων, µια στροφή προς την κατεύθυνση της «πρόληψης»:
«Ήτανε ολύ άσχηµα τα ράγµατα. Και εξακολουθούν να είναι άσχηµα. Εγώ ιστεύω ότι στην κλινική
µας δηλαδή ότι, το ένα τέταρτο του ψυχιατρείου δηλαδή, έχουνε κάως αλλάξει τα ράγµατα ας ούµε
µε την έννοια ότι ροσέχουµε λίγο να ούµε τον… ∆ηλαδή έχουµε κάνει την κινητή µονάδα,
αρακολουθούµε…Θέλουµε να αρακολουθούµε και το καταφέρνουµε αυτό, όλους τους ανθρώους
ου νοσηλεύουµε τους αρακολουθούµε και µετά, ροσαθούµε να τους αρακολουθούµε. Για να µην
κάνουµε εανεισαγωγές δηλαδή.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ.)
Αυτή η πορεία προς το «υποκείµενο που πάσχει» δεν περιορίζεται σε µια
χωροταξική αναδιοργάνωση της θεραπευτικής σχέσης, αλλά συνδιαλέγεται οργανικά µε ένα
γενικότερο πρόταγµα βαθύτερης αλλαγής προσανατολισµού. Η αµφισβήτηση του
παραδοσιακού τρόπου συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων οδηγεί σε µια
αντιστροφή της πορείας, η οποία οδηγεί στην επεξεργασία µιας διαφορετικής τοποθέτησης
απέναντι στο υποκείµενο προς θεραπεία. ∆εν πρόκειται µονάχα για µια κίνηση «προς το
υποκείµενο», αλλά για µια κοινωνική αναζήτηση της «ψυχικής οδύνης», όπου κι αν αυτή
βρίσκεται, έξω από τους παραδοσιακούς «χώρους της τρέλας» (aller vers, Laval, 2000). Οι
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας «οφείλουν», εφεξής, να αφουγκραστούν µε πολλή προσοχή
αυτό το υποκείµενο, πριν ακόµα η «ψυχική οδύνη» πάρει τη µορφή του επίσηµου αιτήµατος,
τις περισσότερες φορές µε τη διαµεσολάβηση του δικαστικού συστήµατος («εισαγγελική
εντολή»). Αλλά και όταν συναντήσουν το δυνάµει αίτηµα που απευθύνεται σε αυτούς, οι
επαγγελµατίες «οφείλουν» να το «ακούσουν πραγµατικά», να λάβουν στα σοβαρά το νόηµα
των λεγοµένων του υποκειµένου προς θεραπεία και να µην προκαταλάβουν τα σηµαινόµενα
του παραληρήµατος ή της απλής έκφρασης οδύνης µέσα από τα προκατασκευασµένα
ταξινοµητικά σχήµατα του ιατρικού λόγου:
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«Για την δηµιουργία µιας νέας Ψυχιατρικής κουλτούρας ου δεν θα ααιτεί να την ‘ακούει’ ο
άρρωστος αλλά θα έχει την διαθεσιµότητα ‘να ακούσει’ τον άρρωστο άνθρωο.» (ψυχίατρος
Θ.Ψ.Π.Χ., σε φυλλάδιο παρουσίασης κλινικής)
Όλα αυτά τα εγχειρήµατα επαναδιαπραγµάτευσης των κοινωνικών λογικών που
θεµελιώνουν τη θεραπευτική σχέση θα τα συναντήσουµε υπό µορφή λεκτικών ενεργηµάτων
στην καθηµερινότητα του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Συνεχείς και ήπιες
προτροπές, µε αξιοσηµείωτη συχνότητα στην εµφάνισή τους. Όλα αυτά τα ανεπαίσθητα «να»
επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο µε τον οποίο δοµείται η θεραπευτική σχέση
µέσω του µετασχηµατισµού των διαδροµών που οδηγούν σε αυτή τους συµµετέχοντες. Το
εγχείρηµα αυτό, της τροποποίησης της τυπικής πορείας των διαδροµών, θα οδηγήσει σε µια
υόσχεση ισότιµης συνάντησης µεταξύ υποκειµένων, ελεύθερων από τους καταναγκασµούς
των τυπικών διευθετήσεων, όπως αυτές προδιαγράφονται µέσα από τους κοινωνικούς ρόλους
του ψυχιατρικού θεσµού. Η υπόσχεση αυτή αποτελεί συστατικό στοιχείο της «κριτικής
ψυχιατρικής».
3.8. Ειρροές και αναφορές
Ο κριτικός ψυχιατρικός λόγος αναφέρεται διαρκώς, ακόµα και στο πεδίο της
καθηµερινότητας, σε «εναλλακτικά υποδείγµατα». Στα «παραδείγµατα» αυτά ανάγονται τα
προτάγµατα που διακινεί στο πεδίο της καθηµερινότητας στα οποία και αναφέρεται
επωνύµως, µε σαφήνεια και ποικιλοτρόπως (βλ. κεφ. III). Ο λόγος αυτός διαρκώς
αναφέρεται σε «πειράµατα», σε «θεωρίες», σε «εµπειρίες», οι οποίες έλαβαν χώρα κάπου
αλλού, επιτυγχάνοντας την υπέρβαση του ασυλιακού θεσµού:
«Η κοινωνία µας αυτό το σύστηµα θέλει. Αυτό το σύστηµα ας ούµε το να έχει µέσα τον εγκλεισµένο,
το διαχωρισµό, τον αοκλεισµό, τη βία, την καταστολή, την καθήλωση… οι εικόνες ου υάρχουν
σήµερα στα ελληνικά ψυχιατρεία είναι σε βία και σε καταάτηση δικαιωµάτων κλ φοβερές ας
ούµε… Αλλά αυτό δεν είναι ένα θέµα ψυχιατρικό ας ούµε, είναι, αν δεν διαµορφωθεί ως κοινωνικό
αίτηµα δεν µορεί να αλλάξει αυτό. Ξέρω ‘γω ολλές φορές θυµάµαι αυτό ου είχε ει ο Μαζάλια
ότι η κοινωνία ειλέγει τελικά το ψυχιατρικό σύστηµα ου της άει. [µε έµφαση] Αυτό είναι.»
(ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ.)
∆ε θα συναντήσουµε κάτι ανάλογο ούτε στην περίπτωση του «επίσηµου» ούτε στην
περίπτωση του «εκσυγχρονιστικού» ψυχιατρικού λόγου. Τόσο η «επίσηµη» όσο και η
«εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική βασίζονται σε ένα «µονολογικό» λόγο, ο οποίος ανάγεται
στην ιατροκεντρική θεώρηση. Οι αντιφάσεις και η ετερογένεια στο εσωτερικό αυτών των
πρισµάτων ανάγνωσης του κόσµου της ψυχιατρικής που αλλάζει δεν είναι τόσο έντονες,
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πράγµα που καταδεικνύεται από την αυτοαναφορικότητα της επιχειρηµατολογίας στην
οποία οι συγκεκριµένες δέσµες θεσµικών διερωτήσεων-απαντήσεων βασίζονται. Η
αναγκαιότητα θεµελίωσης της κριτικής θεώρησης φαίνεται να βασίζεται στην υπέρβαση του
«αυτονόητου» της ιατροκεντρικής θεώρησης, µια αποδοµητική διεργασία που προϋποθέτει
τη διαρκή αναγωγή του λόγου σε «έγκυρα» πεδία αναφοράς, όπως είναι τα παραδείγµατα
«εναλλακτικών εφαρµογών» ή «εµπειριών» σε άλλες χώρες.
3.9. Η αξία της «εµειρίας»
Το πρόταγµα της «εµπειρίας» αποτελεί ένα παράδοξο στην περίπτωση της «κριτικής
ψυχιατρικής» και των λόγων που τη στηρίζουν. Την έννοια της «εµπειρίας» την ανευρίσκει
κανείς παντού, είτε πρόκειται για την αναφορά σε ένα παραδειγµατικό τόπο (η «εµπειρία της
Τεργέστης») είτε πρόκειται για το πρόταγµα µιας βιωµατικής σχέσης µε τον κόσµο (ως ένα
είδος διαφυγής από την τεχνοκρατική συνείδηση που «κατατρύχει το σύγχρονο κόσµο»)
είτε, τέλος, πρόκειται για την κατάκτηση µιας νέας γνώσης (µέσα από την «εµπειρία»
ανακαλύπτεται µια καινούρια δυνατότητα όσον αφορά τη σχέση της υποκειµενικότητας µε
τον κοινωνικό κόσµο). Η «εµπειρία» νοείται ως έννοια κλειδί, η οποία µπορεί να διανοίξει µε
το µαγικό κλειδί της το κλειστό περίβληµα της ασυλιακής λογικής, επιτυγχάνοντας να
διεισδύσει στο παραδοσιακό θεσµικό πλαίσιο διαχείρισης:
«Η συµµετοχή εθελοντών ή οµάδων φοιτητών σε διάφορες εµειρίες είναι είσης ολύ σηµαντικές για
τη σύνδεση του µέσα µε το έξω, για τη διεύρυνση της διεργασίας µε όσο το δυνατόν ερισσότερους
ρωταγωνιστές.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε ηµερίδα στα Χανιά, η υπογράµµιση δική µου)
Γιατί άραγε αποδίδεται τόσο µεγάλη αξία στην «εµπειρία»; Ποια λειτουργικότητα
επιτελεί στο εσωτερικό του κριτικού ψυχιατρικού λόγου η έµφαση στη βιωµατικότητα, στην
άµεση πρόσληψη του περιεχοµένου των ανθρώπινων συναλλαγών;
Καταρχάς, πρόκειται για την αµφισβήτηση µιας πολύ αυστηρής επιστηµονικότητας.
Η αξία της εµπειρίας αναδεικνύεται µέσω της αναδροµής σε «πρωτόγνωρες κατακτήσεις»,
στις οποίες κατακτήθηκε µια ρηξικέλευθη γνώση. Έτσι, «τεκµηριώνεται» ένας λόγος που
νοµιµοποιεί τη διαφυγή από τον κύκλο των κατεστηµένων αρχών επιστηµονικήςθεραπευτικής αποδοτικότητας, καθώς αυτή η γνώση (το «περίπτερο 21», το «πείραµα της
Τεργέστης», αλλά και τοπικές «εµπειρίες αποϊδρυµατοποίησης») διανοίγει τους ορίζοντες
συγκρότησης νέων θεωρήσεων του εαυτού εντός του εδίου. Όλες αυτές οι αναφορές σε
«πρωτόγνωρες εµπειρίες» επιχειρούν να διασπάσουν τον κλειστό και οµοιοστατικό κύκλο
της τυπικής οριοθέτησης των ρόλων, να διανοίξουν τον ορίζοντα συγκρότησης της
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υοκειµενικότητας. Έτσι, θα καταστεί δυνατή η εφαρµογή των τεχνικών του εαυτού, µέσω των
οποίων θα µπορέσει να πραγµατοποιηθεί η απαιτούµενη εργασία επί του εαυτού, προς την
κατεύθυνση που το σύνολο από τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης προβάλλει
διαρκώς.
Η «εµπειρία» υπονοεί τη δυνατότητα µιας «κοινότητας» θεραπευτών και
θεραπευοµένων: όλοι µετέχουν µε τον τρόπο τους στην «εµπειρία», η οποία νοείται ως ο
χωροχρόνος συνένωσης των δρώντων, οι οποίοι εκκινούν από διαφορετικές κοινωνικές
αφετηρίες. ∆εν πρόκειται για ένα τεχνικό-θεραπευτικό πρόταγµα δηµιουργίας µιας
«θεραπευτικής κοινότητας» αλλά για ένα δηµοκρατικό ιδεώδες εξισωτισµού. Κάτω από την
έννοια της «εµπειρίας», όπως χρησιµοποιείται στο πλαίσιο του «κριτικού» ψυχιατρικού
λόγου, µπορούµε να ανιχνεύσουµε τη διακήρυξη ενός ιδεατού τόπου συνάντησης
υποκειµενικοτήτων, απελευθερωµένων από τα δεσµά των κοινωνικών και των
επαγγελµατικών ρόλων. Βρισκόµαστε στο εσωτερικό της θεώρησης ενός ανοικτού
µέλλοντος, χωρίς εκ των προτέρων θεραπευτικούς προσανατολισµούς ελέγχου των
συµπτωµάτων και εφαρµογής θετικιστικών κριτηρίων ταξινόµησης των συµπεριφορών. Το
µέλλον, νοούµενο ως ανοικτότητα, προσανατολίζει τη δράση στο παρόν, το οποίο θεωρείται
ότι µπορεί να οικειοποιηθεί βιωµατικά. Συναντούµε και στο σηµείο αυτό την υπόσχεση µιας
δυνάµει «συνάντησης» θεραπευτή και θεραπευοµένου, στο πλαίσιο µιας ιδεατής κατάστασης
συνοµιλίας. Συναντούµε επίσης την λανθάνουσα κανονιστικότητα του συνόλου από τα
προτάγµατα της µεταρρύθµισης, που προβληµατικοποιούν την ψυχιατρική καθηµερινότητα
προς την κατεύθυνση ενός επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου προς θεραπεία και του
υποκειµένου-θεραπευτή.
3.10. Η µέριµνα για δηµοσιότητα
Σε αντίθεση µε την «επίσηµη» ψυχιατρική, που στο δηµόσιο χώρο εκφράζεται µέσω
της σιωπηλής αντιµετώπισης των µεταρρυθµιστικών προταγµάτων, ο κριτικός ψυχιατρικός
λόγος είναι φλύαρος. Επιζητεί τη δηµοσιοποίηση των απόψεών του µε κάθε ευκαιρία και για
το σκοπό αυτό χρησιµοποιεί κάθε διαθέσιµο µέσο: µπροσούρες, δηµοσιογραφικές
εκποµπές στο ραδιόφωνο, συνεντεύξεις τύπου, παρεµβάσεις στον τοπικό τύπο, χάπενινγκ,
διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ανάρτηση επιγραφών στους τοίχους των κλινικών,
εγγραφή συνθηµάτων στους τοίχους, τύπωµα αφισών κ.α. Αυτές είναι µερικές µόνο από τις
τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη δηµοσιοποίηση των διαµφισβητούµενων, εφεξής,
όψεων της ψυχιατρικής καθηµερινότητας και τη διακίνηση των παραινέσεων για
τροποποίηση του εαυτού και υιοθέτηση πιο αυτοκριτικής στάσης. Παντού, από το πεδίο της
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καθηµερινότητας έως το επίσηµο βήµα των διακηρύξεων και τα επιστηµονικά περιοδικά,
παρατηρούµε µια µέριµνα για διάδοση των απόψεων14 και µια παράλληλη έγνοια να
καταδειχτεί ότι δεν πρόκειται για µια «γενική κίνηση» που ολοκληρώνεται από µόνη της,
αλλά για έναν αγώνα που ως τέτοιος έχει αναγνωρίσιµους αντιπάλους και απαιτεί την
προσωπική στράτευση.
Σε κάθε θάλαµο που έχει γίνει µια συστηµατική παρέµβαση οι διοργανωτές
επιζητούν να το καταστήσουν γνωστό στην κοινότητα που περικλείει ο θεσµός. Έτσι, κάθε
«εναλλακτική δοµή» διαθέτει µια πλειάδα από υλικά που δηµοσιοποιούν την ύπαρξή της και
διαβεβαιώνουν για τα αποτελέσµατά της αλλά και για τους σκοπούς, την ιδεολογία και τη
στάση των ανθρώπων που υπηρετούν εκεί. Στις κλινικές που διευθύνονται από στελέχη που
τοποθετούν τον εαυτό τους στη πλευρά της «κριτικής ψυχιατρικής» θα βρει κανείς ένα
πλούτο έντυπου υλικού που πληροφορεί τον κάθε ενδιαφερόµενο για το δυναµικό του
θεσµού, για τις εναλλακτικές σε σχέση µε την ασυλιακή φροντίδα θεραπευτικές πρακτικές
που ακολουθούνται εκεί, για τις δραστηριότητες που έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Θα βρει
ακόµα µια σειρά από µαρτυρίες που καταδεικνύουν, και «αποδεικνύουν», τα χαρακτηριστικά
αυτά: κάρτες, αφίσες, προσκλήσεις, ενδεχοµένως φωτογραφίες και αποσπάσµατα από
ρεπορτάζ εφηµερίδων:
«Παράλληλα οι δραστηριότητές µας εεκτείνονται σ’ όλους τους χώρους του Ασύλου, ροτείνοντας
ρακτικές αοασυλοοίησης και ειζητούµε συνεργασία µε όλα τα τµήµατα και µε όλο το ροσωικό.
Έτσι οργανώνουµε συζητήσεις, ροβολές βίντεο µε ανάλογα θέµατα, οµιλίες ενηµέρωσης για τις
δραστηριότητες του ρογράµµατος αλλά η ανταόκριση είναι δυστυχώς µικρή.» (ψυχίατρος
Θ.Ψ.Π.Χ., σε οµιλία σε ηµερίδα για την αποϊδρυµατοποίηση)
∆ιαφαίνεται µια πλήρης αντίθεση µε τη σιωπή της «επίσηµης» ψυχιατρικής, που ποτέ
δεν εκδηλώνεται δηµόσια, ακολουθώντας τη λογική της λιτότητας του καθιερωµένου και
θεσµικά «καθαγιασµένου» λόγου. Εδώ έχουµε το παιχνίδισµα των χρωµάτων15 (τοίχοι
βαµµένοι µε χαρούµενα χρώµατα, εικαστικές παρεµβάσεις σε δηµόσιους χώρους) και των
εκδηλώσεων του λόγου (εκδηλώσεις που γίνονται για να ακουστούν και να ειδωθούν από
τους πολλούς, από όσο πιο πολλούς γίνεται). Ο κριτικός λόγος επιζητεί τη δηµοσιότητα
πάση θυσία, γιατί ίσως µόνο έτσι µπορεί να υπάρξει ένας καταγγελτικός λόγος. Μόνο µέσω
14

Είναι χαρακτηριστικό ως προς αυτό το παρακάτω απόσπασµα: «Η Κίνηση για τα ∆ικαιώµατα των
«Ψυχασθενών» δεν ενδιαφέρεται για το copyright των κειµένων της αρά για τη διάδοση των ιδεών της. Θα χαιρόµαστε
λοι όν κάθε φορά ου θα µας αίρνουν κοµµάτια α ό την ύλη µας. Θα χαιρόµαστε δι λά όταν αναφέρουν τον τίτλο του
εριοδικού: Η Ελευθερία είναι Θερα ευτική.» Πρβλ. Η ελευθερία είναι θερα ευτική, τ. 7-8, σ. 3.
15 Έτσι παρατηρείται µια προνοµιακή σχέση µεταξύ τέχνης και ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Καλλιτεχνικά
εργαστήρια που οργανώνονται από τα προγράµµατα αποκατάστασης, ψυχοθεραπευτικές τεχνικές που
θεµελιώνονται στη σύζευξη τέχνης και θεραπείας (π.χ. ψυχόδραµα), είναι µερικά µόνο από τα παραδείγµατα
που καταδεικνύουν αυτή τη σύµπνοια.
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της κυκλοφορίας των προβληµατικοποιήσεων που φέρει µαζί του µπορεί να γίνει αυτό που
διατείνεται ότι είναι: αµφισβήτηση καταστηµένων αληθειών, µπλεγµένων µε παγιωµένες
πρακτικές.
3.11. Αµφισηµίες
Τέλη δεκαετίας του ΄90. Ένα ανελλήνιο συνέδριο σχετικά µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση,
στην ευρύτερη διάστασή της, µε ξένους ροσκεκληµένους, λαµβάνει χώρα σε ολυτελές ξενοδοχείο
εριφερειακής όλης. Στο χώρο έξω αό την κεντρική αίθουσα του συνεδρίου, ανάµεσα στα λήθη των
ψυχιάτρων ου συζητούν µεταξύ τους σε µικρά ηγαδάκια, µια σειρά αό ερίτερα αρουσιάζουν τα
ετερόκλητα ροϊόντα τους.
Καταρχάς, η «υοχρεωτική», εξαιτίας των χορηγιών, αρουσία των φαρµακευτικών
εταιρειών. Στα κιόσκια τους θα βρούµε όλα τα ααραίτητα ενηµερωτικά έντυα για τα γνωστά και τα
λιγότερο γνωστά ροϊόντα τους, µε µετρήσεις της αοτελεσµατικότητάς τους και ένα λήθος αό
στατιστικά στοιχεία και µελέτες ερευνητικών κέντρων ου «αοδεικνύουν» την ωφελιµότητα και την
αοτελεσµατικότητά τους. Εξάλλου, ρόκειται για ένα ιατρικό συνέδριο.
Αέναντί τους βρίσκεται το κιόσκι µιας ανθρωιστικής οργάνωσης εναντίων των
βασανιστηρίων, συνδιοργανώτριας του συνεδρίου. Εκεί αρατίθεται έντυο υλικό για τη δράση του
σωµατείου, µροσούρες, ενηµερωτικά φυλλάδια, ακέτα σηµειώσεων µε στατιστικά και άλλα στοιχεία
και βιβλιοδετηµένα κείµενα ηµερίδων.
Πιο έρα βρίσκεται µια έκθεση ζωγραφικής. ∆ηµιουργοί είναι άνθρωοι ου συνδέονται, µε
τον ένα ή τον άλλο τρόο, µε τα ρογράµµατα «αοκατάστασης» και «εξωνοσοκοµειακής ερίθαλψης»
του ψυχιατρικού ιδρύµατος ου διοργάνωνε το συνέδριο. Η λειοψηφία των ζωγραφικών έργων ου
εκτίθενται είναι του εικεφαλής ψυχίατρου του εν λόγω ιδρύµατος, κεντρικό ρόσωο του συνεδρίου
και σηµαίνοντος αράγοντα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
∆ίλα αό την έκθεση ζωγραφικής µια έκθεση ροϊόντων ου αρήγαγαν συνεταιρισµοί ου
εντάσσονταν στα ρογράµµατα αοκατάστασης ου ροαναφέρθηκαν. Ο καθένας µορούσε να
αγοράσει κάοια α’ αυτά. Ορισµένοι αό τους δηµιουργούς ήταν αρόντες ροκειµένου να
ροωθήσουν οι ίδιοι τα ροϊόντα τους. Εδώ, διατίθεται για τον κάθε ενδιαφερόµενο µια ληθώρα
ενηµερωτικού υλικού ου δηµοσιοοιεί «εικόνες» αό την καθηµερινή ζωή στα εργαστήρια και τις
στεγαστικές δοµές ου φιλοξενούσαν τους δηµιουργούς.
Παράξενο σύµλεγµα, ετερόκλητο και αντιφατικό, αυτή η συνάθροιση «για την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση.» (Απόσπασµα από το ερευνητικό ηµερολόγιο)
3.11.1. Μια διακήρυξη
Θα µπορούσαµε να παρακολουθήσουµε αυτές τις αµφισηµίες και τις εσωτερικές
εντάσεις εστιάζοντας σε ένα κείµενο που αποτέλεσε τη δηµόσια ιδρυτική διακήρυξη16 µιας
οργάνωσης που κινήθηκε στο πλαίσιο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ως προτάγµατος. Το
κείµενο αυτό θα µπορούσε να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό της «πρώτης
µεταρρυθµιστικής περιόδου» και του κλίµατος που τότε επικρατούσε.
Στην αρχή του κειµένου συναντούµε µια «γενική θεωρία» παραγωγής του
«κοινωνικού αποκλεισµού»: πρόκειται για ένα γενικό φαινόµενο εξοβελισµού της
διαφορετικότητας, σύµφυτο µε την κοινωνική ζωή, χαρακτηριστικό κάθε πολιτισµού. Η
16

Βλ. Η τρέλα, Μάης 1980, σ. 32-33 και Η ελευθερία είναι θερα ευτική, τ. 1, ∆εκέµβριος 1982, σ. 28-29.
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διαφορετικότητα υποκρύπτει ένα είδος «κινδύνου» και για το λόγο αυτό χρήζει
εξουδετέρωσης:
«Στην ιστορία του ανθρώου, σ’ όλες τις µορφές κοινωνικής οργάνωσης αό την αρχαιότητα µέχρι
σήµερα, δεν έλειψαν οτέ οι τρόοι και οι µέθοδοι µε τους οοίους οι ‘διαφορετικοί’ υοβάλλονταν
εξακολουθητικά σε µια διαδικασία εξουδετέρωσης, ου αρχίζει αό τον ιο ‘αθώο’ εξευτελισµό µέχρι
τον αοκλεισµό τους αό τους χώρους της κοινωνικής ζωής.»
Η ιατρική θεωρείται τυπικός µηχανισµός διαχείρισης του κοινωνικού αποκλεισµού,
που αν και δεν τον παράγει η ίδια ανέκαθεν τον νοµιµοποιούσε. Στο χώρο της ψυχιατρικής,
η νοµιµοποίηση αυτή λαµβάνει χώρα µέσω µιας παραγνώρισης του τι είναι στην
πραγµατικότητα «ψυχικό πρόβληµα»: δηλαδή µορφή κοινωνικής απόκλισης από «το
επίσηµο µοντέλο ζωής»:
«Στο εδίο της αρεκτρεόµενης κοινωνικής συµεριφοράς, αό το κάθε φορά είσηµο µοντέλο ζωής,
εφευρέθηκαν λέξεις-ετικέττες σαν του ‘ανώµαλου’, του ‘εικίνδυνου’, του ‘τρελού’ και µε την ευλογία
της ιατρικής ειστήµης του ‘αράφρονα’, του ‘ψυχοαθή’, του ‘σχιζοφρενή’ κ.α. Η διαδικασία του
αοκλεισµού ενισχύεται αό την άγνοια για το ‘τι είναι το ψυχικό ρόβληµα’ και διαιωνίζεται αό την
είµονη τοοθέτηση στο χώρο της αραδοσιακής ιατρικής.»
Ωστόσο, η αναφορά σε µια «παραδοσιακή ψυχιατρική» µε τις εµµονές της και τις
παραγνωρίσεις της αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα για µια διαφορετική ψυχιατρική, µια «µη
παραδοσιακή ψυχιατρική», η οποία υπονοείται.
Η οικογένεια θεωρείται ως ένας ακόµη µηχανισµός παραγωγής του κοινωνικού
αποκλεισµού, του εγκλεισµού στη συγκεκριµένη περίπτωση. Ο «ψυχασθενής», πάντοτε εντός
εισαγωγικών, είναι ένας αποδιοποµπαίος τράγος, ο οποίος επιλέγεται από την οικογένειά
του, το διαµεσολαβητή των κοινωνικών δοµών (µέσω της οποίας αυτές αναπαράγονται). Με
τον τρόπο αυτό ο «ψυχασθενής» καλείται να γίνει ο µάρτυρας του υπαρξιακού αδιεξόδου
των σύγχρονων κοινωνιών, οι οποίες παράγουν ένα είδος γενικευµένης αλλοτρίωσης. Ο
«ψυχασθενής» είναι µάρτυρας µε τη διπλή σηµασία του όρου: είναι εκείνος που θυσιάζεται
για τους άλλους και εκείνος που καταδεικνύει την «αλήθεια» των αλλοτριωµένων κοινωνικών
σχέσεων:
«Ακόµη η συµεριφορά του άµεσου κοινωνικού ερίγυρου ενσωµατώνει, διχτυώνει και ροβάλλει τη
βία, ιδεολογική, οικογενειακή και κοινωνική άνω στον ‘ασθενή’. Έτσι αυτός, κοινωνικά
στιγµατισµένος, σρώχνεται σταθερά στο εριθώριο της κοινωνικής ζωής χωρίς καµιά δυνατότητα και
κανένα δικαίωµα κοινωνικής ύαρξης.
Ο ‘ψυχασθενής’ καταλήγει να είναι αοδιοοµαίος ακόµα και της ίδιας του της οικογένειας.
Η οικογένεια, κυρίαρχος κοινωνικός θεσµός, χαρακτηρίζεται αό την ίδια δοµή της ιεραρχίας, της
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άσκηση βίας, ροβολή αξιών, ροτύων και µοντέλων ζωής ου ανααράγουν το εκάστοτε κυρίαρχο
κοινωνικό σύστηµα.
Η οικογένεια αοτελώντας το διάµεσο στην κοινωνική ραγµατικότητα και στα µέλη της θα
µεταδώσει την κοινωνική αλλοτρίωση σαν αοξένωση στις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Στην
ροσάθειά της να εξασφαλίσει τη συνοχή και την ειβεβαίωση του τρόου ζωής της δηµιουργεί το
εξιλαστήριο θύµα της, ‘διαλέγοντας’ το ιο ευαίσθητο αό τα µέλη της να αίξει αυτό το ρόλο. Η
µετάθεση των ροβληµάτων των άλλων µελών και η διατήρηση της ‘ψυχικής τους υγείας’ είναι
γεγονός. Η οικογένεια αίζει αδίσταχτα τον ιο είµαχο ρόλο στην τραγωδία.»
Η ψυχιατρική λειτουργεί ως διαµεσολαβητής µεταξύ κοινωνίας και οικογένειας,
παίρνοντας «ολόψυχα» το ρόλο του συµπαραστάτη στη στιγµατογόνο δράση της
οικογένειας, ολοκληρώνοντας µε το έργο της την εξόντωση της διαφορετικότητας:
«Η κοινωνία συµαραστέκεται ολόψυχα στο έργο της οικογένειας, τοοθετεί στην υηρεσία της την
ψυχιατρική ειστήµη, σχηµατίζοντας µια είσηµη αντίληψη γι’ αυτήν την ‘αρρώστια’ και εινοώντας τη
‘θεραεία’ της. Και η ψυχιατρική σε συνεργασία µε την οικογένεια νοµιµοοιεί σαν συµτώµατα της
αρρώστιας κάθε δείγµα ανεξάρτητης συµεριφοράς και αοφασίζει µε τη συµαράσταση των
κοινωνικών αραγόντων το κλείσιµο του ‘ασθενούς’ στο ψυχιατρείο.»
Έως το σηµείο αυτό διατηρείται ένα εσωτερικά συνεκτικό ερµηνευτικό σχήµα.
Όµως, τα παράδοξα ξεκινούν ευθύς αµέσως µε τον προσδιορισµό ενός πλαισίου αναφοράς
βάσει του οποίου θα θεµελιωθεί η κριτική:
«Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της Ευρώης µε τόσο αναχρονιστικό µεσαιωνικό καθεστώς α’
την αντιµετώιση της ψυχικής υγείας, µε µια ααρχαιωµένη νοµοθεσία, και µε κύριο τρόο λειτουργίας
των ψυχιατρικών ιδρυµάτων το ασυλιακό µοντέλο.»
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Η κριτική θεµελιώνεται, εµµέσως, στη γενική πρόοδο της ευρωπαϊκής ψυχιατρικής,
σε σχέση µε την οποία η ελληνική ψυχιατρική µπορεί να χαρακτηριστεί ως «µεσαιωνική»
(χαρακτηρισµός που παραπέµπει στο παρελθόν της δυτικής ψυχιατρικής). Στο σηµείο αυτό,
παρακάµπτεται η γενικευτική κριτική της ψυχιατρικής. ∆εν αποτελεί πια εν γένει
εξουσιαστικό µηχανισµό, τµήµα ενός ευρύτερου συστήµατος καθυπόταξης. Υιοθετείται ένα
εξελικτικό ερµηνευτικό σχήµα, το οποίο εµµέσως προτάσσει τον εξευρωπαϊσµό.
Ωστόσο, αµέσως η ριζοσπαστική κριτική της ψυχιατρικής επανέρχεται. Τώρα
υιοθετείται µια διάζευξη µεταξύ ψυχιατρικής που επιδιώκει να προσοµοιάσει στην ιατρική
και µιας δυνάµει εναλλακτικής, µη ταξινοµητικής, µη θετικιστικής προοπτικής. Αυτή η
δυνάµει εναλλακτική ψυχιατρική θα αναγνώρίζε τις ιδιαιτερότητες της ψυχικής αρρώστιας,
που εδώ δεν παρατίθεται εντός εισαγωγικών. Η αναφορά στη µονόπλευρη βιολογική µέθοδο
θεραπείας αφήνει περιθώρια στοχασµού µιας µη µονόπλευρης αντιµετώπισης της ψυχικής
ασθένειας, που χωρίς εισαγωγικά ξαναβρίσκει τις οντολογικές της βάσεις:
«Το καλούωµα της ψυχικής ασθένειας σε συµτώµατα και διαγνώσεις η ψυχιατρική το δανείζεται αό
το ιατρικό σύστηµα, δηµιουργώντας έτσι µια ντεφάκτο αντίληψη αθολογικής κατάστασης και ότι η
θεραεία της ψυχικής αρρώστιας είναι σαν τη συνηθισµένη ιατρική θεραεία.
Η µονόλευρη χρησιµοοίηση φυσικών µεθόδων θεραείας –δέσιµο, ξυλοδαρµός,
ηλεκτροσόκ, ψυχοφάρµακα, ινσουλινοθεραεία κ.α. – λαισιωµένη α’ την ψυχολογική βία
ολοκληρώνει το φάσµα εξουσίας ου ασκείται α’ το ψυχιατρικό κατεστηµένο άνω στον ‘ασθενή’.
Είναι αοκλεισµένος ακόµη και σα ρόσωο. Η αοδιοργάνωσή του, ου θα ‘ρθει, θα ‘ναι ριζική.»
Η κυριαρχία αυτού του εξουσιαστικού συµπλέγµατος, στην καρδιά του οποίου
βρίσκεται η ψυχιατρική, οδηγεί στην πλήρη αλλοτρίωση του «ασθενή», που τώρα
ξαναβρίσκει τα εισαγωγικά του.
Ο ψυχίατρος αδυνατεί να αναγνωρίσει την κοινωνική διάσταση της αρρώστιας και
την πολιτική διάσταση του ρόλου του, παραµένοντας στο στενό πλαίσιο της καταστολής του
«ασθενή»:
«Ο ψυχίατρος µε την κατασταλτική του συµεριφορά άνω στον ‘άρρωστο’ αρνείται να δει τη
δυνατότητα εανεξέτασης των σχέσεων µε την οικογένεια µέσα και κατά τη διάρκεια της θεραείας. Κι
αυτό ηγάζει:
α. Α’ το ότι δεν βλέει ότι το ψυχικό ρόβληµα έχει να κάνει µε ροβλήµατα ροσωικά, κοινωνικά
και ηθικά της καθηµερινής µας ζωής.
β. Α’ την έλλειψη ροβληµατισµού σχετικά µε το τι είναι ανθρώινη εικοινωνία και τι όχι.
γ. Α’ την ουδέτερη στάση και το δήθεν µη ολιτικοοιηµένο ρόλο του.»
Οι αµφισηµίες διατηρούν και στο σηµείο αυτό την ενάργειά τους. Ο ψυχίατρος είναι
«τυφλός» έναντι του ίδιου του πολιτικού εαυτού, οριοθετηµένου από τον επαγγελµατικό
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ρόλο. Και πάλι, όµως, αφήνεται να εννοηθεί ότι ένας αναπροσανατολισµός του βλέµµατος,
ένα ξεπέρασµα της «τύφλωσης», θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια διαφορετική στάση.
Χωρίς, ωστόσο, να καταδεικνύεται ο δρόµος προς την εσωτερική αλλαγή, δίχως να
προτείνονται τα απαραίτητα αντι-εξουσιαστικά γυαλιά. Αλλά και πάλι, διαφαίνεται µια
προοπτική: µια αλλαγή οπτικής φαίνεται να αρκεί για µια συστηµική αλλαγή.
Έναντι αυτού του εξουσιαστικού συµπλέγµατος µια αγανάκτηση εκφράζεται και µια
προοπτική διαγράφεται, µέσα από την αντίδραση. Μια προοπτική που θεµελιώνεται στην
ατοµική θέληση, στην «απόφαση» για ανάληψη της προσωπικής µοίρας, σε µια γενική
κίνηση χειραφέτησης από την κυριαρχία των ειδικών:
«Βλέοντας έτσι τα ροβλήµατα ου έχουµε ζήσει όλοι µας, άµεσα ή έµµεσα, νοιώθουµε την ανάγκη
και τη θέληση να αλέψουµε ενάντια στη µέχρι τώρα αθητικότητα και υοταγή µας, για να
αελευθερωθούµε αό τη συνεχή και αοκλειστική καθοδήγηση των ‘ειδικών’ αναλαµβάνοντας τις
τύχες µας στα χέρια µας.
Είναι καιρός ια ν’ αρχίσουµε να µιλάµε µε τη δική µας γλώσσα, ν’ αρχίσουµε να υάρχουµε
σαν αυτόνοµες ροσωικότητες, έξω αό οοιαδήοτε βία και καταναγκασµό ου ασκείται άνω µας,
να αρχίσουµε να ζούµε όως εµείς συνειδητά και ελεύθερα ειλέγουµε.»
Από αυτή την απόφαση, από αυτή την καταγγελία που καθιστά εµφανείς τις
πολιτικές όσο και τις κατασταλτικές διαστάσεις της ψυχιατρικής, ένα πεδίο πάλης
διανοίγεται.

Στο

εσωτερικό

του

σχηµατοποιούνται

αντιµαχόµενα

στρατόπεδα,

προσδιορίζονται εκατέρωθεν «εχθροί» και «φίλοι»:
«Σε µια ρώτη φάση ξεκινάµε µε:
1. Την ενηµέρωση και ληροφόρηση της κοινής γνώµης γύρω αό τη φύση αυτής της «ασθένειας».
2. Την ροάσιση και καταγγελία κάθε ερίτωση καταάτησης των ανθρωίνων δικαιωµάτων των
‘ψυχασθενών» ου θα έσει στην αντίληψή µας.
3. Την ροάσιση και καταγγελία κάθε ερίτωσης διωγµού αό το ψυχιατρικό κατεστηµένο
ψυχιάτρων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτών ου µε τον τρόο του αµφισβητούν
το είσηµο ψυχιατρικό κατεστηµένο.
4. Τέλος ενηµέρωση της κοινής γνώµης για το λαθρεµόριο αρρώστων ου γίνεται αό ορισµένους
ψυχιάτρους και ιδιωτικές κλινικές µε τη γνωστή µίζα του 30%
Σα µέσο για την ραγµατοοίηση των αραάνω η Κίνηση θα ειδιώξει:
α. τη συνεργασία του ηµερήσιου και εριοδικού τύου.
β. τη συνεργασία µε ροοδευτικά άτοµα ή φορείς των ψυχιατρικών ή αραψυχιατρικών ειδικοτήτων,
γ. τη συνεργασία µε ανάλογες κινήσεις του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Ευρώης.
Κίνηση για τα δικαιώµατα των ψυχασθενών»
Εδώ, και πάλι, η γενικευτική κριτική αφήνει τη θέση της σε ένα διάζευγµα, βάσει του
οποίου ερµηνεύονται οι συµπεριφορές, αξιολογούνται τα πρόσωπα, δικάζονται οι
τοποθετήσεις και στιγµατίζονται οι εξουσιαστικές πρακτικές. Επιπλέον, παρατηρούµε και σε
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αυτό το σηµείο την ιδιότυπη αναδοχή: πρόκειται για µια, αµήχανη σε ορισµένα σηµεία,
κίνηση «για» τα δικαιώµατα κάποιας οµάδας, και όχι για µια κίνηση υπεράσπισης ιδίων
δικαιωµάτων. Η «ιδιαιτερότητα της ψυχικής ασθένειας» νοείται ως ανικανότητα διεκδίκησης
των δικαιωµάτων, µια διαπίστωση που οδηγεί µε τη σειρά της στην αναδοχή. Έτσι, µια
ποικιλία ατόµων και οµάδων, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία αποτελούνται από
ειδικούς (µε ήδη κατοχυρωµένο, ή υπό διεκδίκηση, επαγγελµατικό ρόλο), µε µια
αξιοσηµείωτη κυριαρχία των ψυχιάτρων, αναλαµβάνει τη διεκδίκηση των δικαιωµάτων στο
όνοµα των «ψυχασθενών».
Το πώς ακριβώς τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης «κυκλοφορούν»
στο διάκενο των παγιωµένων ιεραρχιών των ψυχιατρικών ιδρυµάτων, συζητείται στο κεφ. VΙ
και VII. Αυτό, όµως, που µπορεί να επισηµανθεί από τώρα είναι η αό τα άνω συγκρότηση
και κυκλοφορία του λόγου, η οποία αφορά εξίσου και τα τρία πρίσµατα ανάγνωσης του
«κόσµου που αλλάζει», που αναδύονται από τη διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης,
δηλαδή της «επίσηµης», της «κριτικής» και της «εκσυγχρονιστικής» ψυχιατρικής. Ιδιαίτερα
όσον αφορά στην «κριτική» ψυχιατρική, παρατηρούµε µε µια κάποια ενάργεια, εάν
ακολουθήσουµε αυτόν τον καταγγελτικό λόγο βήµα βήµα στην άρθρωσή του, ότι διέπεται
από εσωτερικές εντάσσεις, ετερονοµίες και ασυµφιλίωτες αντιφάσεις. ∆εν πρόκειται για ένα
λόγο οµοιογενή, για µια οµοιόµορφη ανάγνωση του παρελθόντος της ψυχιατρικής και για
µια σαφή στόχευση για το µέλλον. Το σύνολο από τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα που
διακινείται στο πεδίο της καθηµερινότητας µε κάθε ευκαιρία απ’ αυτό τον καταγγελτικό
λόγο έχει ορισµένα σταθερά σηµεία αναφοράς και ορισµένες τυπικές εκδηλώσεις, οι οποίες
σχολιάστηκαν προηγουµένως. Οι εσωτερικές εντάσεις που τον κατατρύχουν, όµως,
εκδηλώνονται ως αντιφάσεις σε κάθε εκφορά του.
Στο πεδίο της καθηµερινής αντιπαράθεσης, όπου τα νοητικά σχήµατα υιοθετούνται
πολλές φορές άκριτα καθώς κυκλοφορούν από στόµα σε στόµα και από κείµενο σε κείµενο,
οι λόγοι αυτοί αποκτούν µια σχηµατοποιηµένη υφή, µια πλασµατική ενότητα. Οι λέξεις
συµπυκνώνονται σε ατοµικές στάσεις και ο τρόπος χρησιµοποίησής τους διατυµπανίζει
προσωπικές στρατεύσεις. Υποκρύπτεται, έτσι, η αµφισηµία και η δοµική αντινοµία των
λόγων. Στο πεδίο της καθηµερινότητας η εµµονή στην λεπτοµερή ανάλυση των εσωτερικών
αντιφάσεων

κινδυνεύει

να

επισείσει

τη

µοµφή

του

σχολαστικισµού

και

της

αποστασιοποίησης από τα δρώµενα. Εκεί όπου οι συγκρούσεις λαµβάνουν τη µορφή της
«εδώ και τώρα» παρέµβασης, οι «λεπτολογίες» δεν έχουν θέση: είναι καταδικαστέες εξ
ορισµού, καθώς αναµειγνύουν διαφορετικές «σφαίρες εγκυρότητας», δηλαδή τη σφαίρα του
«καθαρού στοχασµού» µε αυτήν της «καθηµερινής πρακτικής».
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3.11.2. Η «δόξα» της ψυχιατρικής
Θα µπορούσαν εδώ να παρατεθούν στη λεπτοµέρειά τους οι ετερονοµίες του
κριτικού ψυχιατρικού λόγου. Όµως αυτό θα ήταν το «αντικείµενο» µιας άλλης µελέτης, που
θα απαιτούσε µια άλλου τύπου ανάλυση. Εάν ακολουθήσουµε ένα προς ένα τα προτάγµατα
που διακινούνται από τον κριτικό ψυχιατρικό λόγο στην καθηµερινότητα. µπορούµε να
κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο η ετερογένεια του λόγου παράγει αντιφάσεις που
διατηρούνται ενεργές και παραγωγικές κατά τη διάρκεια των καθηµερινών διαδράσεων. Τα
παραδείγµατα δεν είναι λίγα. Ας αναλογιστούµε την αντιφατικότητα του «ακαταλόγιστου»:
από τη µια αποτελεί µια υπερασπιστική γραµµή των «ψυχικά πασχόντων» και από την άλλη
αντιπαρατίθεται µε τον λόγο που προτρέπει στην ανάληψη της ευθύνης (βλ. κεφ. VIII). Ας
στοχαστούµε την αντιφατική πρόσληψη της «οικογένειας»: από τη µια σύµµαχος στον αγώνα
για την αποϊδρυµατοποίηση και από την άλλη παραγωγός της ψυχοπαθολογίας. Ας
σκεφτούµε αυτή καθεαυτή τη µορφή διακίνησης του λόγου, δηλαδή την «από τα πάνω»
επιβολή: ενώ διακινούνται δηµοκρατικές-εξισωτικές υποσχέσεις (π.χ. «θεραπευτική οµάδα»,
«θεραπευτική κοινότητα») ο τρόπος εφαρµογής τους συνάδει µε την κατίσχυση των
παραδεδεγµένων αρµοδιοτήτων, έστω σε ένα νέο, υπό διαπραγµάτευση, πλαίσιο. Όπως
σχολιάζει ο Μαρκίδης: «Υ’ αυτάς τας συνθήκας η µεταρρύθµιση συνεχίζει, µορείς να εις ηρωικά.
Ηγεµονεύει φυσικά στο ανθρώινο. ∆εν της χρειάζεται κανένα σκήτρο, αοφασίζει για όλα η
‘οµάδα’, ολύ ερισσότερο ου η οµάδα ψηφίζει άντα ηγεµονικά» (Μαρκίδης, 1998, σ. 14).
Μια βασική διάσταση αυτού του λόγου η οποία παράγει συνεχώς αµφισηµίες είναι η
σχέση µε την ψυχιατρική καθεαυτή, ως επιστηµονικού κλάδου και ως κοινωνικοεπαγγελµατικού ρόλου που ηγεµονεύει στο πεδίο. Η κριτική αρθρώνεται και διακινείται
κυρίως από ψυχιάτρους. Την ίδια στιγµή ο κριτικός ψυχιατρικός λόγος εκφέρεται ως
«διαφωτιστικός» λόγος για την ψυχιατρική. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα εγχείρηµα
«στοχαστικού αναδιπλασιασµού του λόγου» (Foucault, 1993, 1989β).
Ωστόσο, θα ήταν δόκιµο να διακρίνουµε αυτές τις δύο διαστάσεις, δηλαδή το
στοχαστικό αναδιπλασιασµό της ψυχιατρικής και τη διακίνησή του µέσω της παγιωµένης
ιεραρχίας του πεδίου. Ο τρόπος που το ψυχιατρικό βλέµµα διασταυρώνεται µε διαφορετικά
βλέµµατα στο πεδίο της καθηµερινότητας του ψυχιατρείου, του πιο παραδοσιακού
ψυχιατρικού ιδρύµατος, είναι το αντικείµενο του κεφ. VI. Στην καθηµερινότητα ενός
ψυχιατρικού ιδρύµατος όπως είναι το ψυχιατρείο θα συναντήσουµε µε τη µεγαλύτερη
ενάργεια τις αντινοµίες του κριτικού ψυχιατρικού λόγου, καθώς το ψυχιατρικό βλέµµα
συνδιαλέγεται µε τις διαφορετικές οπτικές των συµµετεχόντων. Θα µπορούσαµε να
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υπογραµµίσουµε από τώρα τη δόξα (Bourdieu, 1980, σ. 111-113, 1999) της ψυχιατρικής, τα
όρια της οποίας αντιµετωπίζει µε αµηχανία ο καταγγελτικός αυτός λόγος:
«Η ψυχιατρική έχει ιδεολογικές και έχει και κοινωνικές αραµέτρους. (…) αλλά έχει και ένα στοιχείο
όµως ειστηµονικό έτσι; Και ρέει να σταθείς στο καθαρά ειστηµονικό ας ούµε… ∆εν µορεί να
νοηθεί σαν καθαρή ειστήµη. Αλλά, όως δεν υάρχει νοµίζω καθαρή ειστήµη, αλλά ρέει να έχει
εριοχές, ευδιάκριτες, δηλαδή ρέει να έχει και το ειστηµονικό, δηλαδή την ειστηµονική της
οντότητα, και την κοινωνική της ευαισθησία. Αλλά δεν µορεί ας ούµε, αν λειτουργήσεις δηλαδή µε
µόνη την κοινωνική σου ευαισθησία ως ψυχίατρος έχεις αοτύχει. Εεε, δηλαδή η ψυχιατρική ολύ
εύκολα µορεί να γίνει θερααινίδα της κοινωνικής κανονικότητας. (…) Έχει γίνει άρα ολλές,
δηλαδή ρέει να αντιστέκεσαι σε αυτό. Αλλά µέχρι οίου σηµείου, µέχρι του σηµείου να µην αρνηθείς
την ψυχιατρική ας ούµε, έτσι;» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., η υπογράµµιση δική µου)
Μια σειρά από παραδοξότητες στην εκφορά του κριτικού ψυχιατρικού λόγου
ανάγονται ακριβώς στην διατήρηση του σκήτρου (Bourdieu, 1999, σ. 161-163, 279-280),
που δικαιώνει την ψυχιατρική δόξα. ∆ηλαδή, η κριτική ενάντια στην ψυχιατρική κυριαρχία
ασκείται από τους θεσµικά κυρίαρχους (ψυχίατρους) και δεν υπερβαίνει συνήθως τα όρια της
αµφισβήτησης της ψυχιατρικής καθεαυτής.17 Η κριτική, εξαιρουµένων ορισµένων οριακών
εκφράσεων της δεκαετίας του ’80, οριοθετείται από την ψυχιατρική δόξα. ∆εν υπερβαίνει το
µαγικό κατώφλι που θα ακύρωνε κάθε περαιτέρω αµφισβήτηση, καθώς θα ανήγαγε την
οποιαδήποτε «πρόοδο» στη συνολική καταστροφή του πεδίου.18 Αυτή η θεµελιώδης
αµφισηµία της «κριτικής» ψυχιατρικής είναι η βασική αιτία για µια σειρά από αντιφάσεις
στην παραγωγή, στην κυκλοφορία και στην αποτελεσµατικότητα του κριτικού ψυχιατρικού
λόγου.
4. Η «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική
Η «κριτική» ψυχιατρική είναι ο ένας πόλος στο εσωτερικό της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης ως προτάγµατος. Ο άλλος πόλος είναι η «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική, µια
άλλη διάταξη αποφάνσεων, παραγωγής διακρίσεων και διακίνησης προταγµάτων. Το
πέρασµα από τον ένα πόλο στον άλλο δεν είναι οµαλό, παρά το κοινό τους µέληµα για
17 «… ο λόγος της αυθεντίας ρέ ει να εκφωνείται α ό το ρόσω ο ου νοµιµο οιείται να τον εκφωνεί, τον κάτοχο του
‘σκή τρου’, τον ο οίο όλοι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ως νοµικά ικανό και ε ιδέξιο να αραγάγει αυτή την ιδιαίτερη τάξη
λόγου…» Πρβλ. Bourdieu Pierre, Γλώσσα και συµβολική εξουσία, Αθήνα, Καρδαµίτσας, 1999, σ. 163.
18 Επιπλέον, για ένα λόγο που δε θέλει να είναι αµιγώς επιστηµονικός, όπως είναι ο κριτικός ψυχιατρικός
λόγος, τίθεται το ζήτηµα της στοχοθετηµένης διαχείρισης των διασταυρώσεων της επιστηµονικής µε την
τοπική κουλτούρα. Υπό το πρίσµα της «κριτικής» ψυχιατρικής, η σχέση αυτή δεν αναπαριστάται ως
αντιπαλότητα (επιστηµονικός έναντι παραδοσιακού ή έστω µη-επιστηµονικού λόγου), όπως στην περίπτωση
του «εκσυγχρονιστικού» λόγου, αλλά ως ζήτηµα υπό συνεχή διαπραγµάτευση. Μια σειρά από αντινοµίες
ανάγονται στη δόξα της ψυχιατρικής µε µια παράλληλη µέριµνα να ακουστεί η τοπική κουλτούρα, ορισµένα
στοιχεία της οποίας θεωρούνται ότι µπορούν να αξιοποιηθούν στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
Κάτι που βεβαίως προτείνεται ευθέως από την εθνοψυχιατρική, την ειδικότητα της κοινωνικής ανθρωπολογίας
που µελετά τους «τοπικούς» τρόπους «παραγωγής» της ψυχικής ασθένειας και της αντιµετώπισής της.
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προβληµατικοποίηση όψεων της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής. Ο κριτικός λόγος εναντιώνεται όχι µονάχα σ’ αυτό που αποκαλείται «επίσηµη
ψυχιατρική» αλλά και στον «αδελφό» λόγο του εκσυγχρονισµού, τον οποίο παρασταίνει ως
το συµπλήρωµα της παραδοσιακής τάξης πραγµάτων, ως το νέο αντίπαλο δέος:
«Κοίταξε να δεις, υάρχει ας ούµε η ψυχιατρική ου ασκείται, ου είναι η ψυχιατρική ας ούµε ου
θέλει να διαχωρίζει τους αρρώστους, να ειλέγει και να ξεδιαλέγει. Είναι η ψυχιατρική ου θέλει
αράλληλο µοντέλο ας ούµε, να υάρχουνε κοινοτικές δοµές, και οι ψυχιατρικές κλινικές να έχουν να
κάνουν µε τα φρέσκα εριστατικά, τα εριστατικά µε ενδιαφέρον ερευνητικό ή κλινικό και να υάρχει
και το άσυλο όµως για το ίζηµα, έτσι; Λοιόν. Το οοίο το ίζηµα το χρησιµ, το δηµιουργεί η
ψυχιατρική ας ούµε δεν είναι α’ την αρχή, έτσι; Λοιόν, υάρχουνε αυτές οι δύο ψυχιατρικές
αόψεις ας ούµε… ∆ηλαδή, κρυσταλλώνονται σε αυτές τις δύο, υάρχουνε άρα ολλές, αλλά
κρυσταλλώνονται σε αυτές τις δύο. Η λειοψηφία των ψυχιάτρων είναι µε την άοψη, αυτή την ρώτη
ας ούµε, οι ψυχίατροι. Γι’ αυτό βλέεις γίνονται εδώ µέσα αλλά δεν αίρνουνε αέναντι αό το
άσυλο, δεν το αναιρούν δεν θέλουν να το αναιρέσουν δηλαδή. Να το χρησιµοοιήσουν. Να λειτουργώ
εγώ ως κοινοτική δοµή αλλά να ‘χω (…) καβάτζα να ούµε, να τους στέλνω µέσα όοιον να ‘ναι,
εικίνδυνο θεωρώ ας ούµε δεν ταιριάζει στις θεωρητικές µου κατασκευές δηλαδή κλ.»19
(ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ.)
Πράγµατι, ο εκσυγχρονιστικός λόγος παίρνει τη µορφή αφενός της συνέχειας της
«επίσηµης» ψυχιατρικής, αφετέρου της συστηµατικής προσπάθειας «απάλειψης» όλων των
θεωρούµενων σαν «ακραίων» κριτικών. Οι αµφισβητήσεις που συστηµατικά παράγει
εστιάζονται στο εσωτερικό του ψυχιατρικού θεσµού. Κάθε συστηµατικός προβληµατισµός
για τα κοινωνικά θεµέλια της ψυχιατρικής εξοβελίζεται:
«Αυτό ου εννοούµε σε ένα λήρες ψυχιατρικό δίκτυο, είναι ένα ψυχιατρικό νοσοκοµείο βραχείας
νοσηλείας, όου είναι φυσικό να νοσηλεύονται ορισµένα βαριά εριστατικά, µε σύγχρονα βιολογικά
µέσα θεραείας, και µε σύµφωνη βιοψυχοκοινωνική θεώρηση των ραγµάτων, και µ’ αυτή την έννοια
το ψυχιατρικό νοσοκοµείο είναι µια αναγκαιότης, στη σύγχρονη ψυχιατρική. Αλλά τι ψυχιατρικό
νοσοκοµείο. Μοντέρνο, βραχείας νοσηλείας, και ου να λειτουργεί σύµφωνα µε τις ειταγές της
ειστήµης.» (ψυχίατρος σε τηλεοπτική συζήτηση)
Το ζητούµενο φαίνεται να είναι ο εκµοντερνισµός του ψυχιατρικού συστήµατος. ∆ε
θα συναντήσουµε αναφορές στην κοινωνική χειραφέτηση, ως ευρύτερη διαδικασία που
συµπεριλαµβάνει την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Πρόκειται για τον ήπιο τεχνοκρατικό λόγο
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Υπάρχει µια άµεση σχέση αφενός µεταξύ «κριτικού» ψυχιατρικού λόγου και «µοντέλου της
αποϊδρυµατοποίησης» και αφετέρου µεταξύ «εκσυγχρονιστικού» ψυχιατρικού λόγου και «µεικτού µοντέλου»
(όπως παρουσιάστηκαν στο κεφ. ΙΙΙ). Όσον αφορά στη δεύτερη αντιστοιχία, είναι ενδεικτικό το παρακάτω
απόσπασµα από ένα «κριτικό» βήµα: «Λοι όν, η, σε µια τέτοια αριστοκρατική αντίληψη των ραγµάτων η ακαδηµαϊκή
ψυχιατρική ρωτοστατεί. Είναι δηλαδή κυρίως, έχει την ατέντα ας ούµε του ράγµατος, έτσι; Και ε οµένως έχει ένα
ολύ αντιδραστικό ρόλο σε ότι µεταρρυθµιστικό ριζοσ αστικό κλ . Λοι όν, το κάλυµµα είναι ας ούµε ότι εµείς είµαστε
ανε ιστήµιο ας ούµε άρα έχουµε εκ αίδευση, δί λα τους δηλαδή και έχουµε και έρευνα ας ούµε, κουταλοµετράνε
δηλαδή και ψάχνουνε το σχιζοµύκητα ας ούµε. Εντάξει αυτό είναι.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ.)
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του πραγµατισµού, µια σταθερή µέριµνα να αλλάξουν τα πράγµατα «εδώ και τώρα»,
σύµφωνα µε όσα επιτάσσουν οι σύγχρονες απαιτήσεις της δυτικής επιστήµης.
4.1. «Ψυχιατρική, µια ιατρική ειδικότητα»
Σε ιστοσελίδα που αναφέρεται στην ψυχιατρική, στο πλαίσιο συζήτησης για τη
«διασυνδετική ψυχιατρική», βρίσκουµε το παρακάτω απόσπασµα:
«Αρκετή συζήτηση γίνεται τα τελευταία χρόνια για την αναγνώριση της Συµβουλευτικής∆ιασυνδετικής Ψυχιατρικής ως µιας ξεχωριστής υο-ειδικότητας της Ψυχιατρικής. Στα λαίσια αυτά
θεωρείται λέον ειβεβληµένο στα εκαιδευτικά ρογράµµατα της Γενικής Ψυχιατρικής να υάρχει
µια δοµηµένη εκαίδευση άνω σε θέµατα ου αφορούν την εξάσκηση της Ψυχιατρικής στο Γενικό
Νοσοκοµείο. Ήδη στις Η.Π.Α. τα ερισσότερα ρογράµµατα έχουν ενσωµατώσει στο βασικό
ρόγραµµα εκαίδευσης των ειδικευµένων τους και µια εξάσκηση στο ειδικό αυτό γνωστικό εδίο, ου
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού κατά κάοιο τρόο εαναφέρει την Ψυχιατρική στην ιατρική της βάση.»
(η υπογράµµιση δική µου)
Το πρόταγµα ξεκόβει εδώ από τα χειραφετητικά διαφέροντα: αποκαθαρµένο από
άµεσες ιδεολογικές αναφορές θέτει πρωταρχικό στόχο την ανάδειξη της ιατρικής διάστασης
της ψυχιατρικής. Η έµφαση δίνεται στο δεύτερο συνθετικό της ψυχ-ιατρικής, δηλαδή στην
καταξίωσή της ως σύγχρονης ιατρικής ειδικότητας. Το σύνολο από τα προτάγµατα της
µεταρρύθµισης παίρνουν εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο από αυτό που τους προσδίδει ο
«κριτικός» ψυχιατρικός λόγος. Βρισκόµαστε µακριά από τα χειραφετητικά προτάγµατα, την
προβληµατικοποίηση της καθηµερινής ψυχιατρικής πρακτικής µε όρους πολιτικοποίησης.
Ο κεντρικός στόχος είναι το πλησίασµα µε το πρότυπο, όπως αυτό έρχεται
ετοιµοπαράδοτο από δύο χώρους, έναν επιστηµολογικό-ιατρικό και ένα πολιτισµικόγεωγραφικό: τη δυτική ιατρική. Η «επίσηµη» ψυχιατρική που κυριάρχησε στην Ελλάδα τα
τελευταία πενήντα χρόνια φαίνεται να έχει κατά κάποιο τρόπο «καθυστερήσει» σε σχέση µε
τις εξελίξεις στη δυτική ψυχιατρική. Ζητούµενο, λοιπόν, είναι ο «εκσυγχρονισµός», η απλή
άρση της ασυγχρονίας, το πλησίασµα µε το πρότυπο. Τα προβλήµατα της ψυχιατρικής δεν
ανασυγκροτούνται µε πολιτικούς όρους αλλά µε όρους ανάπτυξης ενός αποτελεσµατικού
συστήµατος δηµόσιας υγείας. «Αποκατάσταση», «αποϊδρυµατοποίηση», είναι σηµεία ενός
τεχνικού-θεραπευτικού λεξιλογίου. ∆εν έχουµε να κάνουµε πια µε «αµαρτήµατα», µε
«εγκλήµατα», µε «εγκλεισµούς» αλλά µε πεπαλαιωµένες τεχνικές θεραπείας που οφείλουν να
εκσυγχρονιστούν.
Στο πλαίσιο της «εκσυγχρονιστικής» ψυχιατρικής, τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης τεχνικοποιούνται στο έπακρο: τη διαδικασία «συρρίκνωσης του ασύλου»
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αντικαθιστά «µια στροφή από την ενδονοσοκοµειακή στην εξωνοσοκοµειακή νοσηλεία»,
δηλαδή µια προσαρµογή στις σύγχρονες επιταγές της ιατρικής επιστήµης.
4.2. Η ιστορική συνέχεια της ψυχιατρικής
Σε αυτό το πρίσµα ανάγνωσης της ψυχιατρικής πραγµατικότητας που αλλάζει, η
ψυχιατρική δε διασπάται σε ασύµβατες ιστορικές περιόδους αλλά σε στάδια µιας συνεχούς
πορείας. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση δεν είναι παρά ο εκµοντερνισµός της ψυχιατρικής, η
εφαρµογή και η παγίωση της µοντέρνας εκδοχής της ψυχιατρικής, δηλαδή της «ιατρικής
ειδικότητας» που εξελίσσεται συσσωρεύοντας προοδευτικά γνώσεις και εµπειρίες. ∆εν
έχουµε µια ρήξη αλλά µια προσπάθεια υπέρβασης των δυσκολιών και µια εγκαθίδρυση
θεραπευτικών θεσµών σύγχρονων µε το «πνεύµα των καιρών». Το πρόταγµα του
«ανθρωπισµού» νοείται ως στροφή προς το νέο πνεύµα περί ανθρώπου που φέρει ο δυτικός
πολιτισµός:
«Αυτό, όσον αφορά, το στοιχείο της θεραείας σε ασυλιακά ιδρύµατα, είναι ένα δεδοµένο. ∆ηλαδή,
εάν είναι κάτι στο οοίο υστερούµε στην Ελλάδα, είναι στο θέµα της αοασυλοοίησης, της
αντιµετώισης των χρονίως ψυχικά ασχόντων και νοµίζω ότι είναι ολύ θετικό ότι τον τελευταίο
καιρό (…) υάρχει µία στροφή ρος τον ξεχασµένο ασυλιακό άρρωστο, τον οοίο αρχίζουµε και
κοιτάµε µε κάως µεγαλύτερη συµάθεια και κάως µεγαλύτερο ενδιαφέρον και αυτό το θεωρώ άλι
ολύ θετικό, νοµίζω ότι είναι ένα αό τα σηµαντικότερα και τα ευγενέστερα ειτεύγµατα της
σύγχρονης ελληνικής ψυχιατρικής, ότι άρχισε ειτέλους να ενδιαφέρεται και γι’ αυτόν τον ασυλιακό
άρρωστο.» (ψυχίατρος σε τηλεοπτική συζήτηση, η υπογράµµιση δική µου)
Η διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης αναπαριστάται ως «τροποποίηση» του
συστήµατος της ψυχιατρικής φροντίδας και ως εκµοντερνισµός της ψυχιατρικής πρακτικής
σύµφωνα µε τα αποδεκτά πρότυπα της δυτικής ψυχιατρικής, σε σχέση µε τα οποία
παρουσιάζεται κάποια «υστέρηση». ∆εν υπάρχει ρήξη αλλά τροποποίηση, δεν έχουµε έναν
ρηξικέλευθο µετασχηµατισµό αλλά µια συνολική αναβάθµιση. ∆εν πρόκειται για µια ριζική
αλλαγή προς την κατεύθυνση της συνολικής κοινωνικής χειραφέτησης, όπως στην περίπτωση
της «κριτικής» ψυχιατρικής, αλλά για µια συνολική επαναρύθµιση του συστήµατος της
ψυχιατρικής φροντίδας.

4.3. Το ζητούµενο του «εκσυγχρονισµού»
Το κεντρικό ζητούµενο του εκσυγχρονιστικού λόγου είναι ακριβώς ο
«εκσυγχρονισµός», µε την κυριολεκτική σηµασία του όρου: εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων
και αντιλήψεων στην ψυχιατρική πρακτική. Το πρόταγµα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
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λαµβάνει τη µορφή του αιτήµατος για «συντονισµό», για πλήρη συνταύτιση µε το δυτικό
πρότυπο, το οποίο αξιολογείται ως ανώτερο από το τοπικό. Τα πράγµατα εδώ είναι πιο
καθαρά, ο δρόµος προδιαγεγραµµένος, η προβληµατικοποίηση σαφής, «µονολογική»,
εκφρασµένη µε την βεβαιότητα του «αυτονόητου».
Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασµα που ακολουθεί, το οποίο αφορά στην
αντιµετώπιση διαµαρτυριών από τους κατοίκους µιας περιοχής όπου επρόκειτο να
εγκατασταθεί ένας ξενώνας στο πλαίσιο του προγράµµατος ψυχαργώς:
«Θεωρώ ότι η αντίδραση των κατοίκων και η αόφαση λήψης ασφαλιστικών µέτρων και κυρίως τα
ειχειρήµατα στα οοία τόσο η αντίδραση όσο και η συνακόλουθη αόφαση στηρίχθηκαν συγκροτούν
µία αντίληψη και µία κοινωνική στάση ου βρίσκεται σε διαµετρική αντίθεση µε τους βασικούς
ροσανατολισµούς της σύγχρονης ψυχιατρικής ου εριλαµβάνει ανάµεσα στους ρωταρχικούς της
στόχους την εφαρµογή των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής, δηλαδή την έµφαση στην
εξωνοσοκοµειακή ερίθαλψη, στην αοϊδρυµατοοίηση, στην αφοµοίωση των ψυχιατρικών υηρεσιών
και γενικά των υηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα και ακόµα στην αοστιγµατοοίηση και στην
κοινωνική ενσωµάτωση των ψυχιατρικών αρρώστων. Είναι οι ίδιες οι αρχές ου ισχύουν και
εφαρµόζονται στις ιο ροηγµένες ειστηµονικά και ολιτιστικά χώρες του κόσµου και συνάµα
αοτελούν τον βασικό κορµό των ∆ιακηρύξεων και Οδηγιών των ∆ιεθνών Οργανισµών όως του
ΟΗΕ και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, του Συµβουλίου της Ευρώης και των οργάνων της
Ευρωαϊκής Ένωσης... (ψυχίατρος, σε επιστηµονικό περιοδικό, η υπογράµµιση δική µου)
Υπ’ αυτό το πρίσµα ανάγνωσης της ψυχιατρικής πραγµατικότητας και του τρόπου
που οφείλει αυτή να µετασχηµατιστεί, η µεταρρύθµιση λαµβάνει το µορφή της σταδιακής
ευαισθητοποίησης της «ψυχιατρικής κοινότητας», µε βάση τις κατευθύνσεις της σύγχρονης
ψυχιατρικής. Πρόκειται για µια βέβαιη για τους προσανατολισµούς της στρατηγική.
Το ζητούµενο δεν είναι, όπως στην περίπτωση του «κριτικού» ψυχιατρικού λόγου, το
«κίνηµα για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση» αλλά η αργή τροποποίηση του συστήµατος της
ψυχιατρικής φροντίδας «από τα µέσα», στην οποία καλούνται να πρωτοστατήσουν οι
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και οι οργανώσεις τους:
«Η ανάγκη για τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας έγινε αισθητή στα µέλη της Ιατρικής Υηρεσίας αό
τα τέλη της 10ετίας του ’80, ολύ ενωρίτερα αό την έλευση του ‘Ψυχαργώς’. Στις συζητήσεις και τις
ενέργειες για τη διαµόρφωση µιας σύγχρονης ορείας συµµετείχε το σύνολο της ειστηµονικής
κοινότητας, όλοι οι εαγγελµατίες ψυχικής υγείας και η συνδικαλιστική ηγεσία τους. Καθένας συνέβαλε
όως µορούσε. Άλλοι µε τις ειστηµονικές γνώσεις και ροτάσεις τους, άλλοι µε την ειθυµία για
αλλαγή, την καλοιστία και το ήθος τους. Σφυρηλατήθηκε ενιαία ‘γραµµή’ και οµοψυχία η οοία έγινε
σεβαστή και αό όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια ου διοίκησαν το Νοσοκοµείο τα τελευταία 12 χρόνια.
Καθένα αό αυτά, ανάλογα µε τις ικανότητές του, ειτάχυνε ή ειβράδυνε τους ρυθµούς των
ροσαθειών αλλά η ορεία ρος τον εκσυγχρονισµό δεν σταµάτησε οτέ.» (ψυχίατρος σε
επιστηµονικό περιοδικό, η υπογράµµιση δική µου)
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Αυτή είναι η κυρίαρχη παράσταση του εκσυγχρονιστικού λόγου, η ενιαία πορεία,
εκφρασµένη από τα µέσα ως κίνηση εκσυγχρονισµού. Τα προτάγµατα που απευθύνει στους
ανθρώπους της ψυχιατρικής θα πάρουν τη µορφή τους σε σχέση µ’ αυτή την παράσταση.
4.4. Ένας διάχυτος ραγµατισµός
Οι επιταγές αυτές και οι συνακόλουθες προβληµατικοποιήσεις οδηγούν σε µια
πραγµατιστική αντιµετώπιση των εξελίξεων, οι οποίες ανασυγκροτούνται µε όρους πορείας
προς πιο αποδοτικές πρακτικές διαχείρισης της ψυχοπαθολογίας. Η προβληµατικοποίηση
είναι εστιασµένη στο συγκεκριµένο, στο δοσµένο, χωρίς τους αναγωγισµούς του «κριτικού»
ψυχιατρικού λόγου: αποσκοπεί όχι σε µια ριζική ανατροπή αλλά στην τροποποίηση του
απτού, του συγκεκριµένου, στην «εδώ και τώρα» παρέµβαση:
«Υάρχει βέβαια και η λευρά των ενοίκων του ξενώνα. Που τώρα µαθαίνουν ένα εάγγελµα, µια
τέχνη και ου στη συνέχεια –µε τη βοήθεια του ρογράµµατος– θα κλιθούν να την ασκήσουν
ραγµατικά. Μικρές ή µεγαλύτερες αραγωγικές ειχειρήσεις έχουν ρογραµµατιστεί να
δηµιουργηθούν για τους ενοίκους του ξενώνα, ως τµήµατα ευρύτερων αραγωγικών κοινωνικών
συνεταιρισµών. Σ’ αυτές ροβλέεται η συνεργασία των ενοίκων του ξενώνα µε εαγγελµατίες,
τεχνίτες και άλλους ειχειρηµατίες της εριοχής για την αραγωγή ροϊόντων ή υηρεσιών, ου θα
διατίθενται στην τοική ή υερτοική αγορά. Προβλέεται ακόµη να αασχοληθεί ανθρώινο δυναµικό
εριοχής. Έτσι δηµιουργούνται ρόσθετα εισοδήµατα και ροστιθέµενη αξία, και ου σε τελευταία
ανάλυση, βελτιώνουν την οικονοµική θέση της όλης, της εριοχής, της γειτονιάς.» (ψυχίατρος, σε
επιστηµονικό περιοδικό)
Η στρατηγική της «εδώ και τώρα» παρέµβασης ακολουθείται και από τον «κριτικό»
ψυχιατρικό λόγο. Μόνο που στην περίπτωση της «κριτικής» ψυχιατρικής η εστίαση στο
συγκεκριµένο λαµβάνει τη µορφή «διασύνδεσης θεωρίας και πράξης», ως θεωρητικοποίηση
της πρακτικής, και αντιστρόφως ως πρακτική εφαρµογή θεωρητικών προβληµατισµών. Το
«εδώ και τώρα» του εκσυγχρονιστικού λόγου περιορίζεται σε µια πρακτική εφαρµογή, την
οποία υποβαστάζει ένας αναστοχασµός ιατρικού-θεραπευτικού και διαχειριστικού τύπου,
χωρίς µακροθεωρητικές προβληµατικοποιήσεις της ψυχιατρικής καθηµερινότητας.
4.5. Μια διαχειριστική λογική
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση εµπεριέχει εξ ανάγκης µια διαχειριστική διάσταση, στο
βαθµό που θα πρέπει να «διαχειριστεί» το µεγάλο αριθµό των ιδρυµατοποιηµένων τροφίµων
που παρήγαγε το ψυχιατρικό σύστηµα στα «προ-µεταρρυθµιστικά» χρόνια. Η έννοια της
«επανένταξης» βρίσκει εδώ το πλήρες νόηµά της:
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«Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση έχει ένα κοµµάτι ου αφορά το µέλλον, είναι το Κέντρο ψυχικής υγείας,
είναι ο ψυχιατρικός τοµέας του γενικού νοσοκοµείου, είναι η κινητή µονάδα, και έχει και ένα κοµµάτι,
και έχει και ένα κοµµάτι ου αφορά το αρελθόν. Που αφορά την αοασυλοοίηση, την εανένταξή
τους, την κοινωνικοοίησή τους µέσα στη κοινωνική οµάδα. Και αυτό γίνεται αό τα οικοτροφεία, τους
ξενώνες και τα ροστατευµένα διαµερίσµατα..» (ψυχίατρος σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η
υπογράµµιση δική µου)
Ωστόσο, ο «εκσυγχρονιστικός» ψυχιατρικός λόγος εξαγνίζει τη διαχείριση από τα
αρνητικά της συµφραζόµενα και την καθιστά κεντρικό κατευθυντήριο άξονα, εγκαθιστώντας
την στον πυρήνα των προταγµάτων που διακινεί. Στο πλαίσιο της «εκσυγχρονιστικής»
ψυχιατρικής θα δούµε και θα ακούσουµε µια πληθώρα από επιταγές τροποποίησης της
ψυχιατρικής πρακτικής οι οποίες βασίζονται σε προβληµατικοποιήσεις αντιµετώπισης του
υποκειµένου προς θεραπεία. Αυτές οι προτροπές για εργασία επί του εαυτού, ωστόσο, θα
περιοριστούν σε ένα γενικό πρόταγµα βελτίωσης της αποδοτικότητας του συστήµατος µε
όρους προαγωγής της «ψυχικής υγείας», δίχως ριζικούς αναστοχασµούς για τις κοινωνικές
και πολιτικές συνιστώσες της τελευταίας.
4.6. Μια τεχνική αντιµετώιση του Άλλου
Και στην περίπτωση του «εκσυγχρονιστικού» ψυχιατρικού λόγου θα συναντήσουµε
µια µέριµνα για δηµοσιοποίηση, αλλά όχι στο πλαίσιο µιας οξείας αντιπαράθεσης, µιας
κριτικής-στιγµατιστικής διάθεσης, παρά ως επικοινωνία ή τακτική που αρµόζει σε µια
σύγχρονη ιατρική υπηρεσία. Οι πληροφορίες είναι αποστεωµένες από πολιτικά
συµφραζόµενα και αφορούν σε αυστηρά τεχνικές οδηγίες διαχείρισης της ψυχοπαθολογίας.
Κι εδώ, όµως, θα βρούµε µια σειρά από προτάγµατα για τρόπους συµπεριφοράς, οδηγίες
για την αρµόζουσα στάση απέναντι στην «ψυχική αρρώστια», που δε θα παρατεθεί ποτέ
εντός εισαγωγικών. Και θα συναντήσουµε έναν µακρύ κατάλογο λέξεων που επιδιώκουν τον
επαναπροσδιορισµό της νόµιµης θεώρησης του «είναι» του υποκειµένου προς θεραπεία και
του «δέον είναι» του υποκειµένου-θεραπευτή:
«Οι γενικοί στόχοι καθορίζονται αό τα χαρακτηριστικά των χρηστών και τις ανάγκες τους και οι
ατοµικοί ροσδιορίζονται αό τις ατοµικές ιδιαιτερότητες του κάθε φιλοξενούµενου. Ο σκοός αυτός
ειτυγχάνεται µέσω θεραευτικών στόχων ου σχετίζονται µε την ενίσχυση των δραστηριοτήτων
ανεξάρτητης διαβίωσης, τον έλεγχο και την βελτίωση της συµεριφοράς, την καλλιέργεια
αυτοεκτίµησης, υευθυνότητας, ρωτοβουλίας, οµαδικού νεύµατος, συλλογικής ευθύνης, την
βελτίωση της αυτοεικόνας και του αυτοσεβασµού, τον εαναροσδιορισµό των σχέσεων µε την
οικογένεια, την θεραευτική διαδικασία τόσο µε τα ρόσωα αναφοράς, όσο και µέσα αό τις
θεραευτικές οµάδες, την αξιοοίηση του ελεύθερου χρόνου µε οργανωµένες ψυχαγωγικές
δραστηριότητες, την συµµετοχή τους σε κοινοτικές και κοινωνικές οµάδες και την εκαίδευσή τους σε
κοινωνικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα γίνεται συνεχής αξιολόγηση της ορείας του κάθε φιλοξενούµενου
σύµφωνα µε κλίµακες αξιολόγησης και στην βάση των ατοµικών θεραευτικών στόχων ου έχουν
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τεθεί για τον καθένα. Αό αυτές ροκύτουν και εαναροσδιορίζονται οι νέοι στόχοι ανάλογα µε την
βελτίωση και την ροσάθεια ου καταβάλλει ο καθένας. Οι φιλοξενούµενοι, αν και διαβιούν στον ίδιο
χώρο (στον ρώτο όροφο του κτιρίου έχουν εγκατασταθεί οι ένοικοι του Οικοτροφείου και στον
δεύτερο εκείνοι του Ξενώνα) και χρησιµοοιούν τους ίδιους κοινόχρηστους χώρους (το ισόγειο, στο
οοίο βρίσκονται οι δύο τραεζαρίες, το αίθριο-σαλόνι και κοινά wc, το υόγειο, στο οοίο υάρχουν οι
εγκαταστάσεις των µαγειρείων, των λυντηρίων και το σιδερωτήριο και ο τρίτος όροφος στον οοίο
βρίσκεται το γυµναστήριο), αντιµετωίζονται εξατοµικευµένα αό όλο το θεραευτικό ροσωικό και
διαφοροοιείται το ρόγραµµα τους (οµαδικό και ατοµικό) ως ρος τους θεραευτικούς στόχους.
(απόσπασµα από κείµενο δηµοσιοποιηµένο στον ειδικό τύπο από τους υπευθύνους ενός
«ξενώνα», η υπογράµµιση δική µου)
Ο εκσυγχρονιστικός λόγος θα εγγραφεί και αυτός στον πυρήνα του συνολικού
εγχειρήµατος της επανεννοιολόγησης του ψυχιατρικού υποκειµένου. Μόνο που το
εγχείρηµα αυτό θα πάρει εδώ τη µορφή τεχνικών-θεραπευτικών εφαρµογών που δεν
υπερβαίνουν τα στενά διαφέροντα της ψυχιατρικής:
«Ήδη αό τη δεκαετία του 1980 είναι σε εξέλιξη και στη χώρα µας η ροσάθεια για ριζική αλλαγή
του τρόου αντιµετώισης των ψυχικά ασθενών µε κύριο χαρακτηριστικό την θεραευτική
αντιµετώισή τους µε βάση τις διεθνώς αοδεκτές ειστηµονικές γνώσεις και µεθόδους της
ψυχιατρικής. Σύµφωνα µε αυτές οι υηρεσίες ψυχικής υγείας αρέχονται και λειτουργούν µε βάση τις
αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, της ροτεραιότητας της ρωτοβάθµιας φροντίδας, της
εξωνοσοκοµειακής ερίθαλψης, της αοϊδρυµατοοίησης, της ψυχοκοινωνικής αοκατάστασης και
κοινωνικής εανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας καθώς και της ληροφόρησης και
εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην ροαγωγή της ψυχικής υγείας όως ροβλέφθηκε εξ’ άλλου
και στο άρθρο 1 του Ν. 2716/99 ‘Ανάτυξη και εκσυγχρονισµός των υηρεσιών ψυχικής υγείας’.
(…) Οι ροαναφερόµενες αλλαγές είναι ειστηµονικά ορθές, συµβάλλουν στην θεραευτικά καλύτερη
αντιµετώιση της ψυχικής διαταραχής και την αοστιγµατίζουν αό ιδιότητες ου αό ροκατάληψη
της αοδίδονταν και τη συνέδεαν άρρηκτα µε την εικινδυνότητα και τον συνεακόλουθο εγκλεισµό
των ατόµων σε ιδρύµατα...» (ψυχίατρος σε επιστηµονικό περιοδικό, η υπογράµµιση δική µου)
Ακόµα και το «άνοιγµα στην κοινότητα» δε θα πάρει τη µορφή του προτάγµατος
µιας συλλογικής συµπαράστασης στον «άνθρωπο που πάσχει», αλλά, αντιστρόφως, θα
αναπαραστήσει την κοινωνία ως µια διευρυµένη «θεραπευτική κοινότητα». Η αντιµετώπιση
του υποκειµένου προς θεραπεία οφείλει να τροποποιηθεί ριζικά και προκειµένου αυτό να
καταστεί δυνατό ο εκσυγχρονιστικός λόγος θα πληµµυρίσει την ψυχιατρική καθηµερινότητα
µε µικροσκοπικά «να», γραµµένα µε προσοχή σε αισθητικά άρτια, τις περισσότερες φορές,
φυλλάδια. Μέσα απ’ αυτά τα γραπτά τεκµήρια και τις καθηµερινές προτροπές «προς το
προσωπικό», µε τις παραινέσεις που απευθύνονται προς κάθε κατεύθυνση, θα επιζητηθεί, και
εδώ, µια εργασία επί του εαυτού. Μόνο που εξαρχής αυτή θα προσδιοριστεί ως
συµµόρφωση στις νέες επιταγές των «επαγγελµατικών ρόλων», όπως επιβάλλονται από τον
εκµοντερνισµό της ψυχιατρικής πρακτικής προς την κατεύθυνση της αποτελεσµατικότερης
και σύµφωνης µε το πνεύµα της εποχής διαχείρισης της ψυχοπαθολογίας.
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5. Η υόθεση της αφοµοίωσης της ριζοσαστικότητας
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση αναπαριστάται συχνά ως πορεία από το ριζοσπαστισµό
στην κυριαρχία της τεχνοκρατικής λογικής, στη σταδιακή αντικατάσταση του «κριτικού»
από τον «εκσυγχρονιστικό» ψυχιατρικό λόγο. Αυτό το ερµηνευτικό σχήµα οδηγεί πολλές
φορές όλους αυτούς και αυτές που συνέδεσαν τη βιογραφία τους µε την προοπτική ενός
ριζικού µετασχηµατισµού της ψυχιατρικής, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης διαδικασίας
κοινωνικής χειραφέτησης, σε µια πεσιµιστική ανάγνωση του παρόντος:20
«Ναι, νοµίζω στα χρόνια τα δικά µας…στα χρόνια τα δικά µας ου ήτανε έντονη η διάθεση ας ούµε
και η διαθεσιµότητα για κοινωνική ας ούµε συνεισφορά αό τον καθένα µας, για συµµετοχή ας ούµε
στα κοινά κλ, ο καθένας µέσα αό το χώρο της, το ‘βλεε αυτό και µέσα αό το χώρο του
εαγγέλµατός του, της ειστήµης του ας ούµε. Λοιόν, η ψυχιατρική ήτανε ένα τέτοιο εδίο. Πολλά
αιδιά του αριστερού χώρου τότε να ούµε και, ροτίµησαν να κάνουν ψυχιατρική γιατί έβλεαν ίσως
[µε έµφαση] µια διέξοδο. Τα κοινωνικοολιτικά αδιέξοδα έστω και νόθα το ξανάλεω. Σήµερα δεν
υάρχει αυτό το κλίµα, είναι βέβαιο. Εντάξει. Το δεύτερο ου δεν υάρχει σήµερα είναι ότι η
τεχνοκρατική αντίληψη στα ράγµατα έχει εικρατήσει ιο ολύ.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., η
υπογράµµιση δική µου)
Το παρόν αναπαριστάται µέσα από ένα χρονικό διάζευγµα του τύπου «τότε-τώρα»:
«τότε» ήταν έτσι, «σήµερα» είναι κάπως αλλιώς. Οι δύο περίοδοι της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης (βλ. κεφ. ΙΙΙ) ανασυγκροτούνται ως δύο ριζικά διαφορετικές καταστάσεις, µε
διαφορετικούς προσανατολισµούς και δυνατότητες κοινωνικής παρέµβασης. Σύµφωνα µ’
αυτό το ερµηνευτικό σχήµα, η διαδικασία της επίσηµης εφαρµογής της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, όπως αυτή εκφράστηκε από τα δύο µεγάλα προγράµµατα, τον κανονισµό
805/84 και το «ψυχαργώς» που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνίσταται στη σταδιακή απορρόφηση
του «κριτικού» από τον «εκσυγχρονιστικό» ψυχιατρικό λόγο, η οποία νοείται ως αφοµοίωση
της ριζοσπαστικότητας:
«Η ανάτυξη και εξάλωση του διαχειριτικού λόγου και της ρακτικής του λεγόµενου
‘εκσυγχρονισµού’, ως ενός ‘εξορθολογισµού’ και ‘οµαλοοιητικής τακτοοίησης’ στον χώρο της
ψυχικής υγείας, εωφελείται ιδιαίτερα αό την ατροφία (αλλά και, ενίοτε, αό την
ενσωµάτωση/αφοµοίωση) του κριτικού λόγου και της κριτικής ράξης. Υάρχει η τάση να ανάγονται
τα ροβλήµατα, ου ροκύτουν, σε ροσωρινές, συγκυριακές ‘δυσλειτουργίες’ της µετάβασης στο
‘νέο’ ψυχιατρικό σύστηµα (ου ανατύσσεται, µ’ ένα τεθλασµένο, µεν, τρόο, αλλά οωσδήοτε, στη
βάση ενός µοντέλου γραµµικής ανάτυξης) και όχι σε αντιφάσεις µε κοινωνικό, ολιτικό και
ιδεολογικό/ειστηµονικό χαρακτήρα.» (ψυχίατρος, σε επιστηµονικό περιοδικό)
20

Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του συνεδρίου που διοργανώθηκε από συνδικαλιστικούς φορείς των
«επαγγελµατιών ψυχικής υγείας» (ΕΙΝΑΠ, ΠΕΝΟΨΥ, ΟΕΝΓΕ) και το επιστηµονικό περιοδικό Τετράδια
Ψυχιατρικής στις 14 και 15 Μαρτίου 2002 στην Αθήνα: Η ψυχιατρική Μεταρρύθµιση σε κρίση. Οράµατα και
ραγµατικότητες.
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Σύµφωνα µε µια τέτοια ανάγνωση, το χειραφετητικό πρόταγµα περιθωριοποιείται, ο
πραγµατισµός εγκαθίσταται ως κυρίαρχη λογική, η πολιτική κριτική εγκαταλείπεται, το
κριτικό

δυναµικό µετασχηµατίζεται

σε

ανώδυνες

φιλοσοφικές

διερωτήσεις

που

υποβαστάζουν µια καθ’ όλα νοµιµοποιηµένη ιατρική πρακτική. Με τον παραστατικό λόγο
του Μαρκίδη: «… τώρα διαθέτουµε τουλάχιστον Τα φάρµακα και την ‘Αοκατάσταση’. Και το
σουδαιότερο όλων, τα κοινοτικά κονδύλια. Όου το όλο ζήτηµα είναι ζήτηµα στυόχαρτου: ως θα
αοδείξουµε την αορροφητικότητά µας, ώστε ν’ αφεθούν να τα αορροφήσουµε. (…) Το αρακάναµε
σε άντρεµα του γηραλέου ια εαναστατικού ιδεαλισµού µε την εζή ραγµατικότητα, όως χτες
συνήθιζε να το αρακάνει σε ανατροή της εζής ραγµατικότητας ένας µεθυσµένος ιδεαλισµός»
(Μαρκίδης, 1998, σ. 56, 61-62).
Από την άλλη, όµως, µια σειρά από στοιχεία της ρητορείας του κριτικού
ψυχιατρικού λόγου εγκαθίστανται ως αυτονόητα, στον ορίζοντα του «πολιτικά ορθού»
ψυχιατρικού λόγου: τα δικαιώµατα των «ψυχικά ασθενών» κατοχυρώνονται νοµικά, η
«ταξινοµητική ψυχιατρική» λογική εµπλουτίζεται από µια σειρά από κοινωνικές
παραµέτρους, το ψυχιατρείο-άσυλο κατατείνει στην τροποποίηση των καταστατικών του
αρχών.
Πρόκειται για κίβδηλο µετασχηµατισµό; Με την ηγεµονία της «εκσυγχρονιστικής»
ψυχιατρικής εφαρµόζεται µια, κατ’ ουσία, αντιµεταρρύθµιση; Έχουµε να κάνουµε απλά µε
σπασµωδικές λύσεις οι οποίες ακολουθούν τη λογική της «απορρόφησης των ευρωπαϊκών
κονδυλίων»; Από τις αφηγήσεις διαφαίνεται συχνά µια απαισιόδοξη ερµηνεία της εξέλιξης
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης µε όρους διπολικών χρονικών διαζευγµάτων του τύπου
«τότε-τώρα» και µια αντίστοιχη αναπόληση των «ροµαντικών εποχών»:
«Αλλά ήταν ωραία. Γιατί ήταν η εοχή των αλλαγών. Των µεγάλων αλλαγών. Και των µεγάλων
ροσδοκιών ε; ∆ηλαδή τότε υήρχε µεγάλη κίνηση και κινητικότητα ας ούµε και στο µαζικό χώρο
κλ και υήρχε και κίνηση ιδεών, υήρχαν άρα ολλές ιδέες εκείνη την εοχή. Πέφτανε κάθε µέρα
ας ούµε και γινότανε συζητήσεις ατελείωτες ας ούµε. Υήρχε µεγάλη αταξία στο χώρο µεγάλη
εντροία δηλαδή και όλοι ιστεύανε ότι θα ροκύψει κάτι καλό ας ούµε, κάτι καλύτερο. ∆ηλαδή αν
βρείτε τις αοφάσεις ου είχαν αρθεί τότε κλ και κοιτάς τι έγινε σήµερα είναι τραγικά τα ράγµατα
ας ούµε αογοητευτικά. ∆ηλαδή δεν έχει γίνει σχεδόν τίοτα. (…) Ήτανε η εοχή της αλλαγής και
ήτανε και η εοχή των ελίδων ας ούµε. Και υήρχε και το σοβαρότερο. Εγώ, το ανησυχητικό δεν
είναι αυτό, αυτό εντάξει µορεί να υάρχει και σήµερα, µορεί να υάρχει λιγότερο µορεί να…
Υήρχε η ελίδα [µε έµφαση] Και η έλλειψη ειθυµίας, και έλλειψη ελίδας ου υάρχει σήµερα, αυτό
είναι ου σε τροµάζει. Τότε υήρχε η ελίδα. Ότι κάτι θα γίνει. Και υήρχανε και άνθρωοι ου
θέλανε κάτι να γίνει. Σήµερα δεν υάρχει αυτό το στοιχείο, αυτή η έλλειψη ειθυµίας είναι ου
τροµάζει σήµερα. Σε όλα τα ψυχιατρεία σήµερα υάρχει µια ακινησία, φοβερή θανατική ας ούµε.»
(ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., η υπογράµµιση δική µου)
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Πράγµατι, δεν έχει κανείς παρά να συγκρίνει το περιεχόµενο, τη ρητορική και τη
θεµατολογία των χώρων διαλόγου των δύο εποχών, από τη µια τα περιοδικά Η τρέλα και Η
ελευθερία είναι θεραευτική και από την άλλη τα τελευταία τεύχη του περιοδικού Τετράδια
Ψυχιατρικής για να διαπιστώσει ότι ο «κριτικός» έχει υποκατασταθεί ως ένα βαθµό από τον
«εκσυγχρονιστικό» ψυχιατρικό λόγο.
Εντούτοις, η υπόθεση της αφοµοίωσης της ριζοσπαστικότητας είναι σχηµατική και
ως τέτοια συσκοτίζει την ίδια στιγµή που διαφωτίζει. Εάν ερµηνεύσουµε το πέρασµα από
την «πρώτη» στη «δεύτερη µεταρρυθµιστική περίοδο» µόνο ως απορρόφηση της
ριζοσπαστικότητας παραγνωρίζουµε δύο θεµελιώδεις διαστάσεις του εγχειρήµατος αυτού:
1) τη διασύνδεση µετασχηµατισµού του πεδίου και συνολικού κοινωνικού µετασχηµατισµού
και 2) την εγγενή αµφισηµία αυτού του πρίσµατος ανάγνωσης της διαδικασίας µεταβολής
που εδώ ονοµάσαµε «κριτική» ψυχιατρική.
Εάν χρησιµοποιήσουµε ως µοναδικό ερµηνευτικό σχήµα αυτό της «αφοµοίωσης
της ριζοσπαστικότητας» κινδυνεύουµε να υποβαθµίσουµε τη µακροσκοπική µατιά. Είδαµε
στο κεφ. Ι τις αντινοµίες που αντανακλώνται κατά τη διάρκεια της εγκαθίδρυσης της
ψυχιατρικής στην Ελλάδα, από τα µέσα του 19ου αιώνα, και τη θεµελιακή «ασυγχρονία» µε
τους «παραδειγµατικούς χώρους», δηλαδή τις χώρες της δύσης (Γαλλία, Ιταλία, Μεγάλη
Βρετανία και Η.Π.Α.). Με το σχήµα της «αφοµοίωσης» δε θα συνυπολογίζαµε τη
µεταστροφή που ήδη είχε επιτευχθεί σε αυτές τις χώρες κατά τη διάρκεια της ελληνικής
µεταπολίτευσης προς την κατεύθυνση µιας πιο πραγµατιστικής θεραπευτικής λογικής, ως
απόρροια της ανόδου ενός γενικότερου ιδεολογικού ρεύµατος νεοσυντηρητισµού και την
ανάδειξης µιας νέας πολιτικής ορθοδοξίας, του νεοφιλελευθερισµού.21 Όταν «εισάγονταν»,
καθυστερηµένα, στοιχεία από την πολιτισµική επανάσταση της δεκαετίας του ’60 κατά τη
διάρκεια της µεταπολιτευτικής περιόδου το «νέο πνεύµα» είχε κυριαρχήσει στις δυτικές
χώρες, από τις οποίες επηρεάζονται καθοριστικά οι ψυχιατρικές εξελίξεις. Ήταν ευνόητο,
21

«Πράγµατι, τα µέσα της δεκαετίας του ΄80 α οτέλεσαν σηµαδιακή ερίοδο για το ιδεολογικό κλίµα της ελληνικής
κοινωνίας. (…) Η ηγεµονία της αραδοσιακής αριστεράς κουλτούρας εξαντλείτο και τα στερεότυ ά της έχαναν τη
νοηµατοδοτική ισχύ τους. Τη θέση τους κατέλαβε µια ατµόσφαιρα ραγµατιστικού φιλελευθερισµού και ναρκισσιστικού
καταναλωτισµού. Το φαινόµενο α οτελούσε ασφαλώς ευθυγράµµιση µε τη διεθνή σκηνή.» Πρβλ. Βούλγαρης Γιάννης,
Η Ελλάδα της µετα ολίτευσης. 1974-1990, Αθήνα, θεµέλιο, 2001, σ. 281. Και πιο αναλυτικά παρακάτω: «Έτσι,
το νέο ιδεολογικό κλίµα διαχύθηκε στην ελληνική κοινωνία όχι τόσο ως θεωρητικά συγκροτηµένη αντίληψη όσο ως
µεταβολή των συµ εριφορών, ως στροφή στον ατοµισµό και στον λουτισµό, στον ε ιδεικτικό καταναλωτισµό, και ως
αλλαγή των αξιακών ροτύ ων. Όλες οι σχετικές δηµοσκο ήσεις εκείνης της εριόδου έδειχναν ότι στην κοινή γνώµη
σηµειώνονταν µια στροφή η ο οία µ ορεί να α οδοθεί µε αντιθέσεις του τύ ου κρατισµός vs ιδιωτική ρωτοβουλία,
συλλογικό vs ατοµικό, εθνική αυτοδυναµία vs ευρω αϊκός ροσανατολισµός. Οι ρώτοι όροι αυτών των αντιθέσεων
συγκροτούσαν την ιστορικά διαµορφωµένη κουλτούρα της Αριστεράς και της ευρύτερης «δηµοκρατικής- ροοδευτικής
αράταξης». Οι δεύτεροι όροι εκφράζανε το νέο ραγµατιστικό φιλελεύθερο κλίµα. Η κίνηση ήταν α ό το ρώτο στο
δεύτερο. Η κυρίαρχη στην ρώτη µετα ολιτευτική φάση «αριστερή» κουλτούρα έδινε τη θέση της σε ένα νέο ιδεολογικό
λαίσιο ου σηµατοδοτούσε την α οδοχή µιας φιλελεύθερης εκδοχής του εκσυγχρονισµού και την ροσαρµογή των µαζικών
συµ εριφορών σ’ αυτήν. Η στροφή αυτή ήταν ερισσότερο έντονη στα αστικά µεσαία-ανώτερα στρώµατα και στις
νεαρότερες ηλικίες» (σ. 282).
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κατά µία έννοια, το «ξεθύµασµα» του κλίµατος των διεκδικήσεων, µια µεταστροφή που στην
περίπτωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης συγκεκριµενοποιείται από τη «σύντηξη των
οριζόντων» (Gadamer, 1998) της «κριτικής» και της «εκσυγχρονιστικής» ψυχιατρικής,
ιδιαίτερα στο πεδίο της καθηµερινότητας.
Έτσι, παραβλέπονται οι βαθύτερες κοινωνικές διεργασίες που διαµεσολαβούν τον
τρόπο µε τον οποίο αρθρώνεται το εγχείρηµα της αναδιάταξης των ψυχιατρικών υπηρεσιών.
Ειδικότερα παραβλέπεται η διαδικασία της εξατοµίκευσης, η οποία ερµηνεύεται είτε ως
παραίτηση από τις συλλογικές υποθέσεις είτε ως δεδοµένη τάση που συνάδει µε τις
σύγχρονες ψυχιατρικές πρακτικές. Αγνοείται, έτσι, η πολιτική διάσταση που έχει πάρει στις
µεταπολεµικές κοινωνίες της δύσης η υποκειµενικότητα, διαδικασία η οποία εµφανίζεται
σταδιακά και στην Ελλάδα. Η υποκειµενικότητα, δηλαδή το εσωτερικό του κοινωνικού
ατόµου, τίθεται ως ατοµικό και συλλογικό διακύβευµα. Από τη µια το άτοµο καλείται να
συνεισφέρει ενεργητικά στη συγκρότηση του εαυτού του και από την άλλη η συγκρότηση
της υποκειµενικότητας τείνει να αποκτήσει καθοριστική πολιτική σηµασία. Οι διεργασίες
αυτές, οι οποίες όπως θα δούµε στη συνέχεια εµφανίζονται σε µια πληθώρα από εκφάνσεις
της υπό αναδιάταξη ψυχιατρικής καθηµερινότητας, παραβλέπονται από το ερµηνευτικό
σχήµα της «αφοµοίωσης» της ριζοσπαστικότητας, το οποίο παραπέµπει είτε σε µια άκρατη
απαισιοδοξία είτε σε µια αισιόδοξη ανάγνωση. Και στη µια και στην άλλη περίπτωση,
παραγνωρίζονται οι ιδεολογικοί αγώνες οι οποίοι έχουν επικεντρωθεί στις σύγχρονες
κοινωνίες στο εσωτερικό του ατόµου, στην υποκειµενικότητα.
Επιπλέον, όµως, η θεωρία της «αφοµοίωσης»22 υποβαθµίζει τις εγγενείς αµφισηµίες
του «κριτικού» ψυχιατρικού λόγου, τις θεµελιώδεις αντιφάσεις του. Επισκιάζεται, δηλαδή, το
γεγονός ότι αποτελεί ο ίδιος ένα λόγο-αµάλγαµα, εξαιτίας του τρόπου µε τον οποίο
συγκροτείται ο ψυχιατρικός λόγος στην Ελλάδα, δια µέσου παραδειγµάτων που εισάγονται
ετεροχρονισµένα («αντιψυχιατρική», «ψυχιατρική του τοµέα», «δηµοκρατική ψυχιατρική»,
«µοντέλο θεραπευτικών κοινοτήτων» κ.α.). Ο κίνδυνος από µια άκριτη υιοθέτηση του
ερµηνευτικού σχήµατος της «αφοµοίωσης» συνίσταται στην προκειµένη περίπτωση στην
παραγνώριση αυτού του δοµικού χαρακτηριστικού. Έτσι, το ενδιαφέρον στρέφεται
αποκλειστικά στην «ασυνέπεια λόγων και έργων» και στην «αδικαιολόγητη» προσαρµογή στη
λογική πραγµάτωσης του εφικτού. Κατά συνέπεια, η δράση ανάγεται στο βολονταρισµό των
τοπικών ελίτ, ο οποίος αξιολογείται είτε αρνητικά («προδοσία») είτε θετικά («αναγνώριση
της πραγµατικότητας»). Την ίδια στιγµή, υπερτονίζεται µια «τυφλή αντίδραση των
22

«Η ανά τυξη και εξά λωση του διαχειριστικού λόγου και της ρακτικής του λεγόµενου «εκσυγχρονισµού», ως ενός
«εξορθολογισµού» και «οµαλο οιητικής τακτο οίησης» στον χώρο της ψυχικής υγείας, ε ωφελείται ιδιαίτερα α ό την
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κατεστηµένων πρακτικών», όπως αυτές εκφράζονται στο πεδίο της καθηµερινότητας,
ελλείψει «θέλησης» για αντίδραση:
«Αλλά σήµερα το τοίο είναι µάλλον γκρίζο. ∆εν είναι µόνο η ολιτικοοικονοµική συγκυρία ου είναι
δύσκολη. Είναι η έλλειψη βούλησης, αυτή η αοτρόαια έλλειψη ειθυµίας στους εαγγελµατίες
ψυχικής υγείας ου τροµάζει. Τουλάχιστον, ριν 15 χρόνια υήρχε η ελίδα. Σήµερα µορεί κανείς να
ισχυριστεί ότι µορούµε να ειβάλλουµε κάοιες ροτάσεις στο χώρο µας µε όρους κινήµατος;»
(ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε επιστηµονικό περιοδικό)
Τέλος, εάν εφαρµόζαµε µηχανιστικά αυτό το ερµηνευτικό σχήµα, θα παραβλέπαµε
τις αντιφάσεις όχι µόνο της «κριτικής» αλλά και της «εκσυγχρονιστικής» ψυχιατρικής. Η
«εκσυγχρονιστική ψυχιατρική» θα έπρεπε να είναι ένα εξορθολογισµένο, συµπαγές και
εσωτερικά συναφές, χωρίς αντιφάσεις, µοντέλο διαχείρισης της ψυχοπαθολογίας. Πώς θα
ερµηνεύονταν τότε η παλινωδίες, η επονοµαζόµενη λογική της απορρόφησης των κονδυλίων
στο σχεδιασµό των προγραµµάτων αποκατάστασης, η αποσπασµατικότητα, ιδιαίτερα των
πρώτων χρόνων23 και οι αντιδράσεις; Το σηµαντικότερο, όµως, µειονέκτηµα του εν λόγω
ερµηνευτικού σχήµατος είναι ότι προσδίδεται µια διαστρεβλωµένη ταυτότητα για αυτό που
ήταν και αυτό που εξακολουθεί να είναι ο «κριτικός» ψυχιατρικός λόγος στην Ελλάδα: ένα
ετεροχρονισµένα εισηγµένο, θεµελιακά αµφίσηµο, σύνολο από προοπτικές, συγκροτηµένο
δια µέσου παραδειγµάτων.24
Ο «εκσυγχρονιστικός» ψυχιατρικός λόγος διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα
έναντι του «κριτικού» ψυχιατρικού λόγου. Ο «εκσυγχρονιστικός» ψυχιατρικός λόγος είναι
µονολογικός: αποσκοπεί, εν τέλει αποκλειστικά, στην εγκαθίδρυση της ψυχιατρικής ως
νόµιµης ιατρικής ειδικότητας µε µια κατά το δυνατόν αποτελεσµατική διαχείριση µιας
συγκεκριµένου τύπου παθολογίας, της ψυχοπαθολογίας. Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας του

ατροφία (αλλά και, ενίοτε, α ό την ενσωµάτωση/αφοµοίωση) του κριτικού λόγου και της κριτικής ράξης.» Πρβλ.
Μεγαλοοικονόµου Θ., «Ιδεολογίες του κοινωνικού εκσυγχρονισµού», Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 75, 2001, σ. 33.
23 Ακόµα και η λογική της διαχείρισης/απορρόφησης των παρεχόµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
κονδυλίων καταδεικνύει αυτό το ιδιότυπο υπέδαφος συνδιαλλαγής εισηγµένης-γνώσης και τοπικής κουλτούρας,
η οποία οδηγεί, όπως και σε πολλούς άλλους τοµείς, σε µια «από τα πάνω» σχεδιαζόµενη αναδιάρθρωση. Η
όλη προσπάθεια αποτελεί απάντηση σε διεργασίες που την προκάλεσαν αλλά παίρνει τη µορφή µιας
κανονιστικής-σχεδιαστικής εφαρµογής και συχνά προσλαµβάνεται ακριβώς γι’ αυτό το λόγο ως κατίσχυση ενός
ιατρικοκεντρικού λόγου. ∆εν πρόκειται για ζήτηµα «εισαγωγής-εξαγωγής» γνώσης, σαν να επρόκειτο για
προϊόντα, αλλά για ένα πρόβληµα κοινωνικού αναστοχασµού και κοινωνικού µετασχηµατισµού.
24 «Η υιοθέτηση και η διάδοση κεντρικών ιδεών και αξιών της ολιτισµικής ε ανάστασης συνόδευσαν και στην Ελλάδα
ριν ακόµη α ό το 1974, ρο αντός όµως µεταδικτατορικά, τη διαµόρφωση της εγχώριας (εξαµβλωµατικής) µαζικής
δηµοκρατίας, ε ηρεάζοντας σε σηµαντικό βαθµό τα καθηµερινά ήθη. Ταυτόχρονα µε την τρο ή ρος την εγχώρια
αραλλαγή της µαζικής δηµοκρατίας συντελέστηκε λοι όν και η στροφή ρος µιαν αντίστοιχη µορφή µεταµοντερνισµού, µε
την έννοια ότι η χαλάρωση ή η διάλυση των εντό ιων ιδεολογηµάτων, µαζί µε τη διεθνή ρευστο οίηση των σαφών
ψυχρο ολεµικών ιδεολογικών ορίων, ροκάλεσε όχι µόνο µιαν αδιαφορία για την ελληνική ιδεολογία γενικότερα, αλλά και
µια χαοτική ανάµιξη των νευµατικών ροϊόντων ου έρχονταν σε όλο και µεγαλύτερες µάζες α ’ έξω –σε ακριβή
αντιστοιχία, άλλωστε, ρος τη ραγδαία αύξηση της εισαγωγής υλικών καταναλωτικών αγαθών. Βλ. Κονδύλης, ο.π., σ.
46.
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λόγου αυτού και η ενσωµάτωση της κοινωνικής οπτικής αποτελούν στοιχεία του
εγχειρήµατος νοµιµοποίησης της ψυχιατρικής. ∆εν τίθενται ζητήµατα κοινωνικής
χειραφέτησης. Αν ένας ιδιάζον τύπος ανθρωπιστικού πνεύµατος γίνεται αποδεκτός είναι γιατί
αποδεικνύεται λειτουργικός σε σχέση µε την κατίσχυση των παγιωµένων ιεραρχιών στο
εσωτερικό του πεδίου. Η «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική αποτελεί έτσι τη λογική συνέχεια
και το διάδοχο της «επίσηµης» ψυχιατρικής.
Από την άλλη, ο κριτικός ψυχιατρικός λόγος, µε την πληθώρα των ζητηµάτων που
θέτει έχει ένα συγκριτικό µειονέκτηµα. Ο πλουραλισµός των στόχων και ο µακροπρόθεσµος
χαρακτήρας πολλών από αυτούς οδηγούν σε διάσπαση και κατακερµατισµό.
Πράγµατι, η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως πρόταγµα χαρακτηρίζεται από ένα
πέρασµα από την ιδεολογική ηγεµονία του «κριτικού» στην ιδεολογική κυριαρχία του
«εκσυγχρονιστικού» λόγου, µια µεταστροφή όµως που απλοποιείται και σχηµατοποιείται
από το ερµηνευτικό σχήµα της «αφοµοίωσης». Το σύνολο από τα «να» της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης τείνει να γίνει σταδιακά το εκσυγχρονιστικό «να», µε την αξιολογική και
πολιτική του διάσταση: αφήνονται κατά µέρος τα ευρύτερα χειραφετητικά προτάγµατα,
τεχνικοποιούνται οι φιλοσοφικές διερωτήσεις, αµβλύνεται η έννοια του κοινωνικού και
«υποβαθµίζεται» στην έννοια της «κοινότητας».
Ωστόσο, ο «κριτικός» ψυχιατρικός λόγος δεν αφοµοιώθηκε πλήρως. Εξακολουθούν
να είναι ενεργά όλα εκείνα τα στοιχεία του «κριτικού» ψυχιατρικού λόγου που συντείνουν σε
στο µετασχηµατισµό της υποκειµενικότητας: σε µια διάνοιξη του ορίζοντα προς την
κατεύθυνση του αυτοαναφορικού υποκειµένου, που διέπεται εσωτερικά από δυναµική, φορέα
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Θα βρούµε τον «κριτικό» λόγο µέσα σε κάθε πρόταγµα που
αρθρώνεται στο πεδίο της καθηµερινότητας, ως προσανατολισµός δράσης έναντι των άλλων
και έναντι του ίδιου του εαυτού. Ο «κριτικός» ψυχιατρικός λόγος φαίνεται να είναι δραστικά
ενεργός στον πυρήνα µιας διαδικασίας που οδηγεί σε ένα νέο ορίζοντα συγκρότησης της
υποκειµενικότητας. Στο πεδίο της καθηµερινότητας, εκεί όπου τα προτάγµατα της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης παίρνουν τον χαρακτήρα «εδώ και τώρα» παρεµβάσεων, ο
«εκσυγχρονιστικός» και ο «κριτικός» λόγος διαπλέκονται σε ένα εσωτερικά αντιφατικό,
ωστόσο συµπαγές, σύνολο από προτροπές εργασίας επί του εαυτού, µετασχηµατισµού της
στάσης, τροποποίησης της συµπεριφοράς και αλλαγής οπτικής.
Αυτό που έχει συµβεί είναι µια διαφοροποίηση στον τρόπο µε τον οποίο οι
συµµετέχοντες αντιλαµβάνονται το µετασχηµατισµό του πεδίου και τον εαυτό τους
αναφορικά µε αυτό. ∆εν πρόκειται για «αποδέσµευση» του ατόµου και «εγκατάλειψη» της
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συλλογικής υπόθεσης, αλλά για µια νέου τύπου δέσµευση, ένα νέο τρόπο στράτευσης, µε
άµεση αναφορά στον εαυτό και την υποκειµενικότητα.

«Αόψε της νύχτας τα φαντάσµατα
καθυστερούν να εµφανιστούν.
Η ώρα αγώνει
ο χρόνος σβήνει.
Το ροχαλητό της φωνής σου ακούγεται
σασµωδικό στις ίνες των µυών µου.
Μυρµηγκιάζω.
Σε φοβάµαι γιατί είσαι έγκλειστος.
Υοφέρω.
Εσύ έχεις τα κλειδιά του κελιού µου.
Και τα λουκέτα στις όρτες
αρχίζουν να σκουριάζουν εικίνδυνα.
Σε εριµένω λίγο ριν ξηµερώσει
Λίγο ριν ξεριζώσω την τρέλα αό τα µάτια
µου.»

(Φαλελάκης Γιώργος, Ατέρµονη Ροή, Χανιά,
έκδοση περιοδικού Νεώριον, 1996.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ: Η ΛΕΡΟΣ ΩΣ «ΑΝΤΙΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ»
1. Η Λέρος ως διακεκριµένος τόος της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
Είναι σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε αναφορά στη σύγχρονη ιστορία της
ψυχιατρικής στην Ελλάδα δίχως το όνοµα της Λέρου να αποτελέσει ένα κοµβικό σηµείο
στην εξιστόρηση. Αυτός ο τόπος-ίδρυµα αποτελεί ένα αναγκαίο σταθµό στη σκέψη, ένα
υποχρεωτικό σκαλοπάτι στην αφήγηση του τρόπου, µε τον οποίο εξελίχθηκε η επιστήµη της
παθολογίας και της υγείας του υποκειµένου σ’ αυτή τη χώρα. Ακόµα και αν αναφερόµασταν
στις τρέχουσες εξελίξεις δύσκολα θα µπορούσαµε να αποφύγουµε το όνοµα της Λέρου:
«Σε όλη τη διάρκεια της ειτόιας έρευνάς µου, το όνοµα Λέρος δέσοζε ως αντιροσωευτικό, αν
και αοτροιαστικό, δείγµα της ελληνικής ψυχιατρικής. Είχα ακούσει ιστορίες φρίκης για ασθενείς ου
τους τάιζαν ‘σάιο κρέας’, ου κείτονταν γυµνοί, αεριοίητοι και αραµεληµένοι στα κρεβάτια τους.
(…) ∆ιάφοροι Έλληνες ψυχίατροι µε ρωτούσαν µε ειµονή και εριέργεια αν θα ήγαινα να δω τη
Λέρο. ‘Μα και βέβαια’, ααντούσα χωρίς ενθουσιασµό. Είχα ήδη συναντήσει συνθήκες δύσκολες για
τους ψυχασθενείς στα ελληνικά ψυχιατρεία και, µε δεδοµένη τη φήµη της Λέρου, ο ενθουσιασµός µου
να την εισκεφτώ ήταν ελάχιστος. Αλλά η Λέρος ήταν Λέρος, και ρογραµµάτισα για κει µια
είσκεψη δύο ηµερών στο τέλος της έρευνάς µου, ώστε να δω τα ράγµατα µόνη µου και αό κοντά.»
(Blue, 1999, 23-24)
Θα µπορούσα να προσυπογράψω το παραπάνω απόσπασµα, αν και από την περίοδο
που πραγµατοποίησε η Blue την επιτόπια έρευνά της στους κοινωνικούς τόπους της
ελληνικής ψυχιατρικής µέχρι τις µέρες που το επιχείρησα εγώ, είχαν επέλθει ορισµένες
µεταβολές στον τρόπο που οι συµµετέχοντες στο καθηµερινό ψυχιατρικό γίγνεσθαι
αντιλαµβάνονταν αυτό το νησί-ίδρυµα των ∆ωδεκανήσων. Η Λέρος αποτελεί σήµερα το
κεντρικό σηµείο αναφοράς του παρελθόντος αλλά, παραδόξως, και του µέλλοντος της
ελληνικής ψυχιατρικής. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση είναι αµετάκλητα συνδεδεµένη µε το
όνοµα της Λέρου. Αυτό το νησί-ίδρυµα αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το γενέθλιο τόπο της,
το κεντρικό σηµείο αναφοράς της.
Η Λέρος «υπήρξε» το λογικό τελείωµα της «επίσηµης» ψυχιατρικής, όπως αυτή
παγιώθηκε σε σύµπλεγµα θεωρίας-πρακτικής για πάνω από έναν αιώνα. Σε αυτόν τον τόπο
θα βρούµε τις απαρχές των αφηγήσεων σχετικά µε το συνολικό εγχείρηµα της
αναδιοργάνωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών, το πεδίο αναφοράς των µαρτυριών σχετικά µε
τους αγώνες και τους στόχους τους. Η «επίσηµη», η «κριτική» και η «εκσυγχρονιστική»
ψυχιατρική συγκροτούνται ως δέσµες θεσµικών διερωτήσεων-απαντήσεων και ως συνολικά
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πρότυπα αναστοχασµού του κόσµου της ψυχιατρικής που αλλάζει. Τα εν λόγω πρότυπα
αναστοχασµού της µεταρρύθµισης αλλά και η αφήγηση της εµπλοκής σε αυτή θα
αναζητήσει τα ύστατα νοµιµοποιητικά της εύσηµα στη Λέρο και το «αίσχος» της. Ο τόπος
αυτός µετατράπηκε σταδιακά, µέσα από τους αγώνες των ανθρώπων της ψυχιατρικής, από
τόπο σύµβολο κοινωνικών ορίων, από στιγµατογόνο τόπο, σε τόο αντιαράδειγµα, σε τόπο
στιγµατισµού του στιγµατογενούς παρελθόντος της ντόπιας ψυχιατρικής: σταδιακά
αποτέλεσε το διακεκριµένο τόο των προσπαθειών να αλλάξουν τα πράγµατα, ένα είδος
ζωντανού µνηµείου της αλλαγής παραδείγµατος (Σαββάκης & Τζανάκης, 2002).
Η έννοια του διακεκριµένου τόου (haut-lieu) αναφέρεται σε γεωγραφικές περιοχές,
οι οποίες συνδέονται µε «αξιοσηµείωτες» στιγµές ή περιόδους της ιστορίας µιας
συλλογικότητας, εµπεριέχοντας την ίδια στιγµή προτάγµατα που κατευθύνουν τη συλλογική
µοίρα προς συγκεκριµένες κατευθύνσεις.1 Οι διακεκριµένοι τόποι διαθέτουν µια
αξιοσηµείωτη ικανότητα να κινητοποιούν το φαντασιακό, να διαµεσολαβούν το παρόν και
να σηµασιοδοτούν το µέλλον στη βάση εκλεκτικών αναγνώσεων παραδοσιακών διχοτοµιών.
Οι διακεκριµένοι τόποι διαθέτουν µια αξιοσηµείωτη κοινωνική λειτουργικότητα και
χρησιµοποιούνται ως δεξαµενές συλλογικής µνήµης, χωρίς όµως ποτέ να µπορούν να
αποκοπούν από τις συγκεκριµένες συνθήκες που τους παρήγαγαν ως τέτοιους: «Ο
διακεκριµένος τόος, ‘τόος όου ο ουρανός αγγίζει τη γη’(…), είναι άντα, χωρίς καµιά αµφιβολία,
µια συµβολική κατασκευή ραγµατοοιηµένη αό τους ανθρώους» (Micoud, 1991α, σ. 15). Η
Λέρος, µε τη µορφή νησιού-ιδρύµατος, αποτέλεσε το διακεκριµένο τόπο της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης στην Ελλάδα: µέσω της καταγγελίας αλλά και µέσω των συγκροτηµένων
εγχειρηµάτων υπέρβασής του.
Ένας ιδιαίτερος τύπος διακεκριµένου τόπου είναι ο αραδειγµατικός τόος (lieu
exemplaire). Παραδειγµατικός τόπος είναι αυτός όπου έλαβαν χώρα πρωτόγνωρα γεγονότα,
σηµαντικά για την ιστορία µιας συλλογικότητας, τα οποία θεωρούνται από την κοινή λογική
(sens commun) ως «άξια να γίνουν αντικείµενα µίµησης», δηλαδή ως αραδείγµατα. Για το
λόγο αυτό κατέχουν µια εξέχουσα θέση στο συλλογικό φαντασιακό, καθώς προσδιορίζουν
τους ορίζοντες της δυνατής δράσης στο µέλλον αναφορικά µε συγκεκριµένα προβλήµατα,
όπως αυτά ανακύπτουν σταδιακά, µέσα από τις διαδικασίες προβληµατικοποίησης του
1

Βλ. Micoud A., «Introduction – La construction symbolique des lieux exemplaires», στο Micoud A.,
(επιµ.), Des Hauts-lieux. La construction sociale de l’ exemplarité, Παρίσι, Edutions de CNRS, 1991, σσ. 7-8.
Υπάρχουν πολλοί τύποι διακεκριµένων τόπων, η κατηγοριοποίηση των οποίων ποικίλει ανάλογα µε το
κριτήριο που χρησιµοποιούµε για να τους οριοθετήσουµε. Ορισµένα κριτήρια, τα οποία έχουν
χρησιµοποιηθεί κατά το παρελθόν είναι περισσότερο τεχνικά, όπως η πυκνότητα των επισκέψεων, ή
περισσότερο ποιοτικά, όπως η «εξαιρετική» σηµασία τους για µια συλλογικότητα και, κατά συνέπεια, η
ικανότητα κινητοποίησης του φαντασιακού.» Πρβλ. Davalon J., “Produire les hauts lieux du patrimoine”, στο
Micoud A., (επιµ.), Des Hauts-lieux. La construction sociale de l’ exemplarité, ο.π. σ. 89-90.
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κόσµου της οικειότητας (Micoud, 1991β, σ. 53-54). Ο θεµελιώδης χαρακτήρας τους αφορά
στη σύνδεσή τους µε µοντέλα δράσης και µε προτάγµατα, µε µια σειρά από «να» που θέτουν
κανονιστικές αξιώσεις στο πεδίο της καθηµερινότητας.
Έτσι, ο παραδειγµατικός τόπος «απο-τοπικοποιείται», δηλαδή διαχωρίζεται από τον
τόπο ως γεωγραφική περιοχή, και αποκτά αφενός ένα εννοιακό και αφετέρου ένα
κανονιστικό περιεχόµενο. Από τη µια µεριά λειτουργεί ως συµπύκνωση και ως αφαίρεση,
δηλαδή ως µια έννοια που ανασυγκροτεί µια κοινωνική διαδικασία. Από την άλλη µεριά,
αποκτά µια προτρεπτική ισχύ, καθώς συµβάλλει στην καθιέρωση και στην καθαγίαση
συγκεκριµένων τύπων δράσης. Οι δύο αυτές διαστάσεις του παραδειγµατικού τόπου, η
εννοιακή και η κανονιστική, του προσδίδουν µια ιστορική αποτελεσµατικότητα, δηλαδή την
ικανότητα νοηµατοδότησης, η οποία κινητοποιεί τη δράση.
Παραδειγµατικοί τόποι είναι επίσης γεωγραφικές περιοχές: µια χώρα, µια περιοχή,
µια πόλη, µια γειτονιά, ένα οίκηµα κλπ., που συνδέονται µε «εµπειρίες» που
χαρακτηρίζονται «πρωτόγνωρες», µε γεγονότα που ανασυγκροτούνται ως «µοναδικά», και ως
τέτοια αξιοµνηµόνευτα, πάντοτε υπό ένα συγκεκριµένο πρίσµα, στο εσωτερικό µιας
ορισµένης συλλογικότητας.2 Η αναφορά σε αυτές τις «εµπειρίες» του παρελθόντος τείνει να
δικαιολογήσει συµπεριφορές και τύπους αντιµετώπισης κοινωνικών ζητηµάτων στο παρόν,
νοµιµοποιώντας επιχειρήµατα που αντλούνται από έναν ορίζοντα ερµηνειών και συµβολικών
συγκρούσεων.
Υπάρχει, όµως, και µια ιδιαίτερη κατηγορία παραδειγµατικών τόπων, οι τόοι
αντιαραδείγµατα: αποτελούν παραδειγµατικούς τόπους µε αρνητική σηµασία, που
απαξιώνουν, καταγγέλλουν, στιγµατίζουν, καταδικάζουν και ενοχοποιούν πρακτικές του
παρελθόντος ως µη αρµόζουσες, ως ανεπίτρεπτες και ασύµβατες µε τη σύγχρονη οπτική. Οι
τόποι αντιπαραδείγµατα είναι, όπως και οι παραδειγµατικοί τόποι, αποτελέσµατα µιας
κοινωνικής διαδικασίας, την οποία αναπαριστούν και συµβολίζουν, από την οποία αντλούν
το εννοιακό και το κανονιστικό τους περιεχόµενο.
Οι

αντι-παραδειγµατικοί

τόποι

διαθέτουν

ένα

είδος

«εννοιακής

πολυλειτουργικότητας», εφόσον διανοίγουν τη σκέψη προς ορισµένες κατευθύνσεις,
παρέχοντας έναν ερµηνευτικό ορίζοντα, µια µορφή θέασης του κοινωνικού. Η κοινωνική
πολυλειτουργικότητα αυτών των τόπων µεταβάλλεται στο βαθµό που οι κοινωνικές
διαιρέσεις µε τις οποίες συνάδουν τροποποιούνται. Κατά συνέπεια, µετασχηµατίζονται και
µεταµορφώνονται, κατά τη διάρκεια της κοινωνικής τους διαδροµής, σε ιστορικούς µύθους,
2

Για παράδειγµα στην περίπτωση του κριτικού ψυχιατρικού λόγου, οι συχνές αναφορές σε «εµπειρίες» του
Περιπτέρου-21 (κίνηµα της «αντιψυχιατρικής») ή στο πείραµα της Τεργέστης, (Basaglia, κίνηµα
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αναφορικά µε τους οποίους αρθρώνονται αφηγήσεις µε τη µορφή µαρτυριών. Η
επαναπροσέγγισή τους, και όλα εκείνα τα εγχειρήµατα επανεξέτασης των τόπων αυτών,
αποτελούν κατ’ ουσία µια µεταγραφή του εννοιακού τους περιεχοµένου σε ένα παροντικό
ορίζοντα κατανόησης του στιγµατογενούς παρελθόντος τους. Ως στοιχείο της ιστορίας µιας
συλλογικότητας, αποτελούν, και δε θα µπορούσε να γίνει αλλιώς, µια ενεργητική συνιστώσα
στο ιστορικό γίγνεσθαι. Η παράδοση αποτελεί πάντοτε έναν ορίζοντα κατανόησης και
εκδίπλωσης της δράσης στο παρόν και όχι ένα παγιωµένο και αµετάκλητο σώµα γνώσεων
και πρακτικών (Gadamer, 1998, σ. 79-86). Συνεπώς, η επαναδιαπραγµάτευσή τους είναι
καθοριστικής σηµασίας, αναγκαία θα µπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, και δε σχετίζεται
αποκλειστικά µε µια µουσειακή-εκθεσιακή διευθέτηση των εκκρεµοτήτων του παρελθόντος.3
Οι νέες κοινωνικές διαιρέσεις απαιτούν τους οικείους µηχανισµούς νοµιµοποίησης
(Soudière, 1991, σ. 26).
Αυτή ακριβώς η ιδιότητά τους, δηλαδή η προβληµατικοποίησή τους και η
µεταγραφή τους σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, είναι που παρουσιάζει το µεγαλύτερο
ενδιαφέρον. ∆εν είναι πια τόποι αντιπαραδείγµατα µε τη µονοσήµαντη έννοια ότι
συνδέονται µε κοινωνικές οριοθετήσεις, µε παραγωγή αντεστραµµένων εικόνων του οµαλού.
Παραδόξως, αποκτούν µια νέα αρνητικότητα, µέσω της καταγγελίας, µέσω της κατάδειξης
της αρνητικότητάς τους, µέσω του σκανδάλου που προκάλεσαν. Είναι ακριβώς αυτή η διπλή
ιδιότητά τους που τους προσδίδει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους: τόποι στιγµατογενείς και
την ίδια στιγµή τόποι στιγµατισµένοι, δηλαδή τόποι-στόχοι καταγγελιών που αποσκοπούν
στην κατάδειξη ορισµένων όψεων της αρνητικής κοινωνικής τους λειτουργικότητας και
ορισµένων όψεων της διαδικασίας που τους παρήγαγε.
Αυτή η διαδικασία αφορά βέβαια όχι µόνο στις γεωγραφικές περιοχές, όπου τα
εξέχοντα συµβάντα «έλαβαν χώρα», αλλά σε ένα σύµπλεγµα τοποθεσιών και γεγονότων.
Όσον αφορά στη Λέρο, το νησί καθεαυτό «συµπλέει» µε το ψυχιατρικό ίδρυµα που κάποια
στιγµή εγκαθίσταται εκεί. Ο «τόπος», το νησί, η κοινότητα, συνδέονται ανεξίτηλα και
οριστικά µε το ίδρυµα, γίνονται πλέον ενιαίο σύµβολο, µια συµπαγή εικόνα. Όπως
προαναφέρθηκε, ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού του είδους των τόπων είναι η «απο«δηµοκρατικής ψυχιατρικής»), καταδεικνύουν τόπους όπου έλαβαν χώρα γεγονότα «ανεπανάληπτα»,
«µοναδικά», τα οποία διάνοιξαν νέους ορίζοντες κατανόησης και δράσης.
3 Την άνοιξη του 2000 µια έκθεση στο ψυχιατρικό νοσοκοµείο της Vinatier στη Lyon, εξέθετε στο κοινό τα
µέσα που είχαν χρησιµοποιηθεί κατά το παρελθόν για τη θεραπεία των τροφίµων: ζουρλοµανδύες, περίτεχνα
εργαλεία καθυπόταξης ή πρόκλησης διέγερσης, δερµάτινοι ιµάντες καθήλωσης κτλ. Η έκθεση αυτή, όπως και
κάθε ανάλογη έκθεση, δεν αποτελεί απλά µια µουσειακή εκδήλωση αναφορικά µε ένα παρελθόν, στοιχείο της
παράδοσης ενός οριοθετηµένου κοινωνικού κόσµου. Καταδεικνύει την ίδια στιγµή το γεγονός ότι οι δεσµοί
µιας εκσυγχρονισµένης και µιας πιο ανθρώπινης ψυχιατρικής µε το στιγµατογενές, «απάνθρωπο» και
επιστηµονικά απαρχαιωµένο παρελθόν της έχουν πλέον οριστικά διευθετηθεί, έτσι ώστε αυτό να καθίσταται
«επιδείξιµο».
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τοπικοποίησή τους», δηλαδή η µεταγραφή τους σε ένα εννοιακό πλαίσιο. Το ερώτηµα είναι
το εξής: ποιες διαδικασίες διαµεσολαβούν αυτή τη µετάβαση από το τοπικό-µοναδικό στο
εννοιακό-καθολικό; Πώς, κάποια συγκεκριµένη ιστορική στιγµή, ο τόπος εγγράφεται σε ένα
πεδίο συµβολικών και πολιτικών4 αντιπαραθέσεων, ορίζοντας τις προσλαµβάνουσες µε τις
οποίες ανασυγκροτούνται αυτοί οι αγώνες, παίρνοντας τη µορφή ενός ζωντανού µνηµείου
κοινωνικής ιστορίας;
2. Το ιστορικό ενός «τόου»
Στα τέλη της δεκαετίας του ’50 η υπερπληρότητα των υπαρχόντων ψυχιατρικών
ιδρυµάτων στην Ελλάδα έθετε ένα επείγον ζήτηµα αναζήτησης νέων χώρων.5 Η λύση που
προκρίθηκε µετά από την πρόταση ορισµένων ψυχιάτρων-δηµοσίων λειτουργών ήταν η
αξιοποίηση των κτηρίων του πρώην Ιταλικού Ναυστάθµου που βρίσκονταν στη Λέρο.6 Με
τα Βασιλικά ∆ιατάγµατα της 28-3-57 και 7-5-57 (ΦΕΚ 76/57Α) ιδρύθηκε η «Αποικία
Ψυχασθενών Λέρου» µε έδρα το Λακκί και δύναµη 650 κρεβατιών. Οι πρώτοι 300 τρόφιµοι
καταφτάνουν στις 2-1-1958 από το νησί του Αγίου Γεωργίου Σαλαµίνας (Λοιµοκαθαρτήριο
Αθηνών), όπου είχαν µεταφερθεί οι υπεράριθµοι από το ∆αφνί το 1953, µε πλοία του
Βασιλικού

Ναυτικού

(Μαδιανός,

1994,

σ.

184.).

Σταδιακά

ο

αριθµός

τους

πολλαπλασιάστηκε και µεταφέρθηκαν τρόφιµοι από τα ψυχιατρεία Χανίων, Θεσσαλονίκης
και Κέρκυρας. Το κριτήριο για το ταξίδι στη Λέρο ήταν η απουσία επισκεπτηρίου για
διάστηµα µεγαλύτερη των 12 µηνών,7 εξού και η επονοµασία των ανθρώπων αυτών ως
«αζήτητων», που έγινε και ο τίτλος ενός γνωστού ντοκιµαντέρ.8
4

«Για να συντοµεύουµε, θα έλεγα ότι η ανα αράσταση είναι εξουσία και η εξουσία είναι ανα αράσταση. Η ολιτική
εξουσία, η κρατική εξουσία, ιδιο οιείται τα συστήµατα ανα αραστάσεων, αράγει και κατασκευάζει τέτοια, γιατί το σύστηµα
ανα αράστασης κατασκευάζεται καθεαυτό ως ισχύς του δεδοµένου» Πρβλ. Marin L., «Le lieu du pouvoir à
Versailles», στο Micoud A., (επιµ.), Des Hauts-lieux. La construction sociale de l’ exemplarité, ο.π., σ. 121.
5 Για µια εκτενή παρουσίαση του ιστορικού της Λέρου, βλ. Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος, Ψυχική υγεία και
κοινωνική αρέµβαση, ο.π., σ. 136-154, Bairaktaris Kostas, “Theory and practice of deinstitutionalization in
Greece”, στο Stefanis C.N. et al, Psychiatry: A world perspective – volume 4, 1990, σ. 660-665, καθώς και τη
διδακτορική διατριβή της Κουτσή, Το ική κοινωνία και ιδρύµατα εγκλεισµού: Η ερί τωση της Λέρου, Μυτιλήνη,
2001.
6 Όπως αναφέρει η Κουτσή (2001, σ. 77), το αίτηµα για αποσυµφόρηση των κεντρικών ψυχιατρικών ιδρυµάτων
ήταν αποτέλεσµα αφενός δηµογραφικών παραγόντων (αστικοποίηση) αφετέρου ενός αιτήµατος
εκσυγχρονισµού των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η υπερπληρότητα των κεντρικών ψυχιατρείων αποτελούσε
τροχοπέδη για οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρµογής «νέων ιδεών», τις οποίες προωθούσαν ψυχίατροι που
είχαν, κατά κανόνα, εκπαιδευτεί σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα. Η Λέρος αποτέλεσε, δηλαδή, το τίµηµα του
«εκσυγχρονισµού» των υπόλοιπων ψυχιατρικών ιδρυµάτων. Σύµφωνα µε το Μπαϊρακτάρη (Bairaktaris, 1990,
σ. 663) η Λέρος αποτέλεσε τυπική, για την ελληνική ψυχιατρική, πολιτική λύση (η οποία υποδηλώνει την
απουσία ενός συνολικού και ολοκληρωµένου πολιτικού-διοικητικού προσανατολισµού), βασισµένη στην
µηχανική εφαρµογή της ιδέας των «ψυχιατρικών αποικιών, προκειµένου να επιτευχθεί το αίτηµα της
αποσυµφόρησης των υπόλοιπων ψυχιατρείων.
7 «Ε ιλέχτηκαν κατ’ αρχάς άτοµα µε βαριές και χρόνιες διαταραχές, και α ό την οµάδα αυτή στάλθηκαν τελικά στη Λέρο
όσοι είχαν χάσει λέον ε αφή µε τις οικογένειές τους.» Πρβλ. Blue A., ο . ., σ. 24.
8 Το ντοκιµαντέρ του Κωστή Ζώη, Οι αζήτητοι, γυρίστηκε το καλοκαίρι του 1982, µε την υποστήριξη του
Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου.
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Το 1965 το ίδρυµα µετονοµάζεται σε «Ψυχιατρικόν Νοσοκοµείον Λέρου» (Β.∆.
169-10/12/25-2-1965, Φ.Ε.Κ. 30-1965-Α) και η δύναµή του αυξάνεται σε 2560 κρεβάτια,
χρησιµοποιώντας τα εγκαταλελειµµένα κτίρια των Βασιλικών Τεχνικών Σχολών στα Λέπιδα.
Το 1967 ενσωµατώνεται και το πρώην Ιταλικό Γενικό Νοσοκοµείο του νησιού,
δυναµικότητας 50 κρεβατιών. Παράλληλα µε το ψυχιατρείο θα λειτουργήσει και ένα
παράρτηµα του Π.Ι.Κ.Π.Α. που θα φιλοξενήσει 150 περίπου παιδιά µε βαριές νοητικές και
σωµατικές αναπηρίες.
Το 1980 ο αριθµός των τροφίµων είχε φτάσει στις 2000, σε ένα νησί 6000 κατοίκων.
Η έντονη όµως κριτική για τις συνθήκες ζωής των τροφίµων οδηγεί στη σταδιακή
συρρίκνωση του πληθυσµού τους σε 1150 το 1988 και 991 το 1991 (Μαδιανός, 1994, σ.
185.), για να περιοριστεί αργότερα ακόµα περισσότερο. Η Λέρος έγινε το επίκεντρο µιας
συνολικής προσπάθειας αναδιοργάνωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και την
ίδια στιγµή το σύµβολο µιας «µεσαιωνικής», όπως κατανοήθηκε, κατάστασης που
προηγήθηκε.
2.1. Λέρος, «τόος» διλού αοκλεισµού, «τόος» εγχάραξης ορίων
«Το Κ.Θ.Λ. δε µορεί να χαρακτηριστεί σαν τυικό ψυχιατρικό άσυλο».9 Η ιδιοµορφία του
έγκειται στο ότι ακολούθησε έως τα «λογικά της όρια» τη λογική του εγκλεισµού µε τη
µορφή του ισόβιου κοινωνικού εξοβελισµού. Η «νοσηλεία» στη Λέρο σήµαινε εκ των
πραγµάτων την οριστική και αµετάκλητη κοινωνική περιθωριοποίηση, εφόσον αφορούσε όχι
σε υποκείµενα προς θεραπεία αλλά σε «αζήτητα» υποκείµενα, ανθρώπους που επισήµως δεν
θεωρούνταν ότι υπήρχε ελπίδα να «θεραπευτούν» ή να «επανενταχτούν»: «(…) η Λέρος µορεί
να θεωρείται για τα ελληνικά δεδοµένα η µεγάλη χωµατερή. Εκεί ξεχνιέται και αφήνεται να σαίσει
όλη η τρέλα, το σκοτάδι και η συλλογική µας φρίκη. Το Κ.Θ.Λ.. δέχεται τους χρόνιους έγκλειστους
όλων των άλλων ιδρυµάτων της χώρας, ου ούτε τα ιδρύµατα τους θέλουν ια, ούτε φυσικά κανένας
άλλος. Η µεταγωγή στη Λέρο είναι µονόδροµος στο θάνατο. Ταξίδι χωρίς ειστροφή»
(Θεοδωρακάκος, 1986α, σ. 8). Το ταξίδι στη Λέρο κατανοούνταν ως ένα ταξίδι επέκεινα του
κοινωνικού. Η θεσµική οργάνωση αυτού του τύπου υπάγεται σε µια διαχειριστική λογική
«οικονοµίας των σωµάτων». Το νησί-άσυλο αποτελούσε τη λογική κατάληξη µιας
διαδικασίας που για τον καθένα από τους ανθρώπους αυτούς είχε αρχίσει πολύ πιο πριν,
εφόσον επρόκειτο για άτοµα που ήδη βρίσκονταν υπό συνθήκες µακράς νοσηλείας.
Εξάλλου, το διαβατήριο για το ταξίδι ήταν η πολύχρονη νοσηλεία και η απουσία
επισκεπτηρίου, σε συνδυασµό µε τη βαρύτητα της κατάστασης:
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«Η Λέρος είναι το τέρµα. Το µόνο σηµαντικό ου θα συµβεί στον τρόφιµο του ασύλου θα ‘ναι ο
θάνατός του. Ποιος συγγενής θα ξεκινήσει αό την Ήειρο ή τη Θράκη τρεις µέρες ταξίδι για να ‘ρθει
να δει αυτό ου έτσι κι αλλιώς να ξεχάσει θέλει; Ποια θεραεία να κάνουν οι δύο –ναι οι δύοψυχίατροι, όλοι κι όλοι ου ασχολούνται µε δύο χιλιάδες αρρώστους;»10
Το νησί γίνεται έτσι ένας τόπος µε µια έντονα αρνητική σηµασία. Η εκφορά του
ονόµατός του κινητοποιεί το φαντασιακό να στοχαστεί το µεγάλο πλήθος των
εξοβελισµένων. Με το µεγάλωµα του ασύλου από τις ετήσιες εκκαθαρίσεις των υπόλοιπων
ψυχιατρείων από τους «αζήτητους» και τα πιο βαθιά περιστατικά, σταδιακά κατασκευάζεται
ένας τόπος σύµβολο κοινωνικών ορίων, ένα νησί-ίδρυµα, κατασκευή στην οποία συναινεί η
µικρή έκταση και ο σχετικά µικρός αριθµός των κατοίκων του νησιού. Το νησί το ίδιο, η
παράστασή του, γίνεται ένας τόπος-σύµβολο της ισόβιας κοινωνικής εξορίας.
Για τους κατοίκους της Λέρου, η διαµονή όλου αυτού του πληθυσµού από
εξοβελισµένους, που κάποια µέρα του 1958 κατέφθασε στο νησί τους, δεν ήταν κάτι το
εντελώς καινούριο. Είχαν ήδη εντρυφήσει στην «φροντίδα» πληθυσµών που δεν ανήκαν στην
τοπική κοινωνία.
Παλαιότερα ήταν οι 40.000 Ιταλοί φαντάροι που διέµεναν ως «στρατός κατοχής»
στο νησί. Μετά, στα ίδια κτήρια του ιταλικού ναυστάθµου, θα κλειστούν για την απαραίτητη
«διαπαιδαγώγηση» τα «ανταρτόπουλα» µε πρωτοβουλία της Φρειδερίκης. Αργότερα, πλάι
στους «τρελούς», οι υπεύθυνοι του δικτατορικού καθεστώτος θα εξορίσουν τους «εχθρούςκοµµουνιστές». «Μάθανε να µετράνε το χρόνο µε τον ξένο ληθυσµό ου εέφερε λάι τους και να
λένε ‘εί Ιταλών, εί κρατουµένων, εί σχολών για τις ανάλογες εοχές’».11 Οι κάτοικοι της Λέρου
έµαθαν να διαβιώνουν για µισό και πλέον αιώνα «µε» και «από» τους ιδιότυπους
«φιλοξενούµενούς τους», οι οποίοι ζούσαν πλάι τους, χωρίς όµως ποτέ να αποτελέσουν κάτι
διαφορετικό από «αλλότριες ολότητες».12
Μέσα απ’ αυτή τη «δεύτερης τάξης» πρακτική κοινωνικού εξοβελισµού, η Λέρος
µετασχηµατίζεται σε τόο σύµβολο των κοινωνικών ορίων (Σαββάκης & Τζανάκης, 2002),
9

Οµάδα γιατρών που εργάστηκαν στη Λέρο, «Στη γραµµή του εφικτού», Η ελευθερία είναι θερα ευτική, τ. 7-8,
1986, σ. 12.
10 «Λέρος: νεκροζώντανοι στο νησί του διαβόλου», Η τρέλα, τ. 3, Απρίλιος 1981, σ. 15.
11 «Λέρος…», ο.π., σ. 15.
12 «Συνο τικά: Λε ροκοµείο στις αρχές του αιώνα, βασιλικές Σχολές, µετά τον εµφύλιο, Κ.Θ.Λ. α ό το 1957,
στρατό εδο ολιτικών κρατουµένων στην ερίοδο της Χούντας, Π.Ι.Κ.Π.Α.. Αυτή τη στιγµή το 70% του εργατικού
δυναµικού της Λέρου α ασχολείται στο Άσυλο και ολόκληρο το νησί έχει άµεση ή έµµεση σχέση µ’ αυτό ( ροµήθειες
κλ .)». Πρβλ. Οµάδα γιατρών που εργάστηκαν στη Λέρο, «Η έσχατη πλάνη», Η ελευθερία είναι θερα ευτική, τ.
7-8, 1986, σ. 16. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο οι Ιταλοί φαντάροι όσο και οι τρόφιµοι του ψυχιατρικού
ασύλου θάβονταν σε διακριτό µέρος από τους ντόπιους, στο νεκροταφείο του νησιού. «Αυτοί οι άνθρωποι»
ολοκλήρωναν την µοναχική τους πορεία επέκεινα της κοινωνικής επικράτειας ακόµα και µε το θάνατό τους, ο
οποίος ολοκλήρωνε τον κοινωνικό εξοβελισµό. Ο τόπος, σε κάθε του έκφανση, µαρτυρούσε αυτή την εξορία
από την επικράτεια του «ανθρώπινου».

255

αποκτά αυτή την ιδιότυπη «αντιπαραδειγµατικότητα» που διαχωρίζει, οριστικά και
αµετάκλητα, µε τον πιο ευθύ τρόπο, το υγιές-φυσιολογικό-εδώ από το άρρωστο-µη-φυσιολογικόεκεί. Το ταξίδι σε αυτό τον «τόπο» σηµατοδοτεί την οριστική αναχώρηση από την
επικράτεια του οµαλού-υγιούς, καθώς εγκαταλείπεται οριστικά, µε µια επίσηµη κρατική
διαµεσολάβηση-διαβεβαίωση, κάθε δυνατότητα επιστροφής, κάθε πιθανότητα θεραπείας.
Αυτή η οριοθέτηση, αυτό το σύµπλεγµα διάγνωσης-εξοβελισµού, προσδίδει στον τόπο, που
δεν είναι πια µόνο η γεωγραφική του έκταση ούτε µόνο ο θεσµός που εγκαθιδρύεται σε αυτή
αλλά και τα δύο µαζί, ένα συµβολικό δυναµικό, µια ερµηνευτική διάσταση κατανόησης των
κοινωνικών συνόρων, µια αντεστραµµένη παράσταση της οµαλότητας. «Και όως όταν λέµε
‘∆αφνί’ δεν εννοούµε αρά το ψυχιατρικό ίδρυµα ου εδρεύει εκεί, έτσι και µε την ονοµασία ‘Λέρος’
ταυτίζεται ένας τόος εξορίστων της κοινωνίας, αοδιοοµαίων, εικίνδυνων και αζήτητων όου και
η συµεριφορά του ως εί το λείστο ανειδίκευτου ροσωικού είναι ανάλογη» (Οιχαλιώτη, 1986, σ.
24).
Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη µεταφορά των τροφίµων στη Λέρο χάθηκε ένα
µέρος των αρχείων που αφορούσαν στο ιστορικό τους και στα στοιχεία της ταυτότητάς τους:
«…οι αοσκευές µε τα ρούχα τους και τα δελτία ταυτότητάς τους είχαν αραέσει στη διάρκεια του
ταξιδιού µε το λοίο» (Blue, 1999, σ. 24-25). Στο πέτο τους ήταν καρφιτσωµένο ένα χαρτάκι
µε έναν αριθµό, που αντιστοιχούσε σε αυτά τα αρχεία. Κανείς δεν γνώριζε πια ποιοι
πραγµατικά «ήταν κάποτε» αυτοί οι άνθρωποι. Το όνοµα πολλών από τους «ανθρώπους
αυτούς» ξεχάστηκε, και οι νοσηλευτές-φύλακες τους προσέδωσαν ένα νέο όνοµα, κατά πως
νόµιζαν ότι τους ταίριαζε, εφόσον τις περισσότερες φορές οι ίδιοι οι τρόφιµοι αδυνατούσαν
να βοηθήσουν σ’ αυτό. Ο εξοβελισµός των «αζήτητων» οδηγεί στην πλήρη ρήξη µε το
παρελθόν. Ο «τόπος» γίνεται η οριστική τοµή στη βιογραφία, το «πέρασµα» που
πιστοποιείται από την απόδοση ενός νέου ονόµατος, τη σηµασιοδότηση της νέας
ταυτότητας, σύµβολο της ολοκλήρωσης της καριέρας τους ως «ψυχικά ασθενών» (Goffman,
1994, σ. 133-169). Είναι πλέον άνθρωποι «χωρίς ιστορία», µετέωρα υποκείµενα στον
κυκεώνα της θεσµικής διαχείρισης των εξοβελισµένων σωµάτων.
Το ταξίδι στη Λέρο γίνεται το ταξίδι επέκεινα της κοινωνικής επικράτειας και ο
«τόπος» γίνεται το σύµβολο των ορίων της επικράτειας αυτής, η έµπρακτη παραγωγή του
αλλότριου. Το ταξίδι του «πλοίου των τρελών», όλων αυτών που µε τις ετήσιες
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των µεγάλων ψυχιατρείων συν-αποτελούσαν τους επιβάτες του
µε την ετικέτα του αζήτητου στο πέτο, έκανε αυτό το νησί «σύµβολο εγχάραξης των ορίων».
Από ένα χρονικό σηµείο και µετά, η εκφορά του ονόµατός του χαράσσει ένα µαγικό κύκλο
και διανοίγει τον ερµηνευτικό χώρο στον οποίο, και µέσω του οποίου, ο καθένας µπορεί να
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στοχαστεί τις φιγούρες της εξορισµένης τρέλας, εξέχον στοιχείο της θαυµαστής
εικονογραφίας του αλλότριου. Από δω και πέρα, πρόκειται για τη Λέρο-τόπο
αντιπαράδειγµα, για τη Λέρο-τόπο σύµβολο κοινωνικών ορίων (Σαββάκης & Τζανάκης,
2002).

2.2. Λέρος, τόος «αντιαράδειγµα»
Ωστόσο, η Λέρος θα γίνει ένας τόπος µε αρνητική σηµασία µια ακόµη φορά. Μια
δεύτερη διάσταση θα προστεθεί σ’ αυτή του «τόπου συµβόλου κοινωνικών ορίων». Το
ιστορικό της ανάδυσης αυτής της επιπρόσθετης αρνητικότητας του «τόπου» ξεκινά το 19781979 µε τις έντονες διαµαρτυρίες ορισµένων αγροτικών γιατρών του νησιού για τις
«απαράδεκτες» συνθήκες ζωής και την «άθλια» µεταχείριση των τροφίµων.13 Οι αζήτητοι
ανακαλύπτονται, ορισµένοι µετά από είκοσι χρόνια παραµονής στο νησί, ένα σκάνδαλο
ξεσπάει µε διεθνείς προεκτάσεις. Ανακαλύπτεται τότε το «κολαστήριο της Λέρου», η
«απάνθρωπη» πρακτική του ψυχιατρικού συστήµατος που εξορίζει και φυλακίζει σε άθλιες
συνθήκες ανθρώπινες υπάρξεις. ∆εν πρόκειται για «τρελούς» αλλά για «ασθενείς» ή, εν τέλει,
για «ανθρώπους µε δικαιώµατα», τα οποία µια συγκεκριµένη ψυχιατρική άποψη
καταδυνάστευσε.
Αν πρώτα ο τόπος µαρτυρούσε το πέρασµα επέκεινα του κοινωνικού και του
ανθρώπινου, του λοιπού µαρτυρά ένα «τόπο µαρτυρίου», µια «απάνθρωπη» πρακτική. Η
Λέρος γίνεται τώρα όχι πια ένας τόπος-σύµβολο κοινωνικών ορίων αλλά ένας τόπος που
καταδεικνύει ένα «τρόπο», µια συγκεκριµένη κοινωνική λογική, η οποία υποβαστάζει αυτό

13

Αργότερα συστήθηκε η «Οµάδα της Λέρου», µια οµάδα από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, οι οποίοι
δηµοσιοποίησαν την κατάσταση. Η παρέµβασή τους στο Ελληνογαλλικό Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχιατρικής το
1981 είχε ως αποτέλεσµα τη µαταίωση της µεταφοράς 250 τροφίµων των ψυχιατρείων που ήταν
προγραµµατισµένη και ετοιµάζονταν (µετά και από οµόφωνο ψήφισµα του συνεδρίου), και την απαγόρευση,
µε υπουργική απόφαση, νέων εισαγωγών στο εν λόγω ψυχιατρείο. Το συνέδριο αυτό ήταν η πρώτη διεθνής
δηµοσιοποίηση του «σκανδάλου της Λέρου», καθώς µετατράπηκε σε βήµα καταγγελίας της ασυλιακής
ψυχιατρικής και της κατάστασης των ελληνικών ψυχιατρικών υπηρεσιών εν γένει. Είναι χαρακτηριστικό το
παρακάτω χωρίο από δηµοσίευµα εφηµερίδας της εποχής, η οποία περιλαµβάνει και ένα απόσπασµα από τη
δηµόσια παρέµβαση της εν λόγω οµάδας: «Την οµάδα α οτελούν οι: ∆. Γεωργιάδης, Κ. Μωρογιάννης, Έφη
Σκλήρη, ειδικευόµενοι ψυχίατροι, ρώην βοηθοί στο Κ.Θ.Λ., Ντ. ∆ερδελάκου, Χρ. Ρούτση, Ι Λουκάς, βοηθοί στο
Κ.Θ.Λ., Κ. Μ αϊρακτάρης, ψυχολόγος, και Σ. Τόλιας, ρώην δ)ντής ακτινολογικού του Κ.Θ.Λ. ‘Το σύστηµα της
ψυχιατρικής ερίθαλψης στην Ελλάδα, λένε στην καταγγελία τους, στηρίζεται, µετά το 1957, και στην ύ αρξη του
ψυχιατρείου της Λέρου. Ο δρόµος µε τους διαδοχικούς σταθµούς –ιδιωτικά ιατρεία – ιδιωτική κλινική - ∆ηµόσιο
Ψυχιατρείο, έχει σαν τελικό σταθµό τη Λέρο, για τους άρρωστους α ό τις χαµηλότερες λαϊκές τάξεις.’» Πρβλ.
Ντανουντάκη Νανά, «Να µη ξαναγεµίσει το πλοίο των τρελών. Λέρος: ταξίδι χωρίς επιστροφή»., Τα Νέα, 1412-1981. Για το ελληνογαλλικό συνέδριο βλ. Lebovici S., Σακελλαρόπουλος Π. (επιµ.), Ελληνογαλλικό συµ όσιο
κοινωνικής ψυχιατρικής, Αθήνα, Καστανιώτης, τ. Ι, 1989 και Lebovici S., Σακελλαρόπουλος Π. (επιµ.),
Ελληνογαλλικό συµ όσιο κοινωνικής ψυχιατρικής, Αθήνα, Καστανιώτης, τ. II, 1990.
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που θα αποκληθεί «ασυλιακή ψυχιατρική». Η Λέρος αποτελεί εφεξής το µνηµείο της
«επίσηµης» ψυχιατρικής στην Ελλάδα:
«Η Λέρος δεν είναι τόος αλλά κυρίως τρόος να ασκεί κανείς την ψυχιατρική (…) αράδειγµα
αοτυχίας της κλασικής ψυχιατρικής. Στη Λέρο υάρχει η ακραία µορφή της ιδρυµατικής φροντίδας,
για να συσκοτίζεται το όνειδος όλης της ∆ηµόσιας Ψυχιατρικής. Η Λέρος υάρχει αντού, σε όλα τα
ελληνικά ψυχιατρεία.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε επιστηµονικό περιοδικό)
Η Λέρος γίνεται έτσι το σύµβολο της «επίσηµης» ψυχιατρικής και «οφείλει» να γίνει
το σύµβολο της αλλαγής παραδείγµατος. Στο ίδρυµα θα εστιάσουν µια σειρά από
παρεµβάσεις που αποσκοπούν στον πλήρη µετασχηµατισµό του ασύλου σε ένα σύγχρονο
ψυχιατρικό θεσµό.14 Η ίδια η ψυχιατρική µεταρρύθµιση θα κατανοηθεί ως ένα εγχείρηµα
που πηγάζει από την αναγνώριση των «απαράδεκτων» συνθηκών που επικρατούσαν στο εν
λόγω ψυχιατρικό ίδρυµα:
«Η µεταρρύθµιση στην Ελλάδα ξεκίνησε αό τη Λέρο Αό την «αοικία των ψυχασθενών» (…)
φθάσαµε σήµερα να µιλάµε για το ‘θαύµα’ της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ου συντελέσθηκε εδώ. Το
Ψυχιατρείο της Λέρου αό ‘κολαστήριο του µεσαίωνα’ κατάφερε να µετατραεί σε ρότυο
κατάργησης ασύλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ αλαιότερα στο Ψυχιατρείο ζούσαν 1800 ασθενείς
στοιβαγµένοι σε άθλιους χώρους, σήµερα υάρχουν µόλις 700 οι οοίοι ζουν σε νέα κτίρια
(ενδονοσοκοµειακές και εξωνοσοκοµειακές δοµές στην ευρύτερη κοινότητα της Λέρου). Τα ρώτα
δειλά βήµατα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης ξεκίνησαν το 1986 µε τον Κανονισµό 815 της
Ευρωαϊκής Κοινότητας. Τα ουσιαστικά βήµατα της Αοασυλοοίησης και Αοϊδρυµατισµού άρχισαν
να αίρνουν σάρκα και οστά αό το 1989-1990 µε το Πρόγραµµα Λέρος Ι και Λέρος ΙΙ του
Κανονισµού 815.»15 (η υπογράµµιση δική µου)
Η Λέρος αποτελούσε µια εξόφθαλµη ασυγχρονία της ελληνικής ψυχιατρικής σε
σχέση µε τη δυτική ψυχιατρική. Την περίοδο που στη δύση πραγµατοποιούνταν η
επανάσταση των ψυχοφαρµάκων και ξεκινούσε ο µακρύς δρόµος της έντονης αµφισβήτησης
της ψυχιατρικής των ασύλων, την στιγµή που θεµελιώνονταν η κοινοτική και η κοινωνική
ψυχιατρική, στην Ελλάδα ιδρύονταν ένα ιδιότυπο άσυλο «δευτέρου βαθµού», το λογικό
τελείωµα της ασυλιακής ψυχιατρικής. ∆ε συνυπολογίστηκε ότι η εν λόγω «αποικία»
αποτελούσε την προϋπόθεση του εκσυγχρονισµού των υπόλοιπων ψυχιατρικών ιδρυµάτων.
Ήταν αναµενόµενο το «σκάνδαλο της Λέρου» να θέσει µε επιτακτικό τρόπο ένα συνολικό
αίτηµα µεταρρύθµισης.16 Έτσι η Λέρος έγινε, για δεύτερη φορά, ένας τόπος αντιπαράδειγµα,
14

Βλ. κυρίως τα προγράµµατα Λέρος Ι, ΙΙ, της δεύτερης φάσης του κανονισµού της Ε.Ο.Κ. 815/84, αλλά και
τις παρεµβάσεις που είχαν ξεκινήσει πιο πριν, από τα µέσα της δεκαετίας του ’80, από το Ψυχιατρικό
Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης.
15 Εµψύχωση, τ. 2.
16 Όπως αναφέρει η Κουτσή (2001, σ. 93): «Οι ιέσεις της Κοινότητας εντείνονται µετά τη διεθνή καταδίκη του
ιδρύµατος, το 1989, όταν δηµοσιο οιούνται λέον οι συνθήκες διαβίωσης στο ψυχιατρείο µέσω της ροβολής ενός
ντοκιµαντέρ ου γυρίστηκε για λογαριασµό του Channel 4 του B.B.C., ό ου διεκτραγωγείται η κατάσταση του Ιδρύµατος.
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καθώς από παντού ανέκυπταν καταγγελτικοί λόγοι που άλλο σκοπό δεν είχαν από το να
στιγµατίσουν το στιγµατογενές παρελθόν του «τόπου» .17 Μια κριτική που αποσκοπούσε όχι
απλά σε µια καταδίκη αλλά, µέσω αυτής, σε ένα ριζικό µετασχηµατισµό του ψυχιατρικού
πεδίου συνολικά. Η Λέρος, το λογικό τελείωµα του «τρόπου» της εγχάραξης κοινωνικών
ορίων της ασυλιακής ψυχιατρικής ήταν ταγµένη κατά κάποιο τρόπο να γίνει το σύµβολο, η
απαρχή των επερχόµενων εξελίξεων:
«Η αοασυλοοίηση, η κοινωνική εανένταξη και ο εριορισµός του στίγµατος του ασθενούς µε χρόνια
ψυχικά νοσήµατα, είναι ένα ολυδιάστατο ρόβληµα, ου διερευνά και αντιµετωίζει η ψυχιατρική
Κοινότητα αγκοσµίως τα τελευταία τριάντα χρόνια. Το όνειδος της Λέρου έφερε στο ροσκήνιο και
Το Σε τέµβριο του ίδιου έτους ακολουθούν αντίστοιχα δηµοσιεύµατα στο Spiegel και στο Observer. Έτσι το ρόβληµα της
Λέρου αίρνει διαστάσεις διεθνούς σκανδάλου. Το θέµα έχει φτάσει στο Ευρωκοινοβούλιο, ό ου εκτός α ό την α αίτηση
των κονδυλίων ου έχουν χορηγηθεί για τη Λέρο α ειλείται η ίδια η χώρα µε κυρώσεις.»
Ωστόσο, η µετάβαση από τις καταγγελίες στις παρεµβάσεις ξεκινάει πριν από την εν λόγω διεθνή
δηµοσιοποίηση, µε συµµετέχοντες δύο από τα µέλη της αρχικής «οµάδας της Λέρου» (Λουκάς,
Μπαϊρακτάρης), µε την «παρέµβαση», στο 16ο τµήµα, εργαζοµένων της Μονάδας Επανένταξης του
Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης, η οποία είχε ξεκινήσει από το 1985. Βλ. Bairaktaris Kostas,
“Theory and practice of deinstitutionalization in Greece”, ο.π., σ. 660-665.
Η σύνδεση «δηµοσιοποίησης» και ψυχιατρικής µεταρρύθµισης καταδεικνύεται και από το παρακάτω
απόσπασµα: «Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι συνθήκες στο Ψυχιατρείο της Λέρου ήταν τόσο άθλιες ου
α ασχόλησαν τα διεθνή Μέσα. Αυτό είχε ως α οτέλεσµα την έναρξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης στην Ελλάδα µε
την συγχρηµατοδότηση της Ε.Ε. σύµφωνα µε ένα ειδικό κανονισµό 815/84». Πρβλ. Παννέτας Χρήστος,
Κουρµουλάκης Ιωάννης, «Η Λέρος δεν τελείωσε ακόµα», Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 93, 2001, σ. 94.
17 Την ίδια στιγµή, οι άνθρωποι που βρίσκονταν όλα αυτά τα χρόνια επικεφαλής των ψυχιατρικών ιδρυµάτων
έδιναν τη δική τους µάχη ενάντια στον εν δυνάµει στιγµατισµό τους µέσω των καταγγελτικών λόγων που
κατακεραύνωναν την ασυλιακή πρακτική. Σ’ αυτή την υπερασπιστική γραµµή εντάσσονταν η θεωρία της
µοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας της Λέρου. ∆ηλαδή, σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η Λέρος δεν ήταν
αντιπροσωπευτικό δείγµα της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, αλλά µια εξαίρεση, µια υπερβολή, αρνητική µεν,
υπερβολή δε. Σύµφωνα µ’ αυτή την άποψη, δεν πρόκειται για µια τυπική περίπτωση της ψυχιατρικής στην
Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση ενός πρώην προέδρου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας σε
τηλεοπτική συζήτηση στη στις αρχές της δεκαετίας του ’90: «Η Λέρος είναι µοναδικό φαινόµενο, για τον εξής λόγο:
Όταν δηµιουργήθηκε η Λέρος, σχηµατίστηκε α ό ανθρώ ους ου ήταν ανε ιθύµητοι στα άλλα ψυχιατρεία. Η έννοια του
ανε ιθύµητου είναι ευρύτερη, ως ρος τους αρρώστους της Λέρου. Ξέρετε ότι αρχικά η Λέρος ήταν µια ψυχιατρική
α οικία (…) ασθενών ου ροήρχοντο α ό άλλα ψυχιατρεία, ου ή δεν τους ζητούσαν ή θεωρούσαν ότι η κατάστασή τους
ήταν µη αντιµετω ίσιµη ια. Ήταν κατά κά οιο τρό ο µια α οθήκη ψυχο αθών. Και µ’ αυτή την έννοια η Λέρος έχει
µοναδικότητα. ∆εν είναι δηλαδή ένα κοινό ψυχιατρικό νοσοκοµείο ό ου δέχεται και τους οξέως άσχοντες και όλο το
φάσµα των ψυχικών αθήσεων. Είναι α οικία, ήταν αρχικά α οικία ψυχο αθών.»
Είναι ενδεικτικός ο τρόπος µε τον οποίο οι συµµετέχοντες στην καθηµερινότητα αυτού του
στιγµατισµένου, του λοιπού, τόπου αντιλαµβάνονταν τις µοµφές και τις καταγγελίες (για µια εκτενή αναφορά
στο θέµα βλ. Κουτσή, 2001). Σύµφωνα µε το µοναδικό για πολλά έτη ψυχίατρο Ε. Μπαγκλέζο, η Λέρος είχε
κι αυτή τα επιτεύγµατα της: « (....) α) Η Λέρος α ήλλαξε τα άλλα ιδρύµατα α ό τους χρόνιους και τους έδωσε την
δυνατότητα να ασχοληθούνε µε οξέα εριστατικά. Η Λέρος συνέβαλε στην ε ίτευξη του ε ιδιωκόµενου στόχου στο ∆αφνί
" κάθε ασθενής να έχει το κρεβάτι του. β) Χιλιάδες οικογένειες α ελευθερώθηκαν α ό το βάρος των αρρώστων και
διασφάλισαν έτσι την οικογενειακή τους τάξη. γ) Αν και το ίδρυµα αδίκως κατηγορείται α ό τον τύ ο σαν ‘νεκροταφείο
ζωντανών’ ή ‘Νταχάου’ είναι ένα ίδρυµα ου λειτουργεί καλώς ιεραρχικά και ροσφέρει στην ελληνική κοινωνία τριών
ειδών υ ηρεσίες: Πρώτον ροσφέρει στους ασθενείς και στην οικογένειές τους βοήθεια. ∆εύτερον, διασφαλίζει τον
βιο ορισµό των εργαζοµένων σε αυτό και των οικογενειών τους. Τρίτον, υ οστηρίζει και ενισχύει το εµ όριο µεταξύ των
κατοίκων αυτής της συνοριακής εριοχής.» Συνεχίζοντας, ο ίδιος, αναφέρεται στα αίτια που κατά τη γνώµη του
αποθαρρύνουν τους συναδέλφους του να εργαστούν στη Λέρο: «.(....) 1) Η Λέρος γίνεται αντιλη τή ως τό ος
εξορίας, 2) Το µέρος είναι ολύ µικρό και σε σύγκριση µε τις µεγαλου όλεις η ολιτισµική ροσφορά για έναν ε ιστήµονα
είναι µηδαµινή. 3) ∆ε υ άρχει καµία δυνατότητα να διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο και να εργάζεται σε ιδιωτικές κλινικές....»
Πρβλ. Bairaktaris K. Anstaltspsychiatrie in Griechenland.Eine Dokmentation der sosialen Ausgrenzung psychisch
kranker aus der unteren sozialen Schichten, Lit-Verlag, σ. 85-86, 1984, (Ελεύθερη µετάφραση από τα γερµανικά
αποµαγνητοφωνηµένων συνεντέυξεων του Μπαγκλέζου το 1979).
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στη χώρα µας το τεράστιο αυτό θέµα. Το κλίµα της εοχής εκείνης διαµόρφωσε και τον κύριο
στρατηγικό στόχο µιας ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, ου ήταν η αοασυλοοίηση, ο αοϊδρυµατισµός
και η κοινωνική εανένταξη και αοκατάσταση των ασθενών µε χρόνιο ψυχικό νόσηµα.» (ψυχίατρος
σε επιστηµονικό περιοδικό)
Με τον τρόπο αυτό η Λέρος αποκτά σταδιακά, δια µέσου της κριτικής και της
έντονης αµφισβήτησης, ένα εννοιακό περιεχόµενο.18 Ως «τόπος αντιπαράδειγµα» αποτελεί
την πύλη για τον ερµηνευτικό χώρο που µας οδηγεί µε µια σχετική ασφάλεια και συµβολική
επάρκεια στην παράσταση του τι «ήταν», ή του τι εξακολουθεί να «είναι», η «επίσηµη»
ψυχιατρική. Είναι ένας «τόπος» που καταδεικνύει ένα «τρόπο», στιγµατίζοντάς τον.
Έτσι, όταν ένας ψυχίατρος, αναφερόµενος σε µια ηµερίδα στις αρχές της δεκαετίας
του ’90 στην πρώτη φάση εφαρµογής της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στο Θ.Ψ.Π.Χ, στο
πλαίσιο του κανονισµού 815/84, επιχειρεί µια σύντοµη αποτίµηση και επισηµαίνει τα όρια
της προσπάθειας, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Βέβαια µη ξεγελαστούµε, αυτά είναι σταγόνες στον ωκεανό. ∆εν ρέει να ξεχνούµε ότι κάθε
Ψυχιατρείο έχει τη δική του Λέρο ή αλλιώς τη δική του αθλιότητα. ∆εν µορούµε να ξεχάσουµε την
εικόνα του 3 όταν συναντούµε άνθρωο να δένεται για να κοιµηθεί γυµνός µε µια κουβέρτα άνω σ’
ένα σανίδι. Μια φωνή σηκώνεται µέσα µας και µας τυραννά όλους µας.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε
επιστηµονική ηµερίδα στα Χανιά)
3. Αό το «αζήτητο» στο «υό εανένταξη» υοκείµενο
Μέσα από αυτό τον ιδιότυπο στιγµατισµό του στιγµατογενούς παρελθόντος τίθεται
το ζήτηµα της επαναδιαπραγµάτευσης του τόπου ως συµβόλου κοινωνικών ορίων, της
αντιστροφής της εικόνας του και της λειτουργικότητάς του, της άρνησης του εαυτού του.
Στην καρδιά αυτής της προβληµατικοποίησης δε βρίσκεται ένας απλός ανθρωπισµός, µια
έκφραση συγνώµης για τα µαρτύρια των ανθρώπων που εξορίστηκαν εκεί. Το ζήτηµα που
τίθεται επί τάπητος είναι ένα γενικότερο εγχείρηµα επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου
προς θεραπεία. Γι’ αυτό, επιζητείται µια ριζική µεταστροφή της «στάσης» έναντι σ’ αυτόν
που πριν ήταν «αζήτητος» αλλά που τώρα, στο υπό διαµόρφωση πλαίσιο εξάσκησης της
ψυχιατρικής, βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, οφείλοντας κατά κάποιο
τρόπο να γίνει «κάτι άλλο»: να µετασχηµατιστεί από εξοβελισµένος επέκεινα του κοινωνικού
σε µάρτυρα της νέας ψυχιατρικής, που αποσκοπεί στην κοινωνική επανένταξη:

18

Έτσι, όταν σε ένα άρθρο περιγράφονται ορισµένα τµήµατα του εν λόγω ψυχιατρείου και οι άθλιες συνθήκες
που επικρατούν εκεί, γίνεται λόγος για «µια Λέρο µέσα στη Λέρο», παραπέµποντας στο παιδοψυχιατρικό τµήµα.
Βλ. Θεοδωρακάκος Κυριάκος, «Λέρος το νησί του διαβόλου», Η ελευθερία είναι θερα ευτική, τ. 7-8, 1986, σ.
10.
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«Ο αρχικός σκοός του ρογράµµατος ήταν να δοθούν ανθρώινες συνθήκες ζωής και διαβίωσης των
ασθενών, η βελτίωση των υγειονοµικών συνθηκών, η αναδόµηση των χώρων και η οργάνωση της
ζωής σε µικρότερες οµάδες, η αλλαγή νοοτροίας του ροσωικού και η αντιµετώιση των ασθενών
ως ροσωικοτήτων µε δικαιώµατα. Μετέειτα στόχοι ήταν να µάθουν οι ασθενείς να
αυτοεξυηρετούνται και να ενταχθούν στην τοική κοινωνία, ενώ ένας αριθµός ασθενών µεταφέρθηκε
στους τόους καταγωγής τους. Αοκαταστάθηκε συστηµατική εικοινωνία µε το συγγενικό και
οικογενειακό τους εριβάλλον ου είχε διακοεί για χρόνια και ξεκίνησαν ροσάθειες για την
αόκτηση ατοµικού εισοδήµατος, του οοίου η διαχείριση γίνεται αό τους ίδιους τους ασθενείς. Στη
συνέχεια δηµιουργούνται νέες ενδονοσοκοµειακές δοµές, δηλαδή ροκατασκευασµένα κτίρια στο χώρο
των Λείδων (ανδρών) και του Λακκιού (γυναικών), όου στεγάζονται 10-12 άτοµα ενώ ταυτόχρονα
κλείνουν τα µεγάλα ερίτερα. Είσης δηµιουργούνται εξωνοσοκοµειακές δοµές 5-6 ατόµων στην
κοινότητα του νησιού, συνολικά 20 ∆ιαµερίσµατα.» (ψυχίατρος σε επιστηµονικό περιοδικό, η
υπογράµµιση δική µου)
Η ίδια η οπτική µε βάση την οποία επαναπροσεγγίζεται το υποκείµενο προς
θεραπεία αλλά και οι θεραπευτικές παρεµβάσεις που επικεντρώνονται σ’ αυτό, τον πρώην
έγκλειστο και νυν υπό επανένταξη ψυχικά πάσχοντα άνθρωπο, στοιχειοθετούν µια
ουσιαστική µεταλλαγή, µια θεµελιακή τροποποίηση του ορίζοντα εντός του οποίου
σκεφτόµαστε τις δυνατότητες και τους στόχους της ψυχιατρικής πρακτικής: «Η αρέµβαση
στο ψυχιατρείο της Λέρου ξεκίνησε το 1989 βασισµένη άνω στη φαινοµενικά αλή, αλλά στην ουσία,
εξαιρετικά δύσκολη, ανατρετική και στρατηγικής σηµασίας ροσάθεια για να µουν στο κέντρο της
ροσοχής οι ανάγκες του άσχοντος υοκειµένου. Για να το ειτύχει αυτό έρεε να εικεντρωθεί
στην ανάτυξη µιας κουλτούρας των λειτουργών και του ροσωικού, ου στρέφει το ενδιαφέρον ‘αό
τη διαχείριση της αρρώστιας στον άρρωστο άνθρωο’» (Μεγαλοοικονόµου & Λουκάς, 1999, σ.
45). Η Λέρος, τόπος «ντροπής», µε τους ενοίκους της, αποδείξεις πέραν αµφιβολίας της
αθλιότητας της «επίσηµης» ψυχιατρικής, οφείλει να γίνει ο εν ζωή µάρτυρας της
µεταρρύθµισης. Να γίνει τόπος ανάδειξης και απόδειξης της ανθρωπιστικής και
επιστηµονικής διάστασης της νέας ψυχιατρικής. Και οι «άνθρωποι αυτοί», τα σώµατα αυτά,
οφείλουν να γίνουν το πεδίο εντός του οποίου θα εκδιπλωθεί η νέα εποχή. Το σώµα της
αθλιότητας οφείλει να γίνει το σώµα της ελπίδας.
Μια σειρά από παρεµβάσεις εστιάστηκαν στους ξεχασµένους ενοίκους της Λέρου µε
σκοπό την αναδηµιουργία της ατοµικής τους ιστορίας, την ανάκτηση του εαυτού (Παππάς et
al, 1993, σ. 86-87), προκειµένου να τεθούν οι βάσεις για την εκδίπλωση µιας θεµελιώδους
ανθρώπινης ικανότητας: της αφήγησης της προσωπικής ιστορίας. «Στην ρώτη συνάντηση
κύριο σηµείο εαφής ήταν ο κοινός τόος ροέλευσης της οµάδας και του ασθενή. Το σηµείο αυτό θα
αοτελούσε και την αφετηρία για την ανάτυξη της σχέσης µε τον ασθενή, µέσω των αναφορών σε
καταστάσεις, γεγονότα ή εικόνες ου θα µορούσαν να συντονιστούν µε µνήµες ου το άτοµο είχε αό
το αρελθόν και ου συνδέονται µε τον τόο καταγωγής του» (∆αµίγος κ.α., 1992, σ. 53). Η
υποκειµενικότητα του ατόµου, που εξοβελίστηκε κατά τη διάρκεια του θεωρούµενου ως
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ισόβιου εγκλεισµού του σώµατος, βρισκόταν τώρα σε πρώτη προτεραιότητα. Ότι είχε
καταστραφεί όφειλε να αναδηµιουργηθεί, ότι είχε ατονήσει θα έπρεπε να παρακινηθεί: οι
εγχαράξεις του τόπου στο σώµα και στο πνεύµα θα έπρεπε, µε µια συντονισµένη
προσπάθεια, να απαλυνθούν και στο βαθµό που είναι δυνατό να εξαφανιστούν. «Η ολύχρονη
διάρκεια εγκλεισµού σε συνδυασµό µε την ηλικία των ασθενών θα είχαν δηµιουργήσει και
στερεοτυήσει αυτό ου ονοµάζουµε ιδρυµατική συµεριφορά και ου χαρακτηρίζει την αώλεια της
ταυτότητας και της υοκειµενικότητας του ατόµου, την αοξένωση και την αοµόνωσή του αό κάθε
µορφή διαροσωικών σχέσεων ου εριορίζονται µε την διεκεραίωση µιας οµοιόµορφης και
εαναλαµβανόµενης καθηµερινότητας» (∆αµίγος et al, 1992, σ. 53). Οι παρεµβάσεις θα
εστιαστούν στην πρακτική εφαρµογή µιας διαφορετικής µεταχείρισης, η οποία καταδεικνύει
µια µεταστροφή στον «τρόπο» που η ψυχιατρική προσεγγίσει το υποκείµενο, στο οποίο
αναφέρεται.
Ως σύµβολο µιας εποχής, ο τόπος-αντιπαράδειγµα Λέρος λειτουργεί και ως
µνηµείο. Όµως, εκτός από σύµβολο µιας εποχής θα πρέπει να γίνει και σύµβολο του
µέλλοντος, µέσω της ανάδειξης των τροποποιήσεων που οδηγούν σε νέες «εµπειρίες», από
την πλευρά τόσο των πρώην εγκλείστων, όσο και του προσωπικού:
«Στα Χανιά εµείς ζήσαµε µια εοχή Αναγέννησης. Ήταν η εοχή της ‘5ης εοχής’, η εοχή του
Χαµάµ ου ηγαίναµε 5-6 αιδιά και κάναµε µιζού, ζωγραφίζαµε... είχαµε άει στο νευµατικό
κέντρο του δήµου Αθηναίων, φωτογραφίες µαζί µε τον Φρέντυ Γερµανό. Ήτανε οι βραδιές στην 5η
εοχή µε τον Λουδοβίκο των Ανωγείων, τον Ψαραντώνη, τα αιδιά αό τη Συρία. Μια εοχή ου
εµείς ήµασταν αστέρες - οι διάττοντες αστέρες - δηλαδή δεν ήµασταν οι ψυχασθενείς. (…) µας έβγαζε
τη µαύρη εικόνα ου είχαµε κι εµείς αέναντι στον εαυτό µας. Κατεβάζαµε αυτό το είδωλο του
κλειστοφοβικού σ’ ένα χώρο. Ερχόταν άνθρωοι α’ όλο τον κόσµο, ερχότανε κι ο Γιαωνέζος,
ερχότανε κι α’ το διλανό χωριό να ιει τον καφέ του. Εµείς όµως ήµασταν ‘εκτεθειµένοι’ σ’ αυτούς
θετικά και µαίναµε στη διαδικασία της εανένταξης. Γιατί για µας η εανένταξη είναι οριακό ζήτηµα.»
(πρώην τρόφιµος Θ.Ψ.Π.Χ. σε τοπική εφηµερίδα)
Υπ’ αυτή την προοπτική, οι νέες θεραπευτικές δράσεις θα εστιαστούν στο πρώην
αζήτητο υποκείµενο και θα επιχειρήσουν να επανακατασκευάσουν µια προσωπική ιστορία,
να άρουν τη ρήξη που ο τόπος-Λέρος επέβαλλε, να αναδηµιουργήσουν, για άλλη µια φορά,
το υποκείµενο προς θεραπεία. Η µακρά σειρά από θεραπευτικές παρεµβάσεις που θα
εφαρµοστούν στους υπό αποϊδρυµατοποίηση πρώην τροφίµους του ασύλου της Λέρου θα
δοκιµάσουν να ξαναστήσουν αυτό που ο τόπος, τόπος αποµόνωσης και εξορίας, αποδόµησε
στο εσωτερικό της προσωπικότητας και εγχάραξε στο σώµα ανεξίτηλα. «Αό το 1990 µέχρι
το 1995, µέσα αό οξείες αντιφάσεις, ανοδικές ορείες, αλλά και συγκρούσεις, διακοές και
οισθοχωρήσεις, εκτυλίχτηκε µέσα στο Κ.Θ.Λ. µια διαδικασία αοϊδρυµατοοίησης, ου
ροσάθησε… να θέσει στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον ψυχικά άσχοντα σαν υοκείµενο. Μια
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οµάδα αοτελούµενη αό Έλληνες εαγγελµατίες ψυχικής υγείας, Ιταλούς (Τεργέστη) και Ολλανδούς
συµβούλους, ξεκίνησε την υλοοίηση ενός ρογράµµατος, ου καθοδηγητικός του µίτος ήταν η
ανάτυξη µιας θεραευτικής κοινότητας, νοούµενης σα συλλογικότητας υοκειµένων. Πίσω αό την
αφαίρεση της αρρώστιας (ου άνω της είχαν σωρευτεί στρώµατα ιδρυµατισµού 30-50 χρόνων) ο
θεραευτής ροσάθησε ν’ αοκτήσει εαφή µε µια ροσωική ιστορία και όχι µε µια αθολογία. Να
σχετισθεί µε µια ύαρξη, ου, ήταν, ωστόσο, ζωντανή και ικανή να ξεφύγει αό τη νοσηρή εανάληψη,
τη στερεοτυία και το ασφυκτικό κλείσιµο στον εαυτό, αρκεί να της δινόταν η ευκαιρία και η
δυνατότητα» (Μεγαλοοικονόµου & Λουκάς, 1999, σ. 48).
Εµφανίζεται έτσι ένα είδος «λεροποίησης» της ιστορίας της ψυχιατρικής στην
Ελλάδα, µέσω της οποίας εξαγνίζονται τόσο η κριτική όσο και η εκσυγχρονιστική
ψυχιατρική. Η ίδια η αφήγηση, η εξιστόρηση της συλλογικής ιστορίας, δοµείται, στο
πλαίσιο της καθηµερινότητας, αναφορικά µ’ αυτόν τον τόπο-ίδρυµα, ο οποίος αποτελεί το
διακεκριµένο τόπο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τον τόπο που καταδεικνύει τον «τρόπο»
της «επίσηµης» ψυχιατρικής, δηλαδή την καταδικαστέα πρακτική του κοινωνικού
εξοβελισµού και της εγχάραξης κοινωνικών µεθορίων.
4. Η «λεροοίηση» της ψυχιατρικής στην Ελλάδα
Έτσι, παρατηρείται µια ουσιώδης διαφοροποίηση: από τόπος εγχάραξης ορίων
µεταξύ του οµαλού-υγιούς και του µη οµαλού-άρρωστου, η Λέρος µετασχηµατίζεται σε
τόπο εγχάραξης ορίων µεταξύ παραδοσιακών ψυχιατρικών πρακτικών («επίσηµη»
ψυχιατρική) και «εκσυγχρονιστικών-κριτικών» ψυχιατρικών πρακτικών. Από τη στιγµή που
θεωρήθηκε ως «σηµαίνων τόπος» της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης λειτούργησε και ως ένα
τοπολογικό αλλά και χρονολογικό σηµείο αναφοράς, αναδεικνύοντας µια ρωγµή στο χρόνο
της ιστορίας-εξιστόρησης της ψυχιατρικής.19
«Συχνά στην ιστορία, ροσωρινές λύσεις εµεριέχουν τα σέρµατα µεγάλων και µόνιµων
θεσµών» (Polanyi, 2001, σ. 238). Όµως, για την ανάδειξη της Λέρου σε διακεκριµένο τόπο
της αλλαγής παραδείγµατος δεν αρκούσε ένα ιδιαίτερο και ακραίο περιστατικό-γεγονός, ο
περαιτέρω αποκλεισµός των ήδη αποκλεισµένων, αλλά χρειάστηκε και ένας ορισµένος
βαθµός συνειδητοποίησης-καταγγελίας του γεγονότος-περιστατικού. Προκειµένου να
αναδειχθεί σε σηµαίνοντα τόπο της αλλαγής, δεν αρκούσε η ύπαρξη ορισµένων
19

Όπως αναφέρει η Κουτσή (2001, σ. 92) η Λέρος αποτέλεσε το άτυπο κριτήριο για την εκτίµηση της
«προόδου» της µεταρρύθµισης: «Κατ’ αυτόν τον τρό ο σ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της ελληνικής
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, µετά το 1989, η Ευρω αϊκή Κοινότητα χρησιµο οιεί το Λέρο ως µηχανισµό ελέγχου της
ορείας ολόκληρου του µεταρρυθµιστικού ρογράµµατος: αν όλα άνε καλά στη Λέρο, ου είναι η κορυφή του αγόβουνου
της ελληνικής ψυχιατρικής, τότε η µεταρρύθµιση ροχωρεί. Αν τί οτε δεν ροχωρεί στη Λέρο, αν υ άρχει στασιµότητα, οι
κυρώσεις ου ε ιβάλλει η Ευρω αϊκή Κοινότητα, α ειλούν µε αναστολή και άγωµα το ανα τυξιακό ρόγραµµα
ανελλαδικά, µέχρι να καλυφθούν ορισµένες α ό τις ροϋ οθέσεις ου θέτει η Ε ιτρο ή για τη Λέρο.»
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παραδειγµατικών εµπειριών αποϊδρυµατισµού, από ανθρώπους του χώρου, οι οποίοι
δεσµεύτηκαν θεωρώντας δική τους υπόθεση τη βελτίωση των συνθηκών. Έπρεπε να
αναδειχθεί αυτός ο τόπος σε «τόπο ντροπής», σε «στιγµατογόνο τόπο», που οφείλει του
λοιπού να στιγµατίζει τους εµπνευστές και τους διαχειριστές του, νοµιµοποιώντας την ίδια
στιγµή τους αντιπάλους τους, τους φορείς και τους εκφραστές της νέας ψυχιατρικής.
Το σκάνδαλο που προκάλεσε η προβολή της «αθλιότητας της Λέρου», µε τις
διεθνείς προεκτάσεις που πήρε, εγκλώβιζε κάθε εγχείρηµα αφήγησης, κάθε στοχασµό για
την ψυχιατρική στην Ελλάδα, υποχρεώνοντας σε µια αναγκαία στάση σ’ αυτό το νησίίδρυµα, το οποίο τέµνει, εφεξής, την ιστορία του πεδίου. Αυτός ο «τόπος-φυλακή» φυλακίζει
του λοιπού όχι µόνο, ή όχι τόσο, τα εξοβελισµένα σώµατα της τρέλας, αλλά τη σκέψη και
την αφήγηση. Εάν στο παρελθόν ήταν το σύµβολο των κοινωνικών ορίων τώρα είναι το
σύµβολο της τοµής και της διάκρισης της ψυχιατρικής του παρελθόντος και του µέλλοντος.
Όπως και πριν, έτσι και τώρα ο τόπος αυτός δηµιουργεί διαχωριστικές γραµµές: η εκφορά
του ονόµατός του χαράσσει όρια. Η βιογραφική ρήξη των ενοίκων του, το εξατοµικευµένο
ρήγµα της αφήγησης της προσωπικής ιστορίας, γίνεται τώρα η τοµή στην αφήγηση της
ιστορίας του πεδίου. Η εκφορά του ονόµατος χαράσσει ένα σχήµα το οποίο, διαπερνώντας
τον τόπο-ίδρυµα φτάνει στον «τρόπο» που καταδεικνύεται από το εννοιακό περιεχόµενο που
έχει προσλάβει ο «τόπος». Οι καθηµερινές καταστάσεις του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής µπορούν να εξηγηθούν και µε τη χρήση αυτής της έννοιας, που παραπέµπει
στον τόπο-ίδρυµα και στον τρόπο που καταδεικνύεται απ’ αυτόν. «Η «Λέρος» είναι το
αοτέλεσµα της εικρατούσας ψυχιατρικής ιδεολογίας, το άλλοθι της ψυχιατρικής ερίθαλψης ου
ειτρέει την ασυλοοίηση µέσα στο ίδρυµα» (Τάσση, 1988, σ. 4).
Έτσι, όταν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης επιχειρείται η
µετεγκατάσταση των «ασυλοποιηµένων τροφίµων» των ψυχιατρείων σε ξενώνες και
παρατηρούνται αντιδράσεις, ένας ψυχίατρος, σηµαίνον πρόσωπο της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης και γενικότερα της ελληνικής ψυχιατρικής, αναφέρει σε άρθρο του σε ειδικό
περιοδικό που αποσκοπεί σε ενηµέρωση για τα τρέχοντα ζητήµατα του προγράµµατος
«ψυχαργώς»:
«Έρεε να εράσουν αρκετά χρόνια και έρεε να καταβληθούν σηµαντικές ροσάθειες για να
κοάσει η διεθνής κατακραυγή για την Λέρο. Αν τώρα, µε άστοχες αντιδράσεις, αναζωυρώσουµε –
σε µια κρίσιµη για τη χώρα µας ερίοδο – τις αντιδράσεις της ευρωαϊκής κοινής γνώµης και
ανααράγουµε τη ζοφερή εικόνα µιας Λεροοιηµένης κοινωνίας, νοµίζω ως θα είναι ευθύνη όλων
µας και όχι µόνον των κατοίκων του Μεταξουργείου. Ελίζω όµως ως κάτι τέτοιο δεν θα συµβεί
γιατί και οι κάτοικοι του Μεταξουργείου θα αναγνωρίσουν σύντοµα όσο αβάσιµες και αστήρικτες είναι
οι αιτιάσεις τους αλλά και όσο κοστίζει στην κοινωνία µας και στο ανθρώινο ρόσωο της χώρας µας
ρος τα έξω µία τόσο ανάρµοστη ρος το διεθνές κλίµα αντίδραση.» (η υπογράµµιση δική µου)
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Το

εννοιακό

περιεχόµενο

της

Λέρου,

αποτέλεσµα

της

διαδικασίας

προβληµατικοποίησης, αποτελεί, από ένα σηµείο και µετά, ένα κεντρικό παράγοντα του
στοχασµού του πεδίου, του τρόπου λειτουργίας του και της διαδικασίας µεταστροφής του.
Ο τρόπος µε τον οποίο οι άνθρωποι της ψυχιατρικής αντιλαµβάνονται το µετασχηµατισµό
του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής διαπερνιέται από το εννοιολογικό περιεχόµενο της
Λέρου. Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, όλα αυτά τα «να» που διαπερνούν
την

ψυχιατρική

καθηµερινότητα

προβληµατικοποιώντας

τα

παγιωµένα

πρότυπα

συµπεριφοράς, βρίσκουν στη Λέρο ένα κεντρικό σηµείο αναφοράς. Αυτό το κοµβικό σηµείο
αποτελεί το γεωγραφικό-θεσµικό πειστήριο του παρελθόντος της ψυχιατρικής: στο ιστορικό
της δηµιουργίας του τόπου συµπυκνώνεται η τοµή, η ρήξη, η διάκριση σε ένα «πριν» κι ένα
«µετά». Κάθε εξιστόρηση παραπέµπει σ’ αυτόν τον «τόπο». Ο συγχρονικός ορίζοντας της
δράσης, τα πρότυπα συµπεριφοράς που διεισδύουν στο πεδίο της καθηµερινότητας, το
σύνολο από τα «να» που διαπερνούν τον κοινό νου και διανοίγουν τη σκέψη και την
προοπτική της δράσης, βρίσκουν σ’ αυτόν τον τόπο το ύστατο νοµιµοποιητικό επιχείρηµα.
Η Λέρος υπήρξε, «πέραν κάθε αµφιβολίας», κάτι «φρικτό».
Ακόµα και το εγχείρηµα του επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου της
ψυχιατρικής, του υποκειµένου προς θεραπεία και του υποκειµένου-θεραπευτή, βρίσκει σ’
αυτό τον τόπο, και στον τρόπο που καταδεικνύεται από αυτόν, τις συντεταγµένες ενός
αντεστραµµένου ειδώλου. Εκεί θα βρει κανείς όλα όσα «οφείλουµε» να ξεπεράσουµε, όλα
εκείνα τα παραδείγµατα που µας δείχνουν το δρόµο για την αλήθεια µέσα από την
κατάδειξη του ψέµατος. Εν ολίγοις, εκεί ανευρίσκονται τα ίχνη από την προϊστορία της
ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Το υποκείµενο προς θεραπεία και το υποκείµενο-θεραπευτής,
όπως τείνουµε να το στοχαστούµε στο νέο ορίζοντα που σκιαγραφείται µε την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση και τα προτάγµατά της, οριοθετείται από το αντίθετο εκείνων των αζήτητων
που από τη δεκαετία του ’50 και µετά στάλθηκαν σ’ αυτόν τον ιδιότυπο κοινωνικό
σκουπιδοτενεκέ για να συνεχίσουν τη ζωή τους υπό συνθήκες ισόβιου εγκλεισµού, υπό τον
έλεγχο νοσοκόµων-φυλάκων, οι οποίοι ήταν αναγκασµένοι να συµβιώσουν στο µικρό νησί
τους µε τους ιδιότυπους φιλοξενούµενούς τους «από τους οποίους» ζούσαν, χωρίς όµως ποτέ
να θεωρήσουν ως ύψιστο χρέος τους να ζήσουν «γι’ αυτούς».
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«Σηµάδεψες το µεγάλο ψάρι
Μα αστόχησες
Σε βρήκε η διάθλαση του νερού
Και γελάστηκες
Το νερό ήταν θολό
Και συ µύωας
Πως να δεις καθαρά;
Μέσα αό τη µάσκα σου
Τα αντικείµενα
Φαίνονται ιο µεγάλα
και κοντινότερα.»

(Περτσαλάκης Γιάννης, στο
Φαλελάκης Γιώργος, Τζανιδάκης Γιώργος,
Χαλκιαδάκη Μαρία, Περτσαλάκης Γιάννης,
Η άρ α του ουρανού,
Ανοικτό παράθυρο, Χανιά, 1999, σ. 104)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
1. Ένας διαιρεµένος κόσµος
Σε µια συνέντευξή του σε τοπική εφηµερίδα των Χανίων ένας πρώην τρόφιµος του
Θ.Ψ.Π.Χ. περιγράφοντας την µακρόχρονη προσωπική του εµπειρία στους χώρους των
ψυχιατρείων αναφέρει τα εξής: «Το ψυχιατρείο αλλιώς θα το βιώσει ένας εργαζόµενος, αλλιώς ένας
γιατρός, αλλιώς ένας συγγενής κι αλλιώς ένας ασθενής. Εγώ το βιώνω αό την ιο κάτω, δηλαδή σαν
ασθενής». Στη διαπίστωση αυτή υπογραµµίζεται η διαφοροποίηση του τρόπου µε τον οποίο
προσεγγίζεται «βιωµατικά» ο θεσµός του ψυχιατρείου από τους ανθρώπους που σχετίζονται
µ' αυτόν. Καταδεικνύονται εδώ δύο χαρακτηριστικά του ψυχιατρείου: πρόκειται για ένα
κοινωνικό κόσµο αφενός διαιρεµένο αφετέρου ιεραρχηµένο. Σύµφωνα µε το παραπάνω
απόσπασµα, το «βίωµα» ανάγεται στα χαρακτηριστικά που ο θεσµός του ψυχιατρείου
αποδίδει στους ανθρώπους που εµπλέκονται µ’ αυτόν. Τα γνωρίσµατα αυτά είναι ετερογενή,
καθώς ανάγονται σε µια ποικιλία κοινωνικών ιδιοτήτων όπως είναι το επάγγελµα («γιατρός»,
«εργαζόµενος»), η συγγένεια («συγγενής») ή µια κατάσταση («ασθενής»). Οι κοινωνικές
ιδιότητες που προκύπτουν από αυτά τα γνωρίσµατα οδηγούν στη συγκρότηση µιας
ιεραρχίας, η οποία, όπως υπονοείται, καθορίζει τη βιωµατική σχέση µε το θεσµό («Εγώ το
βιώνω αό την ιο κάτω»). Απ’ αυτό το απόσπασµα προτείνεται µια ερµηνεία που συσχετίζει
άµεσα το βίωµα µε τη θέση που αποδίδεται στους συµµετέχοντες από το θεσµό, και θεωρεί
το ψυχιατρείο ως διαφοροποιηµένο κοινωνικό µόρφωµα.
Ο Goffman θεωρεί ότι η θεµελιώδης διαίρεση κάθε ολοαγούς ιδρύµατος (total
institution),1 η οποία προσδιορίζει και τον ιδιόµορφο ολοπαγή χαρακτήρα του, είναι αυτή
µεταξύ δύο σχετικά οµοιογενών στρωµάτων. Οι συνοµαδώσεις αυτές, στην περίπτωση του
ψυχιατρικού νοσοκοµείου που ο ίδιος µελέτησε, είναι το α) «προσωπικό» και β) οι
«τρόφιµοι»: «Στα ολοαγή ιδρύµατα υάρχει ένα βασικό σχίσµα ανάµεσα σε µια µεγάλη
χειραγωγούµενη οµάδα, µε το βολικό όνοµα ‘τρόφιµοι’, κι ένα ολιγάριθµο εοτικό ροσωικό. (...)
Ανατύσσονται δύο κόσµοι διαφορετικοί αό άοψη κοινωνικής κατάστασης και κουλτούρας, ου
1 Τα ολοπαγή ιδρύµατα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τον Goffman: «Πρώτον, όλες οι εκδηλώσεις
της ζωής διεξάγονται στον ίδιο χώρο και κάτω α ό την ίδια µοναδική αυθεντία. ∆εύτερον, κάθε φάση της καθηµερινής
δραστηριότητας του µέλους συντελείται σε άµεση συναναστροφή µε µια σωρεία άλλων, οι ο οίοι όλοι τυγχάνουν της ίδιας
µεταχείρισης και α ό τους ο οίους α αιτείται να κάνουν µαζί το ίδιο ράγµα. Τρίτον, όλες οι φάσεις των δραστηριοτήτων
της ηµέρας είναι αυστηρά ρογραµµατισµένες, καθώς η µια δραστηριότητα οδηγεί στην ε όµενη σε χρόνο ροκαθορισµένο
κι ολόκληρη η ακολουθία των δραστηριοτήτων ε ιβάλλεται εκ των άνω α ό ένα σύστηµα ρητών, τυ ικών θεσ ίσεων κι ένα
σώµα λειτουργών. Τέλος, οι οικίλες καταναγκαστικές δραστηριότητες συντάσσονται σ’ ένα µοναδικό, ορθολογικό σχέδιο,

267

συµορεύονται ο ένας δίλα στον άλλο µε υηρεσιακά σηµεία εαφής και ελάχιστη αλληλοδιείσδυση.
Είναι ενδεικτικό ότι και το ροσωικό και οι τρόφιµοι τελικά συνταυτίζουν τις εγκαταστάσεις και το
όνοµα του ιδρύµατος µε το ροσωικό, έτσι ου όταν αναφέρονται στις αόψεις ή τα συµφέροντα του
‘ιδρύµατος’, έµµεσα αναφέρονται (...) στις αόψεις και τα οφέλη του ροσωικού» (Goffman, 1994,
σ. 26, 27). Σύµφωνα µε τον Goffman, την ίδια διάκριση θα συναντήσουµε σε κάθε
ολοπαγές ίδρυµα, όπως είναι µια φυλακή (κρατούµενοι και προσωπικό), ένα καράβι
(πλήρωµα και αξιωµατικοί), µια στρατιωτική οργάνωση (στελέχη και στρατιώτες) και άλλα
συναφή ιδρύµατα.
Ωστόσο, η διαίρεση αυτή δεν είναι η µόνη που παρατηρείται σε ένα ψυχιατρικό, εν
προκειµένω, ίδρυµα. Το «προσωπικό», στο οποίο εστιάζεται η παρούσα µελέτη, δεν
αποτελεί

έναν

οµοιογενή

κοινωνικό

κόσµο

αλλά,

απεναντίας,

ένα

βαθύτατα

διαφοροποιηµένο σύµπλεγµα από κοινωνικές διαδροµές που οδηγούν σε κοινωνικές θέσεις
και αντίστοιχες οπτικές. Εάν λάβουµε σοβαρά υπόψη τη µαρτυρία που παρατέθηκε
παραπάνω, η οποία συσχετίζει «βίωµα» και «θέση στο πεδίο», θα συµπεράνουµε ότι αυτό
που, σε πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ως οµοιογενές στρώµα (στην προσέγγιση του Goffman)
είναι βαθύτατα διαφοροποιηµένο: οι οτικές που αναφαίνονται δεν περιορίζονται σε δύο,
αυτή του «προσωπικού» και αυτή των «τροφίµων», αλλά είναι, αντίθετα, πολλαπλές2 και
καθορίζονται από διαφορετικής τάξης παράγοντες (συγγένεια, επάγγελµα, ασθένεια,
επιστηµοσύνη κ.α.).
Πράγµατι, εάν εστιάσουµε την προσοχή µας στην ψυχιατρική καθηµερινότητα
οποιουδήποτε ιδρύµατος στην Ελλάδα του γυρίσµατος του αιώνα και ιδιαίτερα στις σχέσεις
µεταξύ των επαγγελµατιών του χώρου σύντοµα θα αντιληφθούµε ότι δεν πρόκειται για ένα
διχοτοµηµένο αλλά για ένα πολλαπλώς διαφοροποιηµένο κοινωνικό σύµπλεγµα. Για
παράδειγµα, αυτό που ονοµάζει ο Goffman «προσωπικό» αποκτά διαφορετική σηµασία
όταν εκφέρεται από ένα «διευθυντή ψυχίατρο» και όταν αναφέρεται από ένα συνδικαλιστικό
στέλεχος. Ο πρώτος δεν αντιδιαστέλλει τους «τροφίµους» µε τους επαγγελµατίες όταν
αναφέρεται στο «προσωπικό». Το «προσωπικό» αποτελεί γι’ αυτόν ένα είδος «µέσου», ένα
«πόρο», µία από τις συνιστώσες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να φέρει σε
πέρας το έργο που έχει αναλάβει ως φορέας της επιστηµονικής γνώσης, ιδιότητα από την

καταρτισµένο, ό ως λέγεται, για να εκ ληρώσει τους ε ίσηµους σκο ούς του ιδρύµατος». Πρβλ. Goffman E., Άσυλα,
ο.π., σ. 25.
2 Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασµα, ως προς τη διαφοροποίηση του ανώτερου στρώµατος,
σύµφωνα µε την διάκριση του Goffman, δηλαδή του προσωπικού: «Εδώ µέσα είναι νεκροταφείο ου µας έχουνε
θάψει ζωντανούς. Οι γιατροί είναι οι α άδες και οι νοσοκόµοι οι νεκροθάφτες…» Πρβλ. Ζάρκος Γιώργης, Η τρέλα σε
όλα τα στάδια ( ενήντα µέρες στο τρελοκοµείο), Αθήνα, Κάλβος, 1981, πρώτη έκδοση 1932, σ. 84.
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οποία αντλεί την αρµοδιότητα του ελέγχου της καθηµερινής ζωής. Από την άλλη, στο
συνδικαλιστικό λόγο το «προσωπικό» νοείται ως το σύνολο των εργαζοµένων µιας ορισµένης
κατηγορίας, το οποίο αντιδιαστέλλεται µε τη διοίκηση, δηλαδή τον εκπρόσωπο του
κράτους, αλλά ενίοτε και µε αυτούς που διευθύνουν την καθηµερινή ζωή ενός ψυχιατρείου,
δηλαδή τους γιατρούς.3
Με τα σχόλια αυτά δεν υπονοείται ότι η βασική, διπολική διάκριση του Goffman
στερείται σηµασίας, κάθε άλλο. Η έννοια του «ολοπαγούς ιδρύµατος» αποτελεί ένα πολύτιµο
εννοιολογικό εργαλείο προκειµένου να κατανοηθεί η ψυχιατρική καθηµερινότητα, όχι µόνο
στα ψυχιατρικά άσυλα ή τα σύγχρονα ψυχιατρικά νοσοκοµεία της Ελλάδας, αλλά και στις
αποκεντρωµένες κοινοτικές δοµές ψυχικής υγείας, οι οποίες διατηρούν ορισµένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά των ιδρυµάτων που υποτίθεται ότι επιδιώκουν να αντικαταστήσουν
(Manning, 1982, σ. 8).4 Άλλωστε ο ίδιος ο Goffman υπογράµµισε ότι το θεµελιώδες
«σχίσµα» των ολοπαγών ιδρυµάτων δεν είναι το µοναδικό ούτε κατ’ ανάγκη και το
σηµαντικότερο: «Σε µια ροσεκτικότερη µελέτη των ολοαγών ιδρυµάτων θα είχε σηµασία να
θέσουµε το ερώτηµα γύρω αό την τυική διαφοροοίηση του ρόλου στο εσωτερικό κάθε µιας αό τις
δύο βασικές οµάδες καθώς και γύρω αό την ιδρυµατική λειτουργία αυτών των ερισσότερο
εξειδικευµένων θέσεων» (Goffman, 1994, σ. 120).5
Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να υπογραµµίσει τις κοινωνικές διαιρέσεις του
«κόσµου του προσωπικού», την ποικιλία του πρίσµατος (Combessie, 1996, σ. 20,
3

Όπως αναφέρει ο Παναγιωτόπουλος, υιοθετώντας ένα µπουρντιανό ερµηνευτικό σχήµα: «Το ροσω ικό, όµως,
αυτό – η λειτουργία του ο οίου ε ικυρώνεται µέσω του ερµηνευτικού σχήµατος του ιδρύµατος, το ο οίο καθορίζεται µε
βάση την ο τική και τους ρητούς στόχους της θεσµικής οργάνωσης – όχι µόνο δεν είναι οµοιογενές αλλά και δοµείται µε
άξονα µια βασική αντίθεση µεταξύ κυρίαρχης και κυριαρχηµένης θέσης. ∆εδοµένου ότι, ό ως είναι εξάλλου καθιερωµένο,
το ροσω ικό έχει ακόµη µεγαλύτερο µερίδιο συµµετοχής στο ερµηνευτικό σχήµα του ιδρύµατος όσο µεγαλύτερη είναι η
σχέση του µε τα συµφέροντα του ιδρύµατος, δηλαδή όσο ιο υψηλή θέση καταλαµβάνει στην ε αγγελµατική ιεραρχία,
καθίσταται αναγκαία η µελέτη της διαφορο οίησης των ρόλων και των ιδιαίτερων λειτουργιών τους, στο βαθµό ου θα
ε ιτρέψει να συλλάβουµε την αντίστοιχη συµβολή των συγκεκριµένων ρόλων και λειτουργιών στην υλο οίηση των στόχων
του συστήµατος της αναµορφωτικής δράσης.» Πρβλ. Παναγιωτόπουλος Νίκος, Οι α όκληροι. Τα ιδρύµατα αγωγής
ανηλίκων, Αθήνα, Καρδαµίτσας, 1998, σ. 151.
4 Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας συµµετείχα σε µια «λέσχη» απαρτιζόµενη από
άτοµα µε ψυχιατρικές διαγνώσεις. Στις δραστηριότητες της «λέσχης», στις οποίες συµµετείχα συστηµατικά για
ένα χρονικό διάστηµα ενάµιση χρόνου περίπου, διατηρούνταν το βασικό «σχίσµα» µεταξύ της οµάδας των
«αρµοδίων» (στελέχη του ιδρύµατος ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του οποίου είχε διοργανωθεί η
«λέσχη») και της οµάδας των «µελών». Το σχίσµα αυτό εκφράζονταν ακόµα και στην χωροταξική κατανοµή
των σωµάτων: τα «µέλη» είχαν την τάση να καταλάβουν τη µια πλευρά του διαθέσιµου χώρου των
µικροπεριβαλλόντων όπου εκτυλίσσονταν οι εκάστοτε δραστηριότητες και οι «αρµόδιοι» την αντίπερα. Αν και
το χωροταξικό σχίσµα δεν αποτελούσε έναν απαράβατο κανόνα, καθώς πολλές φορές επιτυγχάνονταν η
σύµµειξη των µελών των δύο οµάδων στο χώρο, είναι ενδεικτικό ως προς την ισχύ των διαιρέσεων που
παρατηρούνται στο εσωτερικό ενός κοινωνικού κόσµου, οι οποίες επιβιώνουν ακόµα και όταν ανατρέπεται το
καθιερωµένο πλαίσιο δράσης.
5 Μια πολύτιµη πηγή πληροφοριών για τις διαφορετικές οπτικές των συµµετεχόντων στο καθηµερινό γίγνεσθαι
της ψυχιατρικής στην Ελλάδα αποτελεί το έργο της Φαφαλιού Ιερά οδός 343. Μαρτυρίες α ό το ∆ροµοκαϊτειο,
Αθήνα, Κέδρος, 1995. Το εν λόγω έργο περιέχει πλήθος µαρτυριών, από όλες τις οπτικές, τόσο του
προσωπικού, όσο και ανθρώπων κάθε κοινωνικής κατηγορίας που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται µε
την ψυχιατρική.
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Χατζηβασίλης et al, 1998) µε το οποίο γίνεται αντιληπτή η δοµή του «πεδίου που αλλάζει»
και ο εντοισµένος εαυτός, δηλαδή ο «εαυτός εντός του πεδίου». Το ενδιαφέρον εστιάζεται
στον τρόπο µε τον οποίο η διαφοροποιηµένη θέαση των πραγµάτων οδηγεί σε
διαφοροποιηµένες θεωρήσεις (visions) των προταγµάτων της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.6
Τίθεται το ερώτηµα του πώς αυτό το σύνολο των προταγµάτων που η ψυχιατρική
µεταρρύθµιση προωθεί και κυκλοφορεί µέσα από τους λόγους που αναπτύσσονται για το
σκοπό αυτό (δηλαδή κατ’ αντιστοιχία µε την «επίσηµη», την «κριτική» και την
«εκσυγχρονιστική» προοπτική ανάγνωσης της µετεξέλιξης του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής) προσεγγίζεται γνωστικά και ανασυγκροτείται εννοιολογικά µέσα από την
υιοθέτηση ενός συγκεκριµένου βλέµµατος.
2. Το βλέµµα στον ληθυντικό
Τα µέλη της ευρύτερης κοινωνικής οµάδας του «προσωπικού» αντιλαµβάνονται τον
κοινωνικό κόσµο του ψυχιατρείου που µεταβάλλεται µέσω µιας ιδιαίτερης οπτικής, ανάλογα
µε τη θέση που καταλαµβάνουν στο εσωτερικό του εν λόγω κοινωνικού κόσµου. Αυτή η
οπτική θέασης των πραγµάτων που αλλάζουν, µόνο κατά ένα µέρος επηρεάζεται από την
ένταξη στην ευρύτερη οµάδα του προσωπικού. Από το προσωπικό ανακύπτουν διαφορετικά
βλέµµατα, µε τα οποία οι εργαζόµενοι παρατηρούν την αναδιάταξη του κόσµου της
οικειότητας εξαιτίας της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για «το
βλέµµα του προσωπικού», στον ενικό, αλλά για συνάρθρωση βλεµµάτων, που το ένα
παραπέµπει στο άλλο, καθώς διασταυρώνονται στο πεδίο της καθηµερινότητας.7
Αυτά τα βλέµµατα, τα διαφοροποιηµένα πρότυπα αναστοχασµού, συνιστούν ένα
είδος «τοπικής φυσικής στάσης», για να δανειστούµε την ορολογία του Husserl, έναντι του
κόσµου-της-ψυχιατρικής-ου-αλλάζει. Μια «στάση», η οποία παράγεται σταδιακά και
αναπαράγεται καθηµερινά µέσα από πρακτικές και νοητικές διεργασίες αλλά και µέσα από
σωµατικές σχέσεις: ενίοτε εγγύτητας, ενίοτε αποστασιοποίησης από τον «κοινωνικό κόσµο»,
6

Για µια συνοπτική αλλά περιεκτική επισκόπιση των κοινωνιολογικών προσεγγίσεων των επαγγελµάτων στο
χώρο της ψυχικής υγιεινής, βλ. Pilgrim David, Rogers Anne, A Sociology of Mental Health and Illness,
Buckingham-Philadelphia, Open University Press, 1997, σ. 80-98.
7 Όπως αναφέρει η Marty (Marty, 1997): «Το βλέµµα κατασκευάζεται δια µέσου της βιογραφίας αυτού ου κοιτάζει,
αλλά όχι α οκλειστικά. Α οτελεί αδιαχώριστο µέρος του κοινωνικοε αγγελµατικού συστήµατος στο ο οίο διαβιώνει. Η
εκ αίδευση οδηγεί στην α οκρυστάλλωση µιας σηµαντικής, η ο οία α οδίδεται ως υ οχρεωτικό βλέµµα ου οδηγεί σε έναν
εξαναγκαστικό τρό ο του να βλέ εις τον κόσµο, να τον διαχωρίζεις, να τον ονοµάζεις. Στη συνέχεια, στο χώρο εργασίας, η
θέση ου το βλέµµα αυτό α αιτεί ροκειµένου να δραστηριο οιηθεί, ενισχύει καθηµερινά το σύστηµα της σκέψης και των
ε οιθήσεων το ο οίο φέρει. Οι κοινωνικές µορφές είναι, έτσι, αδιαχώριστες α ό τα βλέµµατα ου τις τρέφουν
καθηµερινά, µε νόηµα, και α ό τον εκάστοτε φορέα τους. Κάθε κοινωνικός τύ ος οργάνωσης διέ εται, έτσι, α ό µια
ιδιαίτερη µορφολογία, αλλά καθεµιά α ό αυτές τις µορφολογίες δεν υ άρχει αρά µόνο ως µετάγγιση νοήµατος, το ο οίο
συγκροτείται διαρκώς στους υ οκειµενικούς χώρους ό ου έχει εσωτερικευτεί. (…) Έτσι, κατασκευάζονται αραµορφωτικά
ρίσµατα, εν είδει ερµηνευτικών συστηµάτων, τα ο οία κατοικοεδρεύουν στο λόγο (discours), αλλά ιο εκλε τυσµένα, ιο
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πάντοτε όµως αναφορικά µ’ αυτόν (Merleau-Ponty, 1977, 36-41). «Κοινωνικός κόσµος»,
που είναι ο ίδιος ο «εαυτός εντός του πεδίου», ο εαυτός των άλλων αλλά και το πεδίο που
αλλάζει συνολικά, το πλαίσιο αναφοράς του υπό διερεύνηση διαιρεµένου και
πολυπρισµατικού

κόσµου.8

Οι

οπτικές

τείνουν

να

οµολογήσουν

µε

τις

κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες, γιατί πηγάζουν από «κοινές» ή οµόλογες πρακτικές
που οδηγούν σε κοινές εµπειρίες αλλά και επειδή αναφέρονται σε παραδόσεις που συνήθως
το θεσµικό πλαίσιο τείνει να αναδηµιουργεί διαρκώς (επιστηµονική ιατρική παράδοση,
ανθρωπιστική νοσηλευτική παράδοση κ.α.). Αυτοί οι «τρόποι του να βλέπει κανείς τα
πράγµατα» συνδέονται µε λόγους και πρακτικές που αναφέρονται σε ιδιαίτερους δηµόσιους
χώρους είτε στο εσωτερικό του ψυχιατρείου είτε έξω απ’ αυτό. Εν ολίγοις, οι οπτικές αυτές
διατηρούν µια σχετική αυτοτέλεια στον τρόπο µε τον οποίο ανασυγκροτούν την εν τω
γίγνεσθαι πορεία µετεξέλιξης της καθηµερινότητας, που δεν µπορεί να περιοριστεί στα
στενά όρια των κοινωνικών ρόλων που κρυσταλλώνονται στο επάγγελµα.9
Αντιστρόφως, στο εσωτερικό του συµβολικού χώρου που διανοίγεται µε τα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, οι παραδοσιακοί επαγγελµατικοί ρόλοι, που
απορρέουν από την άσκηση ενός επαγγέλµατος, τείνουν να γίνουν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης και επανοριοθέτησης, τουτέστιν αναδιανοµής των αρµοδιοτήτων, των
αδιόρατα, στο βλέµµα: η σκηνή του θεσµού είναι ένας χώρος α ό νοητικές οθόνες, η καθεµία α ό τις ο οίες είναι
κατασκευασµένη α ό λέξεις ροερχόµενες α ό διαφορετικά ε αγγέλµατα και θέσεις.»
8 Σύµφωνα µε τον Καραποστόλη, ο οποίος αναφέρεται στις θέσεις του Merleau-Ponty, αυτό που κυριαρχεί
στον τρόπο που το άτοµο αντιλαµβάνεται τον άλλο είναι το ίδιο σώµα στην αµεσότητα της σχέσης του µε το
σώµα των άλλων. Σηµαίνον και σηµαινόµενο διαλύονται το ένα στο άλλο, η πρόσληψη κυριαρχεί επί των
τελετουργικών, των ρόλων και του δικτύου των κοινωνικών σχέσεων: «Εδώ έγκειται και το ραγµατικό διφορούµενο
της κατάστασης και γενικότερα των κοινωνικών φαινοµένων: µέσα τους διακρίνεται η καθοριστικότητα των κοινωνικών
συνθηκών (θεσµών, ‘ρόλων’, ταξικής θέσης κλ .) και ταυτόχρονα η υ οκειµενική υ έρβασή τους µε τις ιο οικίλες και
α ροσδόκητες τεχνικές, .χ. τη σχετική α οµάκρυνση α ό τους ρόλους ή την αλλοίωση των κανόνων ου καλούνται να
τηρήσουν οι άνθρω οι στην καθηµερινή τους ζωή.» Πρβλ. Καραποστόλης Βασίλης, Στις ρίζες της κοινωνικής
εµ ειρίας, ο.π., σ. 47.
9 Στην κοινωνιολογία των επαγγελµάτων συχνά οι επιλογές του τρόπου µε τον οποίο συγκροτούνται οι βασικές
κατηγορίες κινούνται µεταξύ δύο τάσεων, της «ουσιοκρατικής» και της «κονστρουβιστικής». Στην πρώτη
περίπτωση, το επάγγελµα θεωρείται ως µια αντικειµενικότητα, υπάρχουσα από πάντα, ως ένας παράγοντας που
εντάσσει τα επιµέρους άτοµα στο εσωτερικό συλλογικοτήτων (οι γιατροί, οι φύλακες), οι οποίες νοούνται ως
οντότητες καθεαυτές. Στην δεύτερη περίπτωση, το επάγγελµα ερµηνεύεται ως µια σχέση του ατόµου (του
γιατρού, του φύλακα) αφενός µε τους άλλους, και αφετέρου µε τον ίδιο του τον εαυτό, ως µια «επίτευξη», για να
δανειστούµε την εθνοµεθοδολογική ορολογία. Μεταξύ των δύο αυτών ακραίων τάσεων θα µπορούσαµε να
επιχειρήσουµε -κι αυτό δοκιµάζεται εδώ- την ανάλυση ορισµένων µηχανισµών, µέσω των οποίων τα άτοµα
συντονίζονται µε µια κοινή οπτική, εντάσσοντας τον εαυτό τους στο εσωτερικό µιας συλλογικής ταυτότητας και
ορισµένων κοινών αναπαραστάσεων µιας επαγγελµατικής οµάδας, τη στιγµή που το συνολικό σύστηµα των
σηµείων αναφοράς βρίσκεται σε καθεστώς αναδιάταξης, δηλαδή τη στιγµή που η ιστορία βιώνεται ως αυτό που
είναι, ως γίγνεσθαι. Έτσι, η µικροκοινωνιολογία συνδυάζεται µε µια ιστορική, µακροδοµική προβληµατική,
προς το συµφέρον και των δύο. Αντί να αναζητούνται τα σαφή όρια µεταξύ των επαγγελµάτων και η εσωτερική
δοµή των οµάδων που συγκροτούν, καθώς και η όποια αντικειµενική θέση τους στον καταµερισµό της
κοινωνικής εργασίας, επιζητείται η ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο η ιστορική συγκυρία αναθεωρεί τα όρια
που η κοινωνική διαδικασία έχει χαράξει γύρω από τα επαγγέλµατα και τους κοινωνικούς ρόλους που
συνδέονται µ’ αυτά (πώς έγινε ο γιατρός ένας γιατρός, πώς αντιµετωπίζει το µετασχηµατισµό των ρόλων του,
πως ο φύλακας γίνεται ξαφνικά ένας ανεκπαίδευτος νοσηλευτής κτλ.). Για µια διαφωτιστική συζήτηση
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δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων. Οι οπτικές αποτελούν ερµηνευτικούς δίαυλους, µέσω
των οποίων οι δρώντες προσεγγίζουν γνωστικά τα µικροσκοπικά «να» που διακινούνται από
τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα προβληµατικοποιώντας την ψυχιατρική καθηµερινότητα.
Μέσα απ’ αυτά τα ερµηνευτικά πρότυπα, οι προτροπές για µια εργασία επί του εαυτού θα
λάβουν ένα ιδιαίτερο νόηµα, ένα µερικό σύνολο από σηµασίες, και θα λειτουργήσουν ως ένα
είδος «δυνάµει συντακτικού», µε το οποίο καθίσταται δυνατή η ανάλυση των εγχειρηµάτων
αναθεώρησης της γραµµατικής των παραδοσιακών µορφών ζωής του κοινωνικού κόσµου
της ψυχιατρικής.
Στο εσωτερικό του ψυχιατρείου συγκεκριµένα, του πιο παραδοσιακού ψυχιατρικού
ιδρύµατος, αναδύονται πέντε οπτικές ανάγνωσης της µετεξέλιξης του πεδίου. Πέντε
βλέµµατα, τα οποία, αν και βασίζονται στους επαγγελµατικούς ρόλους, αυτονοµούνται απ’
αυτούς και στήνονται στο πεδίο της καθηµερινότητας ως πρακτικοί ερµηνευτικοί δίαυλοι
καθαυτοί. Μέσα απ’ αυτά τα βλέµµατα, οι συµµετέχοντες στο πεδίο θα «δουν» τον εαυτό
τους στο εσωτερικό ενός κοινωνικού κόσµου που αλλάζει και ενδεχοµένως θα εργαστούν,
ανάλογα µε την οπτική, προκειµένου να τον συντονίσουν µε το παρόν, να τον
τροποποιήσουν σύµφωνα µε τα προτάγµατα, να τον επεξεργαστούν χρησιµοποιώντας τα
«µέσα» που θα τους παρασχεθούν απλόχερα προκειµένου να καταστεί δυνατός ο εσωτερικός
µετασχηµατισµός.
Η «επίσηµη», η «κριτική» και η «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική συνιστούν τους τρεις
βασικούς ορίζοντες αναστοχασµού, µε βάση τους οποίους οι συµµετέχοντες στο πεδίο της
καθηµερινότητας τοποθετούνται και τοποθετούν τους άλλους έναντι του συνολικού
µετασχηµατισµού του πεδίου, καταφεύγοντας ενίοτε σε έναν συνδυασµό θεώρησης του
εαυτού ως επαγγελµατία και ως πολιτικού υποκειµένου. Αυτά τα τρία πρίσµατα
συνδιαλέγονται και διαπλέκονται στο πεδίο της καθηµερινότητας µε τις οπτικές που τείνουν
να οµολογήσουν µε τους επαγγελµατικούς ρόλους. Απ’ αυτές τις οπτικές πηγάζουν
διαφορετικά

βλέµµατα,

τα
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ακολουθούν

ιδιαίτερους

συλλογισµούς
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ανασυγκροτήσεις τους που παραπέµπουν σε διαφορετικούς δηµόσιους χώρους και
συνοδεύονται από διαφορετικές προσλήψεις των προταγµάτων που αναδεικνύονται από τη
διαδικασία της µεταρρύθµισης. Οι επαγγελµατικοί ρόλοι, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις,
ακόµα και η «ιδεολογία» του κάθε επαγγέλµατος, τείνουν να οµολογήσουν µε
τυποποιηµένους τρόπους ανάγνωσης της υπό καθεστώς ραγδαίας µετεξέλιξης κοινωνικής
πραγµατικότητας. Αλλά αυτοί οι τρόποι θέασης των πραγµάτων, αυτά τα βλέµµατα,
διατηρούν µια ορισµένη αυτονοµία έναντι των επαγγελµατικών ρόλων. Μερικές φορές
αναφορικά µε τον τρόπο κατασκευής των εννοιών στην κοινωνιολογία των επαγγελµάτων, βλ. Luc Boltanski,
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µάλιστα ανακύπτουν ως «υπερβάσεις» τους. Το ερώτηµα που τίθεται είναι µέσα από ποιες
διαδροµές, αναφορικά µε ποιες πρακτικές και στο εσωτερικό ποιων θεσµικών διευθετήσεων
στο πεδίο της καθηµερινότητας το «βλέµµα» συναντά το πρόταγµα. Πώς το ανασυγκροτεί
και ποια θέση επιφυλάσσει στον εαυτό –και στον εαυτό των άλλων- έναντι αυτού του
καλέσµατος; Εν ολίγοις, πώς το «βλέµµα» διαµεσολαβεί τη σχέση καλέσµατος και
απόκρισης; Συνοπτικά, το βλέµµα θα εξεταστεί µε βάση τα παρακάτω τρία κριτήρια:
1) Το δηµόσιο χώρο στον οποίο απευθύνεται, από τον οποίο

αντλεί τη

νοµιµότητα της διαφοροποίησής του.
2) Την επαγγελµατική παράδοση, στην οποία ενθυλακώνεται, χωρίς ωστόσο να
εξαρτάται απόλυτα.
3) Τις πρακτικές που λειτουργούν ως µηχανισµοί παραγωγής και αναπαραγωγής
της οπτικής από την οποία πηγάζει το εκάστοτε βλέµµα.
Σε πρώτη φάση θα επικεντρωθούµε στο πιο παραδοσιακό ψυχιατρικό ίδρυµα, το
ψυχιατρείο, το θεσµό που τίθεται στο επίκεντρο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ως ο
κατεξοχήν προβληµατικοποιηµένος τόπος. Το ψυχιατρείο αποτελεί το ίδρυµα εκείνο που
οφείλει να µετασχηµατιστεί -και να συρρικνωθεί κατά το δυνατό- έτσι ώστε να ενταχτεί στο
υπό διαµόρφωση διαφοροποιηµένο σύστηµα κοινοτικών υπηρεσιών. Το ψυχιατρείο είναι
ένας «πολυµορφικός θεσµός», διαιρεµένος σε επιµέρους δηµόσιους χώρους και πλαίσια
αναφοράς. Το βλέµµα καθοδηγείται σε τυπικές ανασυγκροτήσεις, οι οποίες συνάδουν µε
τους εκάστοτε δηµόσιους χώρους στους οποίους αναφέρονται. Η έκθεση του εαυτού αλλά
κυρίως η εργασία για την παραγωγή, την αναπαραγωγή και την ενδεχόµενη τροποποίησή
του, λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό ενός πολυδιαφοροποιηµένου δηµόσιου χώρου, που
σχετίζεται ποικιλοτρόπως µε την ίδια τη δοµή του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Η
µετεξέλιξη αυτού του κόσµου θα προσεγγισθεί γνωστικά και θα ανασυγκροτηθεί
εννοιολογικά από τους συµµετέχοντες στο πεδίο, στη βάση αυτής της διάταξης των
βλεµµάτων που ανακύπτουν από την ίδια την εσωτερική διάρθρωση του πεδίου. Τα
βλέµµατα αυτά θα οδηγήσουν τους επιµέρους δρώντες σε «στάσεις» έναντι του κόσµου της
ψυχιατρικής που αλλάζει. Οι εν λόγω οπτικές τείνουν να οδηγήσουν σε προοπτικές δράσης
και αντίδρασης έναντι των προταγµάτων της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τα οποία
εισβάλλουν στην καθηµερινότητα επιζητώντας να την τροποποιήσουν στα βαθύτερα
συστατικά της στοιχεία, που έχουν να κάνουν µε τις προϋποθέσεις συγκρότησης της
υποκειµενικότητας καθεαυτές.

Les cadres. La formation sociale d’ un groupe social, Παρίσι, Minuit, 1982, σ. 47-59.
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Στο ψυχιατρείο µπορούµε να παρατηρήσουµε µε τη µεγαλύτερη δυνατή διαύγεια
την κρυστάλλωση των οπτικών και των προοπτικών και τις κοινωνικές λογικές που τις
υποβαστάζουν.10 Μόνο εάν κατανοήσουµε τη «διάταξη των βλεµµάτων» έναντι του
«κοινωνικού κόσµου που αλλάζει» στο εσωτερικό του ψυχιατρείου θα µπορέσουµε να
ερµηνεύσουµε το «άνοιγµα στην κοινότητα» από την πλευρά της αναδιάρθρωσης των
επαγγελµατικών ρόλων που επιβάλλεται στις νέες υπηρεσίες, έξω από τα τείχη του ασύλου,
µε τη µορφή της «αναδιάταξης των βλεµµάτων». Έτσι, θα έχουµε µια εποπτεία του τρόπου
µε τον οποίο η παγιωµένη στο χρόνο «διάταξη των βλεµµάτων» αναδιαρθρώνεται εξαιτίας
της οργανωτικής µεταβολής του συστήµατος των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Μέσα από την
αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών δηµιουργούνται νέοι «τόποι», που οδηγούν
δυνητικά σε νέους «τρόπους», συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων. Η χωροταξική
µεταβολή οδηγεί µε τη σειρά της στην αναδιάταξη του τρόπου µε τον οποίο τα βλέµµατα
διασταυρώνονται στο πεδίο της καθηµερινότητας.
3. ∆ιευθύνοντας την καθηµερινή ζωή: το «ψυχιατρικό βλέµµα»
Οι τρεις λόγοι που ανακύπτουν από την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, οι οποίοι
διακινούν στο πεδίο της καθηµερινότητας τα προτάγµατα, τα µικροσκοπικά «να» που
αιτούνται µια εργασία επί του εαυτού, ενθυλακώνονται κυρίως στο ψυχιατρικό βλέµµα. Η
συγκρότηση αυτού του βλέµµατος βασίζεται σε ορισµένες κοινωνικές λογικές, οι οποίες το
διαµεσολαβούν και το οδηγούν στην υιοθέτηση µιας ιδιάζουσας οπτικής, που δεν είναι ούτε
η µοναδική ούτε κατ’ ανάγκη πάντοτε η κυρίαρχη. Στην καθηµερινότητα του ψυχιατρείου,
το ψυχιατρικό βλέµµα θα συναντηθεί µε τις διαφοροποιηµένες οπτικές της µεταρρύθµισης
και τις διαφορετικές λογικές ανασυγκρότησης της διαδικασίας µετασχηµατισµού του. Το
ψυχιατρικό βλέµµα θα διασταυρωθεί στο χώρο της οικειότητας µε τα διαφορετικά εκείνα
βλέµµατα που θα λειτουργήσουν πολλές φορές ως εναλλακτικές ερµηνευτικές προοπτικές
και κάποτε, παραδόξως, ως ιδιότυποι ενισχυτές της ψυχιατρικής οπτικής. Η αίσθηση της
αρµοδιότητας, η θέληση για διεύθυνση της καθηµερινής ζωής, η ιατρική ιδιότητα, η
αναφορά σε δηµόσιους χώρους που υπερβαίνουν το ψυχιατρείο, η συνολική θέαση του
ιδρύµατος και των διακυβευµάτων που ανακύπτουν από την πορεία µετασχηµατισµού του
είναι ορισµένες από τις πιο σηµαντικές κοινωνικές λογικές που διαπερνούν,
διαµεσολαβώντας το, αυτό το βλέµµα που έρχεται «από τα πάνω», επιδιώκοντας να ελέγξει
την καθηµερινότητα στις λεπτοµέρειές της.

10

Για την κατανοµή του προσωπικού του Θ.Ψ.Π.Χ. σε επαγγελµατικές θέσεις τη στιγµή που
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3.1. Η αίσθηση της αρµοδιότητας
Το ψυχιατρικό βλέµµα συγκροτείται στη βάση της «αρχής της αρµοδιότητας». Η
αίσθηση της αρµοδιότητας είναι το στοιχείο εκείνο που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα
ανασυγκροτηθεί ο «κόσµος που αλλάζει», διαγράφοντας µιαν οπτική θέασής του και µια
προοπτική παρέµβασης στο πεδίο της καθηµερινότητας. Η αίσθηση της αρµοδιότητας
παράγεται σταδιακά, χτίζεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης ενός γιατρού και
οδηγεί στη συγκρότηση µιας «εγωκεντρικής» οπτικής,11 τυπικής σε ελευθέρια και
επιστηµονικά επαγγέλµατα, όπου η βιογραφία µορφοποιείται ως ανοικτότητα, ως
αυτοποιητικός ορίζοντας εκδίπλωσης των σχεδίων της δράσης (Beck & Ziegler, 2000).
Η αίσθηση της αρµοδιότητας πηγάζει, όµως, και από την ίδια τη δοµή του
ιδρύµατος, στο οποίο ένας/µια γιατρός εργάζεται. Το ψυχιατρείο αντλεί τη νοµιµότητά του
από τη θεραπευτική του διάσταση (αν παλιότερα ήταν νόµιµο να είναι άσυλο, σήµερα είναι
νοσοκοµείο), η οποία θα ήταν ανέφικτη χωρίς το σώµα των ειδικευµένων για το σκοπό αυτό,
δηλαδή των γιατρών.12 Ένα ψυχιατρείο χωρίς γιατρούς δεν υφίσταται, εφόσον µόνο αυτοί
µπορούν να εξασφαλίσουν τη θεραπευτική νοµιµότητα, ως φορείς της επιστηµονικής
γνώσης, στην οποία βασίζεται η οποιαδήποτε θεραπεία (Χαρτοκόλλης, 1991, σ. 61).
Επιπλέον, το ίδιο το οργανόγραµµα του ψυχιατρείου τους καθιστά υπεύθυνους για τους
συγκεκριµένους χώρους στους οποίους τοποθετούνται ως διευθύνοντες (θάλαµος, κλινική,
κ.α.). Γι’ αυτούς τους χώρους οι γιατροί είναι οι αρµόδιοι, αν όχι για να διευθετήσουν το
σύνολο των καθηµερινών προβληµάτων, τουλάχιστον για να µεριµνήσουν για την εύρυθµη
και «θεραπευτική» λειτουργία τους.
Εποµένως, τα διαδραµατιζόµενα στην καθηµερινότητα του ψυχιατρείου εµπίπτουν
άµεσα στην αρµοδιότητα και τη δικαιοδοσία των ψυχιάτρων, αν όχι το σύνολο της ζωής του
ιδρύµατος.13 Απ’ αυτόν τον ιδιότυπο « επαγγελµατικό εγωκεντρισµό»,14 ξεπηδά η αίσθηση
πραγµατοποιήθηκε η επιτόπια έρευνα βλ. Παράρτηµα VII.
11 Ο Sinclair, µελετώντας την εκπαίδευση των γιατρών, εξηγεί την απόκτηση της ιατρικής έξης ως σταδιακή
µετάβαση από τον «ατοµικό ιδεαλισµό» (διάθεση κοινωνικής προσφοράς, αλτρουισµός κλπ.) στον
«επαγγελµατικό κυνισµό». Το πέρασµα αυτό λαµβάνει τη µορφή µιας ατοµικής αλλαγής, πλήρως
διαµεσολαβηµένης από τον εκπαιδευτικό θεσµό. Βλ. Sinclair Simon, Making doctors, Νέα Υόρκη, Berg, 1997.
12 Σύµφωνα µε το Χιωτάκη, ο «ιατροκεντρισµός» είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων
υπηρεσιών υγείας. Η κυριαρχία των «ιατρών» αποτελεί το αποτέλεσµα µιας µακράς διαδικασίας εκκοσµίκευσης
(επιστήµονες-γιατροί versus πρακτικών θεραπευτών) και ανάπτυξης του κοινωνικού καταµερισµού της
εργασίας (ιατρική επαγγελµατοποίηση). Πρβλ. Χιωτάκης Στέλιος, Για µια κοινωνιολογία των ελευθέριων
ε αγγελµάτων. Ε ιστηµονική ε αγγελµατο οίηση των ιατρικών υ ηρεσιών, Αθήνα, Οδυσσέας, 1994, σ. 29-33, 8913 Αναφερόµενος στις απόψεις του Max Weber, ο Χιωτάκης υπογραµµίζει ότι η νοµιµοποίηση της εξουσίας
των γιατρών οφείλεται «στην καθηµερινο οίηση της ηγαίας χαρισµατικής εξουσίας, δηλαδή στο µετασχηµατισµό της σε
θεσµικές µορφές της καθηµερινότητας και αντίστοιχα στη µετατρο ή του ασυνήθιστου ροσω ικού χαρίσµατος σε
καθηµερινό χάρισµα. (…) Η εξουσία ου συνδέεται µε το χάρισµα αυτό είναι σταθερή, ε ειδή το αξίωµα α οτελεί σταθερό
θεσµό της καθηµερινότητας και δεν εξαρτάται άµεσα α ό τον ροσω ικό φορέα του ου το κατέχει.» Πρβλ. Χιωτάκης,
ο.π., σ. 95. Μια συνέπεια αυτού του τύπου της νοµιµοποίησης, και εξέχον παράδειγµα, αποτελεί η ετοιµότητα
πολλών γιατρών να εκφράσουν την άποψή τους για θέµατα όπου κατά τεκµήριο δεν έχουν καµία αρµοδιότητα.
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της αρµοδιότητας που είναι τόσο χαρακτηριστική στο ψυχιατρικό βλέµµα: ότι συµβαίνει
στην καθηµερινότητα το αφορά, οι πιο ανεπαίσθητες συµπεριφορές εµπίπτουν στη
δικαιοδοσία του και στη διακριτική του ευχέρεια να παρέµβει.
Η αίσθηση της αρµοδιότητας επί της καθηµερινότητας ενισχύεται από τη
διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης µε δύο τρόπους. Καταρχάς, αυτή καθεαυτή η
διαµάχη για τον τρόπο οργάνωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών εµπίπτει στην αρµοδιότητα
των φορέων της επιστηµονικής γνώσης, εφόσον το σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών
αντλεί την νοµιµότητά του από το θεραπευτικό του χαρακτήρα, που µόνο η παρουσία των
γιατρών µπορεί να διασφαλίσει. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση είναι µια υπόθεση που αφορά
την θεσµική διάρθρωση της ψυχιατρικής, εποµένως δεν µπορεί παρά να αφορά πρώτα απ’
όλα τους ψυχιάτρους. Επιπλέον όµως, η ιδιαίτερη κατεύθυνση της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, ως εγχείρηµα περάσµατος από το ασυλιακό στο κοινοτικό µοντέλο
ψυχιατρικής περίθαλψης, υπερτονίζει τη σηµασία που έχει στην εξέλιξη της θεραπείας και
στην ποιότητα της ζωής η καθηµερινότητα σε ένα ψυχιατρικό ίδρυµα, οι καθηµερινές
κοινωνικές συναναστροφές. Εφόσον η ψυχοπαθολογία ερµηνεύεται και ως παθολογία των
κοινωνικών δεσµών (κοινωνική ψυχιατρική), οι καθηµερινές διαδράσεις αποκτούν µε µιας
µεγάλη θεραπευτική αξία. Κατά συνέπεια, η ίδια η δοµή των καθηµερινών συναναστροφών,
η ποιότητά τους, εµπίπτει στην αρµοδιότητα του επιστηµονικού βλέµµατος: του λοιπού
πρόκειται για µια θεραπευτική σταθερά, η οποία για ορισµένες επιστηµονικές θεωρήσεις
(π.χ. συστηµική προσέγγιση) είναι από τις σηµαντικότερες. Συνεπώς, είναι κατανοητή η
ενίσχυση της αίσθησης της αρµοδιότητας που επιφέρει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στο
ψυχιατρικό βλέµµα, σε σχέση µε την καθηµερινότητα και τις δυνατότητες παρέµβασης σ’

Η εξουσία της θέσης οδηγεί σε µια αίσθηση αρµοδιότητας επί παντός επιστητού, η οποία ορισµένες φορές
φτάνει σε τραγελαφικές διαθέσεις παντογνωσίας. Όπως αναφέρει ο Goffman (1994, σ. 133) «οι ασθενείς συχνά
αισθάνονται ότι µ ορούν να ζητήσουν συµβουλές α ό τον ιατρό τους για µη ιατρικά θέµατα, και ο ιατρός µερικές φορές
αισθάνεται ότι διαθέτει ειδική αρµοδιότητα η ο οία δικαιολογεί την α οδοχή αυτής της διάχυσης του ρόλου του.» Για τη
διατήρηση της χαρισµατικής εξουσίας από τους γενικούς γιατρούς βλ. Horobin Gordon, “Professional
Mystery: the Maintenance of Charisma in Medical Practice”, στο Dingwall Robert, Lewis Philip (επιµ.), The
Sociology of the Professions. Lowyers, Doctors and Others, Λονδίνο, Macmillan, 1983, σ. 84-105.
14 Ο χαρακτηριστικός εγωκεντρισµός των γιατρών καταδεικνύεται από τη συχνή χρήση του «εγώ» στην
προφορική επικοινωνία αλλά και στα γραπτά κείµενα που εστιάζονται σε πεπραγµένα ενός ιδρύµατος ή µιας
θεραπευτικής δοµής. Το «εγώ» αντιπαραβάλλεται στο «αυτοί», που συνοδεύει πολλές φορές την αναφορά στο
«προσωπικό» ή στο σύνολο των εργαζοµένων του ιδρύµατος. Από την άλλη, πολλές φορές χρησιµοποιείται το
«εµείς» προκειµένου όχι να υπερκεραστεί ο «εγωκεντρισµός» αλλά να τονιστεί η αποτελεσµατικότητα ή η
επιτυχία µιας οµάδας της οποίας είναι επικεφαλείς και εκπρόσωποι (ενός προγράµµατος αποκατάστασης, µιας
κλινικής κλπ.). Όπως αναφέρει ο Laval, το «εγώ», σ’ αυτή την περίπτωση, αναφέρεται σε ένα πρόσωπο, αλλά
περισσότερο αναφέρεται σε µια θέση, στη «πραγµατική και συµβολική ιεραρχία» της οµάδας. Η χρήση του
«εγώ» υποδηλώνει εδώ τη θεσµική εξουσία της ερµηνείας του «εµείς», τη δυνατότητα εξάσκησης συµβολικής
βίας. Βλ. Laval Christian, La spécificité psychiatrique confrontée à la “souffrance sociale”. Les réaménagements de la
relation thérapeutique, Lyon, αδηµοσίευτη µεταπτυχιακή εργασία, Τµήµα Ανθρωπολογίας και Κοινωνιολογίας
Πανεπιστηµίου Lyon-II, 1997, σ. 56-57.
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αυτή. Το ψυχιατρικό βλέµµα ανασυγκροτεί την πορεία µετασχηµατισµού ως µια υπόθεση
που το αφορά άµεσα, καθόσον µετασχηµατίζει τις ίδιες τις προϋποθέσεις συγκρότησής του.
3.2. Η ιατρική ιδιότητα
Σ’ αυτή την αίσθηση αρµοδιότητας, σ’ αυτή τη συνεχή µέριµνα για διεύθυνση της
καθηµερινής ζωής, σ’ αυτό το «από τα πάνω» ψυχιατρικό βλέµµα, δε θα πρέπει να
παραγνωρίσουµε ότι λειτουργεί ένας βασικός διαχωρισµός, ο οποίος απειλεί κάθε στιγµή να
υποσκάψει στην πράξη τα ίδια τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα: η ιατρική ιδιότητα.15
Κατ’ αναλογία µε την διαφοροποίηση µεταξύ των γιατρών και του υπόλοιπου
προσωπικού (κάτοχοι, µη κάτοχοι της εξειδικευµένης επιστηµονικής γνώσης),16 το
παρακάτω απόσπασµα, από µια αφήγηση που αφορά σε µια άλλη εποχή, παραπέµπει στον
τρόπο που το ψυχιατρικό βλέµµα διασταυρώνεται στο εσωτερικό του ιδρύµατος µε τα «µη
εξειδικευµένα» βλέµµατα. Τηρουµένων των αναλογιών, µπορούµε να διαπιστώσουµε αυτές
τις διαφοροποιήσεις τοποθετώντας τον ψυχίατρο γιατρό στη θέση του ειδικευµένου
νοσοκόµου:
«Υάρχει και ένας νοσοκόµος ένας µονάχα για όλο το τρελοκοµείο ειδικός, ου ξέρει να αλλάζει
ληγές και να κάνει και ενέσεις. Αυτός έχει ύφος είσηµο µεγάλου ειστήµονα και δεν καταδέχεται να
µιλάει µε τον καθένα. Μένει τον ιο ολύ καιρό µέσα στο φαρµακείο. Μέσα εκεί έχει το ιατρείο του
και δέχεται κάθε ρωί. (...) Όοιος νοσοκόµος ξεθαρρευτεί και του κάνει καµιά ερώτηση ή καµιά
αράκληση αυτές τις στιγµές µένει χωρίς αάντηση.» (Ζάρκος, 1981β, σ. 12, 14, η υπογράµµιση
δική µου)

15

Ο Strauss ανάπτυξε ένα µοντέλο ανάλυσης της πρακτικής των γιατρών στην καθηµερινότητα, το οποίο έγινε
ευρύτερα γνωστό ως «µοντέλο διαπραγµάτευσης». Η καθηµερινή πρακτική των γιατρών δεν αφορά σε
στοχοθεσίες άπαξ και διαπαντός οριοθετηµένες. Τόσο οι στοχοθεσίες της θεραπευτικής πράξης όσο και ο
προσδιορισµός των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων βρίσκονται υπό συνεχή διαπραγµάτευση, τόσο
ανάµεσα στο γιατρό και τον ασθενή όσο και µεταξύ των διαφόρων ιατρικών και «παραϊατρικών» επαγγελµάτων.
Οι τεχνικές δεξιότητες και η κατεχόµενη γνώση για το ιστορικό του ασθενή και τις µελλοντικές εξελίξεις του
ιδρύµατος είναι στοιχεία που διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων και στη
νοµιµοποίησή τους. Έτσι, ο γιατρός επιτυγχάνει να κυριαρχήσει στην κατάσταση, έναντι των ασθενών και των
άλλων επαγγελµατιών, µέσα από µια διαδικασία διαµάχης και διαπραγµάτευσης περί της αρµοδιότητας. Βλ.
Strauss Anselm, La trame de la négociation, Παρίσι, L’ Harmattan, 1992, σ. 87-141. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το
κλασικό έργο του Freidson, στο χώρο της κοινωνιολογίας της ιατρικής, εστιάζεται στην «κοινωνική κατασκευή
της ασθένειας», εξετάζοντας την ιατρική ως επάγγελµα (profession), το οποίο αποσκοπεί αντικειµενικά στην
κυριαρχία και στην προώθηση των συµφερόντων του. Ο αλτρουιστικός λόγος των γιατρών συνιστά µια
επαγγελµατική ιδεολογία, η οποία υποκρύπτει την κυριαρχία έναντι των ασθενών αλλά και των άλλων
επαγγελµατιών στο χώρο της υγείας. Σύµφωνα και µε το Freidson, η κυριαρχία των γιατρών δεν είναι απόλυτη
αλλά παίρνει τη µορφή «διαµάχης των προοπτικών». Βλ. Freidson Eliot, La profession médicale, Παρίσι, Payot,
1984. Για µια συνοπτική αλλά περιεκτική παρουσίαση των κλασικών µελετών στο χώρο της κοινωνιολογίας της
ιατρικής βλ. Adam Philippe, Herzlich Claudine, Sociologie de la maladie et de la médecine, Παρίσι, Nathan, 1994.
16 Όπως αναφέρει ο Χιωτάκης (1994, σ. 264): «(…) η άσκηση του ιατρικού ε αγγέλµατος συνε άγεται ροσω ικές
ρωτοβουλίες και υ ευθυνότητες ου υ ερβαίνουν τα συµβατικά όρια του ρόλου ου έχει συνήθως ένας δηµόσιος
υ άλληλος. Στον καθιερωµένο καταµερισµό εργασίας και αρµοδιοτήτων του νοσοκοµείου και των δηµοσίων υ ηρεσιών
υγείας οι γιατροί-υ άλληλοι είναι οι ειδικοί (experts) ου αίρνουν υ εύθυνα τις διάφορες ρωτοβουλίες, στο λαίσιο του
ιατροκεντρικού καταµερισµού της εργασίας και αρµοδιοτήτων στον τοµέα υγείας.»
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Η ιατρική ειδικότητα είναι πανταχού παρούσα όχι µόνο ως οριοθετηµένος
επαγγελµατικός ρόλος αλλά κυρίως ως επιστηµονική αρµοδιότητα. Ο ψυχίατρος είναι ο
φορέας της επιστηµονικής γνώσης, αυτής που διασφαλίζει τη νοµιµότητα ολόκληρου του
θεσµού. «∆ικαιωµατικά» εποµένως διαθέτει τη δικαιοδοσία για την επιβολή ενός
συγκεκριµένου

τρόπου

ζωής,

ενός

συγκεκριµένου

τρόπου

συγκρότησης

της

καθηµερινότητας. Η ιδιότητα του γιατρού ακολουθεί τα πρόσωπα στις καθηµερινές
διαδράσεις τους και επικαθορίζει ως ένα βαθµό τις συναναστροφές στο εσωτερικό του
θεσµού. Το πρόσωπο είναι πάντα ενεργό, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά σ’ ένα παραδοσιακό
ψυχιατρικό θεσµό, όπως το ψυχιατρείο, το βλέµµα διαµεσολαβείται από µια σειρά από
λογικές της ίδιας της διάρθρωσης του πεδίου. Αυτός ο «καθορισµός» αναδεικνύεται όταν τα
βλέµµατα διασταυρώνονται, όταν η µια οπτική αντιπαρατίθεται στην άλλη: τότε είναι που το
κάθε βλέµµα αποκτά την ενάργειά του, σε σχέση µε τη διαφορετικότητά του:
«Ο νοσοκόµος-δαµαστής ροβλέει ως µορεί ν’ αφηνιάσει, και για να ρολάβει του χώνει στο
στοµάχι µια ρολητική µουνιά. Ο τρελός σκύβει και φωνάζει: ‘Ου µανούλα µου, µάνα µου’. Ο
νοσοκόµος-ειδικός ρίχνει µια αυστηρή µατιά στο νοσοκόµο-δαµαστή σα να θέλει να του ει: ‘θα
µορέσεις να κρατήσεις το χτήνο σου για να εφαρµόσω την ειστήµη µου ου θα το θεραεύσει; Αν
δεν µορείς άρτο και φύγε γιατί µε καθυστερείς και έχω ολλά χτήνη ακόµη να κοιτάξω’. Ο
νοσοκόµος-δαµαστής ου νιώθει τις σκέψεις του νοσοκόµου-ειδικού, αό την αυστηρή µατιά του,
νευριάζει µε τον τρελό ου έσκυψε µε τη γροθιά ούφαγε στο στοµάχι και γι’ αυτό του δίνει µια
κλωτσιά στον ισινό ου είναι τουρλωµένος. Ο τρελός σαν φάει την κλωτσιά στήνει ίσα το κορµί-του
Σα νάχε ελατήρια στη µέση του. Σβέλτα ο ειδικός αράζει µε το τσιµίδι αό την ληγή έτσες,
κρέατα, τρίχες (ότι βρει). Κάνει να σκύψει ο τρελός, γιατί ονάει και σκούζει. Τον µουντάρει µε τις δυο
του χούφτες ο δαµαστής αό το λαιµό, ου νοµίζεις ως θα τον νίξει, γιατί γουρλώνει τα µάτια του
και τα µουγκρίσµατά του βγαίνουν ροχαλιστά. Προσαθεί να τον βαστήξει όρθιον. Ο ειδικός στα
γλήγορα του ασαλείβει µε ιώδιο την ληγή, κολλάει εάνω ένα κοµµάτι γάζα και τον τραβάει όξω ο
δαµαστής για να του τη δέσει µε τους ίδιους ειδέσµους.» (Ζάρκος, 1981β, σ. 16, η υπογράµµιση
δική µου)
Τα «γραφικά» στοιχεία αυτών των αφηγήσεων ενός φαινοµενικά µακρινού
παρελθόντος εξακολουθούν, σε ένα διαφορετικό πλαίσιο εκδίπλωσής τους, να παραµένουν
ενεργά. Πολλές φορές συνάντησα ένα παγιωµένο µοτίβο διαχείρισης του σώµατος και µια
επικοινωνιακή τακτική εκ µέρους των ψυχιάτρων, τα οποία αποσκοπούσαν στη διατήρηση
µιας ορισµένης απόστασης, ακόµα και όταν όλα φαίνονταν να συνηγορούν σε µια
σχετικοποίηση της κατανοµής των επαγγελµατικών καθηκόντων. Αυτή η αποστασιοποίηση
υπογραµµίζεται συνήθως από µια σειρά από ανεπαίσθητες χειρονοµίες (στάση του
σώµατος), από τη διαχείριση της εξωτερικής εικόνας (ενδυµασία, κράτηµα τσάντας,
περιποίηση προσώπου κ.α.) αλλά και από µια «τεχνική διαχείρισης της επικοινωνίας»
πρόσωπο µε πρόσωπο. Κατά την επιτόπια έρευνα διαπίστωσα ότι ένα βασικό εργαλείο
διαφοροποίησης των ψυχιάτρων είναι ο έλεγχος του πότε κάποιος πρέπει να µιλήσει και
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πότε οφείλει να σωπάσει. Αυτός ο έλεγχος βασίζεται κυρίως σε µια πολύ καλά αναπτυγµένη
«τεχνική διαχείρισης των σιωπών». Ο/η ψυχίατρος «ακούει» αλλά δεν απαντάει πάντοτε
άµεσα. Συχνά δείχνει σαν να µην έχει ακούσει ένα παράπονο ή ένα ερώτηµα, για να
απαντήσει πολύ αργότερα, όταν ο/η ίδιος/α θα το θελήσει.
Η εν λόγω τεχνική διαχείρισης της επικοινωνίας βασίζεται σε δύο παραµέτρους. Η
πρώτη έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η γνώµη του/της ψυχιάτρου θεωρείται ότι έχει πολύ
µεγάλη αξία. Ο ίδιος ο λόγος, η «επικοινωνία µε τον ειδικό», ερµηνεύεται στο ψυχιατρικό
πλαίσιο ως περιέχων θεραπευτική αξία. ∆ηλαδή, αποτελεί ένα είδους «πόρο» που διέπεται
από σπανιότητα, ένα «προνόµιο» (Goffman, 1994, σ. 58-65). Η δεύτερη παράµετρος
αποτελεί συνέπεια της πρώτης: εφόσον η συνοµιλία µε τον ειδικό αποτελεί αγαθό που
διέπεται από σπανιότητα (δηλαδή δεν αποτελεί ένα «δηµόσιο αγαθό», σύµφωνα µε τον
Olson) υπάρχει πάντοτε η επιδίωξη για συνοµιλία από τα άτοµα που πιστεύουν ότι θα
ωφεληθούν από τη συνοµιλία αυτή (Olson, 1991, σ. 19-32). Τα άτοµα αυτά βρίσκονται
συνήθως σε µια «δύσκολη κατάσταση» και δεν σέβονται πάντοτε τους καθιερωµένους
κανόνες της συνοµιλίας. Η συχνή συναναστροφή ατόµων που επιζητούν «πάση θυσία» τη
συνοµιλία µαζί τους, την οποία αντιλαµβάνονται ως κάτι που αξίζει, ως κάτι το πολύτιµο,
έχει οδηγήσει τους ψυχιάτρους στην ανάπτυξη µιας τεχνολογίας διαχείρισης της
επικοινωνίας, η εφαρµογή της οποίας µεγεθύνει την απόσταση από τους άλλους,
υπογραµµίζοντας τη διαφορετικότητα.
Για παράδειγµα, όταν σε ένα «ψυχοεκπαιδευτικό σεµινάριο», το οποίο
παρακολουθούσα, η µητέρα ενός ατόµου µε πρόσφατη ψυχιατρική γνωµάτευση ρωτούσε
επίµονα να µάθει λεπτοµέρειες για την περίπτωση του γιου της, θέτοντας ερωτήµατα µε
επιτακτικό τρόπο, µη σεβόµενη τους κανόνες της δεδοµένης συναναστροφής
(στοχοθετηµένη διάλεξη σε στενό κύκλο, µε συγκεκριµένο θέµα), ο οµιλών ψυχίατρος την
αγνόησε, χωρίς να της υπενθυµίσει ότι εκεί δεν συζητιούνται ατοµικές περιπτώσεις αλλά
ζητήµατα που αφορούν όλους. Όταν όµως η εν λόγω κυρία εγκατέλειψε τις προσπάθειες να
αποσπάσει πληροφορίες και συµβουλές για την περίπτωση του γιου της, και αφού είχε
µεσολαβήσει ένα αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, περίπου µισής ώρας, ο οµιλών
ψυχίατρος γυρνώντας ξαφνικά προς αυτήν αναφέρθηκε µε λεπτοµέρειες στο ζήτηµα που την
αφορούσε και που την ενδιέφερε. Μέσα από τέτοιου είδους τεχνικές διαχείρισης της
επικοινωνίας το ψυχιατρικό βλέµµα καταδεικνύει τη διαφορετικότητά του, την ιδιάζουσα
οπτική µε την οποία «βλέπει» τους άλλους και τον εαυτό σε σχέση µ’ αυτούς.
Οι λογικές αυτές, και αυτή που εδώ εξετάζεται, η αρµοδιότητα που προκύπτει από
την ιδιότητα του φορέα της επιστηµονικής γνώσης, επενεργούν στο µέγιστο βαθµό στην
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διαφοροποίηση του βλέµµατος, µε το οποίο η πορεία του µετασχηµατισµού ανασκευάζεται
και προσεγγίζεται γνωστικά. Τα προτάγµατα που απευθύνονται στους συµµετέχοντες,
αποσκοπώντας στην τροποποίηση του εαυτού και του εαυτού των άλλων, βρίσκουν δοµικές
αντιστάσεις, οι οποίες συνίστανται ακριβώς σ’ αυτές τις «οριοθετήσεις» των προοπτικών που
οι διαφορετικότητα των οπτικών επιβάλλει.17
3.3. «Το ροσωικό»
Υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο αποκαλούνται οι εργαζόµενοι στο
ψυχιατρικό νοσοκοµείο από τους/τις ψυχιάτρους. Ο συνηθέστερος προσδιορισµός τον
οποίο χρησιµοποιούν είναι «το προσωπικό», από το οποίο εξαιρούν τον εαυτό τους.
Λέγοντας ένας ή µια ψυχίατρος ότι «το προσωπικό» έχει αυτές ή τις άλλες ιδιαιτερότητες και
θα πρέπει να υιοθετηθεί η α ή β τακτική προσέγγισής του, αποµακρύνεται ουσιαστικά από
µια διπολική προσέγγιση τύπου Goffman. Αναδεικνύεται, έτσι, η εσωτερική διαφοροποίηση
του «ανώτερου στρώµατος» και η ιεραρχική του διάρθρωση.
Για ένα ψυχίατρο «το προσωπικό» είναι ένα από τα µέσα µε τα οποία θα επιτευχθεί
το επιδιωκόµενο θεραπευτικό αποτέλεσµα, για το οποίο υπάρχει η αίσθηση της τελικής
ευθύνης, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για κάποιο άτοµο που καταλαµβάνει τη θέση του διευθυντή
κλινικής. Οι συνοµιλίες που είχα µε τους λεγόµενους «ευαισθητοποιηµένους» ψυχιάτρους
επεκτείνονταν οπωσδήποτε στην στρατηγική που υιοθετούνταν «έναντι του προσωπικού»:
πάντοτε τονίζονταν η σηµασία του «να δουλεύεις µε το προσωπικό».
Το ψυχιατρικό βλέµµα ανασυγκροτεί τον ορίζοντα των συναντήσεών του µε τους
άλλους εργαζόµενους «από τα πάνω», µε ένα πατρικό και διευθυντικό τρόπο. Ο τόνος
ποικίλει και εξαρτάται από την τοποθέτηση και το πρίσµα ανάγνωσης της ψυχιατρικής
πραγµατικότητας («επίσηµη», «κριτική» ή «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική). Σε κάθε
17

∆εν θα πρέπει, ωστόσο, να επιµείνουµε έως το τέλος σε µια φορµαλιστική προσέγγιση, τύπου Simmel,
τοποθετώντας στη θέση της «βίας» και της «καθυπόταξης» του ψυχιατρείου τις εναλλακτικές σ’ αυτό δοµές,
προκειµένου να δείξουµε ότι η δοµή των σχέσεων κυριαρχίας διατηρείται αναλλοίωτη. Το ζητούµενο εδώ δεν
είναι η µελέτη των µορφών, αλλά, εξετάζοντας τη διαλεκτική σχέση µορφής και περιεχοµένου, να φωτίσουµε
και τα δύο. Σ’ αυτό το σηµείο η παρούσα µελέτη διαφοροποιείται από την προσέγγιση του Goffman, ο
οποίος ακολουθεί το Simmel και το Max Weber σε µια νεο-καντιανή προσέγγιση των κοινωνικών επιστηµών,
ως µιας συνεχούς διαδικασίας διάταξης και αναδιάταξης, εγκατάλειψης και επανακατασκευής εννοιών
(Manning, 1982, σ. 150, Joseph, 1998, σ. 46-50). Ένας φορµαλισµός ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο µιας αιστορικής και αποπλαισιωµένης προσέγγισης, η οποία παραβλέπει όχι µόνο την ιστορική, αλλά και την αξιακή
συγκρότηση του αντικειµένου των κοινωνικών επιστηµών, αντικαθιστώντας τον απαραίτητο αναστοχασµό
αναφορικά µε την κατασκευή των εννοιών µε ορθολογικά κριτήρια θεµελίωσης, που βασίζονται στην
σχετικιστική ισονοµία των αξιών, βάσει των οποίων κρίνεται η ορθολογικότητά τους (Ψυχοπαίδης, 1993). Από
την άλλη, µια άκρατη ιστορικοποίηση παραγνωρίζει τους επικαθορισµούς της µορφής, τους αγώνες και τους
κοινωνικούς µετασχηµατισµούς που επικεντρώνονται ακριβώς στην τροποποίησή των µορφών. Ένα τέτοιο
παράδειγµα διαλεκτικής σύνδεσης µορφολογικών επικαθορισµών και µάχης ενάντιά τους αναδεικνύεται από
την εξέταση των µικροσκοπικών αγώνων τροποποίησης του εαυτού, στο εσωτερικό των νέων κοινοτικών
υπηρεσιών που αναπτύσσονται έξω από τους χώρους του ψυχιατρείου.
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περίπτωση όµως, το βλέµµα αυτό ακολουθεί µια πορεία από πάνω προς τα κάτω και η
αίσθηση της αρµοδιότητας για τα τεκταινόµενα στην καθηµερινότητα οδηγεί στη διάθεση
ενός ελάχιστου έστω βαθµού επικαθορισµού των δυνατοτήτων της δράσης των άλλων, στην
προκειµένη περίπτωση του «προσωπικού». Από αυτή την αίσθηση της αρµοδιότητας
αναδύεται ένα υπερτροφικό «εγώ» και µια εξατοµικευµένη θεώρηση της παρέµβασης «επί του
προσωπικού», η οποία ερµηνεύεται ως ένα είδος «διαφώτισης», που θεµελιώνεται στην ήδη
πραγµατοποιηµένη προβληµατικοποίηση των απαιτούµενων ικανοτήτων των εργαζοµένων:
«∆εν υήρχανε σκεύη, δεν υήρχε, µε τα χέρια τρώγανε και µε το κουτάλι ας ούµε, µε το κουτάλι,
έτσι. Εγώ την ρώτη αναφορά ου έκανα ήταν να άρουµε ιάτα. Ξανάκανα ξανάκανα ξανάκανα δέκα
φορές αναφορά να τους είσω εδώ έρα και τελικά τους έεισα να άρουνε δίσκους. ∆ιότι το ιάτο
θεωρήθηκε εικίνδυνο ας ούµε. Πήραµε λοιόν τους δίσκους, αυτούς τους δίσκους ξέρεις ου έχουµε
εδώ έρα όου µετά αρχίζανε και σάγανε οι δίσκοι. Και µε καλεί ο ρόεδρος µια φορά και µου λέει
‘βλέοµε τις θεωρίες σου εδώ έρα µε τις καινούριες να ούµε κλ έχεις χρεώσει το νοσοκοµείο δεν
ξέρω τόσα εκατοµµύρια δραχµές σάνε δίσκοι’. ‘Και οιος τους σάει; Οι άρρωστοι τις σάνε, λέει, µε
τις µαλακίες τις δικές σου…’ (…) Και τι είχε γίνει; Οι νοσοκόµοι και οι τραεζοκόµοι σάγανε τους
δίσκους για να ενοχοοιήσουνε τους αρρώστους, γιατί όµως; Γιατί δεν χωράγανε οι δίσκοι στα
λυντήρια ου είχανε αλιά… Ήτανε µεγάλοι δίσκοι, ήθελε άλλα λυντήρια και δεν λέγανε τα ζώα ας
ούµε άρτε µας λυντήρια γιατί τους λένουµε τους δίσκους µε τα χέρια. Σάγανε τους δίσκους,
δηλαδή µέχρι εκεί τους έφτανε. Λοιόν εγώ το ανακάλυψα αυτό θέµα και µόλις κάναµε µία αίτηση και
ήραµε και δέκα λυντήρια τότε για τα τµήµατα (…) και δεν έσασε ξανά αό τότε κανένας δίσκος.
Λοιόν εκεί ήτανε η δύσκολη δουλειά, να είσεις το ροσωικό...» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., η
υπογράµµιση δική µου)
Το «προσωπικό» υπ’ αυτή την οπτική, παίρνει την σηµασία ενός «υλικού προς
διαχείριση», ενός «ανθρώπινου πόρου». Αυτή η «ιδιότητα» της «θεραπευτικής
χρηστικότητας», µε την οποία προσδιορίζεται το σύνολο των εργαζοµένων, υπογραµµίζει
την πορεία από τα πάνω προς τα κάτω που ακολουθεί το ψυχιατρικό βλέµµα.
Η αίσθηση της αρµοδιότητας, όπως προαναφέρθηκε, είναι κυρίαρχη σ’ αυτή την
οπτική. Η καθηµερινή ζωή νοείται ως πεδίο ανοικτό στην από τα πάνω παρέµβαση, ως ένας
κοινωνικός χώρος που πρέπει να κυβερνηθεί. Ένα είδος διακυβέρνησης όµως που δεν έχει
να κάνει αποκλειστικά µε τη διοίκηση, µε τη γραφειοκρατική οργάνωση του τοµέα
αρµοδιότητας (θάλαµος, κλινική, κλπ.), αλλά µε την ευθύνη για την εµπέδωση µιας
συγκεκριµένης κουλτούρας και την εκµάθηση µιας σειράς από κοινωνικές δεξιότητες που
ανασυγκροτούνται ως συστατικά στοιχεία µιας κατάλληλης θεραπευτικής πρακτικής. Η
µέριµνα για τη διακυβέρνηση της καθηµερινής ζωής υποστασιοποιείται εδώ στη διάθεση
περιορισµού του ορίζοντα της δράσης των εργαζοµένων στα στενά όρια του ψυχιατρικού
λόγου.
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«Το προσωπικό» κατανοείται ως εύπλαστο υλικό προς διαχείριση, πρόσφορο προς
διευθέτηση και τροποποίηση, επιδεκτικό εκπαίδευσης. Το ψυχιατρικό βλέµµα ανασυγκροτεί
ως «υποχρέωση» την «παρέµβαση επί του προσωπικού», προκειµένου µε τον ένα ή τον άλλο
τρόπο να υιοθετηθούν τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης, ή και να αµφισβητηθούν.18 Σε
κάθε περίπτωση, όµως, η λογική της από τα πάνω παρέµβασης οριοθετεί ένα χώρο
αντιπαράθεσης, ένα χώρο διασταύρωσης διαφορετικών βλεµµάτων, ενίοτε ένα τόπο
εξάσκησης συµβολικής βίας. Σ’ αυτή την οπτική κυριαρχεί ένα «εγώ» και ένα «αυτό», ένα
«εγώ» θεµελιωµένο στην

αίσθηση αρµοδιότητας και ένα «αυτό» υπό διαχείριση. Το

«προσωπικό» υποβιβάζεται σε «υλικό προς τροποποίηση», προκειµένου να αναβαθµιστεί, µε
την παρέµβαση του «εγώ-αρµόδιου», σε ισότιµο συνοµιλητή. Σε ένα «άξιο» και «καλά
εκπαιδευµένο» µέλος, του λοιπού, της θεραπευτικής οµάδας:19
«Συγκεκριµένοι άνθρωοι ου δουλεύουνε µε συγκεκριµένο ρόγραµµα. Το οοίο, µη νοµίζεις ότι ήταν
εύκολο να γίνει, δηλαδή όταν τους έλεγα εγώ να γράψουνε το εβδοµαδιαίο ρόγραµµα δεν θέλανε να
το γράψουνε. Το ροσωικό, αυτό το ροσωικό ου είδες, δεν θέλανε να το γράψουνε. Εγώ εέµενα
ολύ, ψυχαναγκαστικό τω τρόω γράφτηκε το ρόγραµµα ας ούµε. Το οοίο δεν είναι ανάγκη να…
τροοοιείται, αυξάνεται, µειώνεται κλ, εντάξει, αλλάζει…. Αλλά υάρχει και ένα ρόγραµµα. (…)
Εκείνο ου έχει βοηθήσει άρα ολύ, και εγώ το λέω ολύ ας ούµε, είναι το να δουλεύει κανείς µε
το ροσωικό, έχει ολύ µεγάλη σηµασία. ∆ηλαδή, αν δεν δουλέψεις µε το ροσωικό δεν µορείς να
κάνεις τίοτα […]. Αδύνατον. ∆ηλαδή, αξίζει τον κόο να δουλεύεις 9 στις 10 ώρες µε το
ροσωικό και µία µε τους αρρώστους. Τα αοτελέσµατα είναι ολλαλασιαστικά, θετ… θετικότερα
αό ότι να δουλεύεις µόνο µε τους αρρώστους.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., η υπογράµµιση δική
µου)

18

Στο παρακάτω απόσπασµα από ένα άρθρο ενός ψυχίατρου του Θ.Ψ.Π.Χ. σε τοπική εφηµερίδα διαφαίνεται
το σχεδίασµα µιας µέριµνας για διακυβέρνηση της καθηµερινής ζωής, η οποία θεµελιώνεται στην
προβληµατικοποίηση των «νοσηλευτικών ικανοτήτων» του προσωπικού: «’Οι φύλακες των τρελών’, οι σηµερινοί
νοσηλευτές των ψυχιατρείων ροϋ ήρξαν ιστορικά των ψυχιατρείων και είναι µαταιο ονία να ιστεύει κανείς ότι ο
µετασχηµατισµός του Ασύλου θα γίνει α ό κά οιους ειδικούς και όχι χρησιµο οιώντας το ίδιο το ροσω ικό του
Θ.Ψ.Π.Χ. Όλες οι µέχρι τώρα αλλαγές ου έγιναν µέσα στα Άσυλα α ό την αρχή της ίδρυσής τους έγιναν σε συνεργασία
µε το νοσηλευτικό ροσω ικό, διαφορετικά θα εξακολουθήσει να συµβαίνει «το συµβαίνον µετά το µεσηµέρι», ακύρωση
δηλαδή κάθε θερα ευτικής ροσ άθειας. Χρειάζονται ειδικά ρογράµµατα εκτός των άλλων ειδικά ροσαρµοσµένα στην
εκ αίδευση του ρακτικού ροσω ικού. Χρειάζεται να αντιµετω ιστεί όχι µόνο η χρονιότητα της νόσου, αλλά και οι
ιδρυµατο οιηµένοι κανόνες συµ εριφοράς. (…) Μεταρρύθµιση δεν γίνεται αν δεν αλλάξουµε ρόλους συµ εριφοράς και
λειτουργίας σαν θερα ευτές. Οι νοσηλευτές, 2 σε κάθε βάρδια για 60 ασθενείς, µόνον τη φυλακτική διάσταση του ρόλου
τους µ ορούν να ασκήσουν.» Τα λόγια αυτά, από κάποιον που υπερασπίζεται την ψυχιατρική µεταρρύθµιση,
καταδεικνύουν τη αντίφαση που επισηµάνθηκε παραπάνω, δηλαδή τη θέληση να ξεπεραστούν τα στεγανά των
ρόλων µέσω της διακίνησης των µεταρρυθµιστικών προταγµάτων, η οποία ακολουθεί ωστόσο τη λογική της
επιβολής µιας κανονιστικότητας «από τα πάνω».
19 Έχουµε πολλά να µάθουµε από τη µελέτη του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιούν τις προσωπικές
αντωνυµίες οι επαγγελµατικές οµάδες. Η χρήση του «εγώ» από τους ψυχιάτρους συνάδει µε ένα
εξατοµικευµένο σχέδιο ζωής και δράσης, ακόµα και γνωστικής προσέγγισης των προταγµάτων. Πρόκειται για
ένα είδος θεσµικά παραγόµενης εξατοµίκευσης, η οποία συγκροτείται σταδιακά, µέσα από τη µακρά
εκπαιδευτική σταδιοδροµία. Όπως επισηµαίνει ο Horobin, η ιατρική εργασία αποτελεί το αρχέτυπο του
ελευθέριου επαγγέλµατος (Horobin, 1983, σ. 90). Ωστόσο, όπως ορθά επισηµαίνει ο Johnson, η αναδιάταξη
των υγειονοµικών συστηµάτων καθώς και ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές έχουν σχετικοποιήσει το µοντέλο της
εξατοµικευµένης βιογραφικής διαδροµής, που πράγµατι κυριαρχούσε για πολύ καιρό ως η «κανονική»
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Αυτό που ανακύπτει ως λογική παρέµβασης από το παραπάνω απόσπασµα είναι
ακριβώς η αίσθηση της αρµοδιότητας αναφορικά µε την διεύθυνση της καθηµερινής ζωής
στο ίδρυµα.20 ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πολλοί ψυχίατροι µε τους οποίους συνοµίλησα
ήταν αντίθετοι µε την εκ περιτροπής εναλλαγή πόστων των εργαζοµένων της νοσηλευτικής
υπηρεσίας. Αυτή η «ανακύκλωση του προσωπικού» εγκαθίδρυε µια αποστασιοποίηση των
ανθρώπων αυτών από τα εκάστοτε τµήµατα στα οποία εργάζονταν, υποσκάπτοντας το
σύνολο από τα εγχειρήµατα διεύθυνσης της καθηµερινής ζωής και σχετικοποιώντας, εκ των
πραγµάτων, την προσωπική δέσµευση στον εκάστοτε τοµέα εργασίας.
Η διαφοροποίηση του ψυχιατρικού βλέµµατος από αυτό του «προσωπικού» γίνεται
ιδιαίτερα έντονη όταν στο πλαίσιο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης επιχειρείται, µέσω των
προβληµατικοποιήσεων της καθηµερινότητας, η εγκαθίδρυση µιας κανονιστικότητας
αναφορικά µε τη δέουσα «στάση» των εργαζοµένων του ψυχιατρείου έναντι των τροφίµων.
Τότε γίνεται πιο ορατό από ποτέ το χάσµα που παράγεται από τις δύο λογικές συγκρότησης
του βλέµµατος, που είναι την ίδια στιγµή λογικές ανασυγκρότησης της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης.
Κατά την εθνογραφική έρευνα έγινα µάρτυρας ενός περιστατικού που καταδεικνύει
τη διαφοροποίηση των λογικών ανάγνωσης του « κοινωνικού κόσµου που αλλάζει». Σε ένα
χώρο του ψυχιατρείου, από τους πιο «προοδευτικούς», αποκαλύφτηκε ότι τις ντουλάπες που
είχαν αγοραστεί για να χρησιµοποιηθούν από τους νοσηλευόµενους ως ιδιωτικοί
αποθηκευτικοί χώροι τις είχαν οικειοποιηθεί εργαζόµενοι του τοµέα αυτού. Οι ντουλάπες,
αντί να χρησιµεύουν ως προβλεπόµενες «προσωπικές επικράτειες» των νοσηλευοµένων
(Goffman, 1994, σ. 230-233) στο πλαίσιο της πάλης κατά του ιδρυµατισµού, σύµφωνα µε
τις οδηγίες των υπευθύνων ψυχιάτρων, χρησίµευσαν ως χώροι όπου ορισµένοι εργαζόµενοι
αποθήκευαν προσωπικά τους αντικείµενα, τα οποία κατά παράβαση του κανονισµού
εισήγαγαν στο ίδρυµα (περιοδικά, όπλα, ποτά, ξηρούς καρπούς κ.α.).21 Αντί για προσωπικοί
βιογραφική πορεία των γιατρών. Βλ. Johnson Malcolm, “Professionl Carrers and Biographies”, στο Dingwall
Robert, Lewis Philip (επιµ.), The Sociology of the Professions. Lowers, Doctors and Others, ο.π., σ. 242-262.
20 Η ιδιάζουσα αυτή λογική αναδεικνύεται εάν επιχειρήσουµε να δούµε πώς αυτές οι παρεµβάσεις
ερµηνεύονται από το ίδιο «το προσωπικό». Όταν, κατά την επιτόπια έρευνα, επισκέφτηκα τον εν λόγω θάλαµο
και ζήτησα το πρόγραµµα, στο οποίο αναφέρεται το παραπάνω απόσπασµα από την προϊσταµένη του
τµήµατος, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ήταν ο διευθυντής αυτός που µε παρέπεµψε εκεί, οι δισταγµοί ήταν
µεγάλοι. Από την µια ήταν η δέσµευση µε το τυπικό µιας δηµόσιας υπηρεσίας (κατά κάποιο τρόπο πρόκειται
για ένα επίσηµο κείµενο), από την άλλη το «εβδοµαδιαίο πρόγραµµα» έδινε ένα µέτρο σύγκρισης ανάµεσα στο
τι ήταν προγραµµατισµένο να γίνει και στο τι πράγµατι συνέβαινε (το πρόγραµµα ακολουθούνταν πολύ
χαλαρά). Ο ψυχίατρος ενθάρρυνε τον έλεγχο της καθηµερινότητας, «το προσωπικό» ακολουθούσε πρακτικές
που αποδυνάµωναν αυτή τη θέληση επιβολής µιας κανονιστικότητας αναφορικά µε το πώς οφείλει να είναι
κάποιος ως επαγγελµατίας.
21Όπως αναφέρει ο Goffman (1994, σ. 197), το ανώτερο προσωπικό έχει την τάση να ταυτίζεται µε τους
επίσηµους σκοπούς του ιδρύµατος, εν αντιθέσει µε το κατώτερο, το οποίο έχει την τάση να προβαίνει σε
«δευτερογενείς εναρµονίσεις, δηλαδή άτυπες προσαρµογές των καθηκόντων. Το περιστατικό µε τις ντουλάπες
καταδεικνύει ακριβώς αυτό, υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο µε τον οποίο τα προτάγµατα της

283

χώροι των νοσηλευοµένων, οι ντουλάπες χρησιµοποιήθηκαν ως προσωπικοί χώροι των
εργαζοµένων. Οι υπεύθυνοι ψυχίατροι ανακάλυψαν τυχαία την παραβίαση των οδηγιών τους,
µε αφορµή την αναζήτηση ενός κλειδιού, δύο χρόνια µετά την αγορά των ντουλαπών, και
για ένα διάστηµα υπήρξε µια αναταραχή και µια διαπραγµάτευση του τι µέλλει γενέσθαι. Το
βλέµµα «του προσωπικού» απέναντι στα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
(περιορισµός του ιδρυµατισµού µε την δηµιουργία προσωπικών χώρων) ήταν εντελώς
διαφορετικό από αυτό των ψυχιάτρων. Από τη µια µεριά έχουµε το µέληµα για διεύθυνση
της καθηµερινής ζωής και από την άλλη µια αντίσταση στην κανονιστικότητα που απορρέει
από τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης:
«Ναι. Φέρνανε τα ιστόλια τους µέσα, είχανε… ∆εν µορείς να φανταστείς τώρα τι γίνεται τώρα στα
άλλα τµήµατα και στις άλλες κλινικές. Τουλάχιστον εµείς αλεύουµε δυο τρία χρόνια τώρα, τους
εκαιδεύουµε, τους βλέουµε και τι κάνουνε και εντάξει, έχουνε λίγο βελτιωθεί τα ράγµατα ας
ούµε. Φαντάσου τώρα στις άλλες κλινικές τι γίνεται.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., η υπογράµµιση
δική µου)
3.4. Ένα διαθεσµικό δίκτυο φίλων-συναδέλφων
Κάθε ψυχίατρος αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου διαθεσµικού δικτύου φίλωνσυναδέλφων. Μέσα σ’ αυτό το δίκτυο υποστασιοποιείται η «επιστηµονική κοινότητα» σε µια
απτή κοινωνική οντότητα. Η επιστηµονική κοινότητα δεν περιορίζεται σε αυτό το δίκτυο,
ωστόσο υποστασιοποιείται µέσα απ’ αυτό σε οιονεί οµάδα. Στο εσωτερικό του λαµβάνει
χώρα συστηµατική ανταλλαγή γνωµών, αναπτύσσονται φιλίες που διαρκούν για πολύ καιρό,
διακινούνται πληροφορίες που αφορούν τις µελλοντικές προοπτικές του πεδίου και τις
πιθανές ευκαιρίες κατάληψης σηµαντικών πόστων και συνάπτονται συµµαχίες βάσει
ιδεολογικών και επιστηµονικών προσανατολισµών.
∆εν µπορεί εδώ να διαπιστωθεί ο ακριβής τρόπος λειτουργίας αυτών των δικτύων,
καθώς αυτό θα απαιτούσε µια λεπτοµερή έρευνα διαφορετικού τύπου. Από µόνη της όµως,
η διαπίστωση της ύπαρξής του δικτύου αυτού καταδεικνύει µια από τις κοινωνικές λογικές
που διαµεσολαβούν το ψυχιατρικό βλέµµα: δεν περιορίζεται στο εσωτερικό του ιδρύµατος
ούτε και θεµελιώνεται σ’ αυτό. Οι εµπειρίες βάσει των οποίων συγκροτείται υπερβαίνουν το
στενό πλαίσιο του ιδρύµατος και πολλές φορές το ίδιο το εθνικό πλαίσιο, καθώς το δίκτυο
αυτό των φίλων-συναδέλφων επεκτείνεται συχνά και στο εξωτερικό. Η τυπική επαγγελµατική
σταδιοδροµία ενός/µιας ψυχιάτρου δεν περιορίζεται σε ένα και µόνο ψυχιατρικό ίδρυµα, σε
αντίθεση µε τους υπόλοιπους εργαζοµένους, οι οποίοι συνδέουν την επαγγελµατική τους
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης διεισδύουν στην καθηµερινότητα, ως µια κανονιστικότητα επιβαλλόµενη από τα
πάνω.
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µοίρα µ’ ένα συγκεκριµένο θεσµό, που συχνά αντιλαµβάνονται ως δηµόσια υπηρεσία. Οι
ψυχίατροι περνάνε από τη µια ψυχιατρική υπηρεσία στην άλλη, κάτι το οποίο επιβάλλεται
από την ίδια τη λογική της απόκτησης της ειδικότητάς τους. Σε αυτό το «θεσµικά
εξατοµικευµένο» σχέδιο δράσης δηµιουργούνται φιλικοί δεσµοί, οι οποίοι είναι την ίδια
στιγµή ειδολογικά κεφάλαια: ακόµα και χωρίς να χρησιµοποιηθούν «χρησιµοθηρικά»
λειτουργούν αφενός ως παράγοντες ένταξης σε µια κοινότητα αλλά και ως γενικό
υποστηρικτικό δίκτυο. Έτσι, το ψυχιατρικό βλέµµα ακολουθεί ένα είδος διαθεσµικής
οπτικής της πορείας µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού πεδίου: είναι στραµµένο την ίδια
στιγµή αφενός στο συγκεκριµένο ίδρυµα και αφετέρου στην ευρύτερη κοινότητα, µε την
οποία συνδέεται µέσα από ένα δίκτυο φίλων και συναδέλφων.
Όταν συζητούσα µε κάποιο ή κάποια ψυχίατρο, κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής
έρευνας πεδίου, κάθε αναφορά σε ένα οποιαδήποτε ψυχιατρικό θεσµό ανά την Ελλάδα
συνοδευόταν από µνηµόνευση συναδέλφων που εργάζονταν εκεί, είτε µε το επώνυµο είτε
πολλές φορές µε το µικρό τους όνοµα. Έτσι, η καθηµερινή θέαση των πραγµάτων
συναρτάται άµεσα µε τα τεκταινόµενα στα άλλα ιδρύµατα, για τα οποία οι ψυχίατροι
γνωρίζουν πολλές λεπτοµέρειες, οι οποίες δε διακινούνται από τα επίσηµα όργανα της
επιστηµονικής κοινότητας, όπως είναι τα επιστηµονικά περιοδικά και τα συνέδρια,22 αλλά
µέσω αυτού του δικτύου φίλων-συναδέλφων.
3.5. Ένα «ολικό βλέµµα»
Το διαθεσµικό δίκτυο των φίλων-συναδέλφων οµολογεί µε µια άλλη διάσταση του
ψυχιατρικού βλέµµατος, αυτή της «συνολικής» θέασης του ψυχιατρικού θεσµού και της
διαδικασίας µετεξέλιξής του. Το ψυχιατρικό βλέµµα είναι ένα «ολικό» βλέµµα µε µια τριπλή
έννοια: 1) επιχειρεί να ανασυγκροτήσει νοητικά το σύνολο του ιδρύµατος στο οποίο
εδράζεται, 2) αναφέρεται στον ψυχιατρικό θεσµό ως ολότητα (η ψυχιατρική στην Ελλάδα, η
παγκόσµια ψυχιατρική) και 3) συνυπολογίζει τις συνολικές κοινωνικές δοµές, επιχειρώντας
µια σύνδεση καθηµερινής ψυχιατρικής πρακτικής και συνολικής κοινωνίας.
Σε αντίθεση µε την πρόσδεση ενός εργαζοµένου σε έναν συγκεκριµένο και µε
σαφήνεια οριοθετηµένο χώρο εργασίας, όπως είναι για παράδειγµα ένας θάλαµος, ή ένας
ξενώνας, το ψυχιατρικό βλέµµα ανασυγκροτεί το θεσµό ως ολότητα. ∆εν περιορίζεται στην
γνωστική προσέγγιση του περιορισµένου χώρου στον οποίο διαθέτει την τυπική
22

Τα συνέδρια είναι χώροι όπου κατεξοχήν ενεργοποιούνται αυτά τα δίκτυα και πολλές φορές
πολλαπλασιάζουν τα µέλη τους µέσα από συστάσεις και συνευρέσεις. Τα συνέδρια είναι χώροι όπου
σφυρηλατούνται συµµαχίες, συγκροτούνται νέα δίκτυα και αυτονοµούνται τµήµατα δικτύων. Ακόµα και η
σειρά των ανακοινώσεων, καθώς και η συνοµάδωσή τους µαρτυρά πολλές φορές την ύπαρξη τέτοιων δικτύων
και σε ορισµένες περιπτώσεις γίνεται η αφορµή για δηµιουργία νέων.
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αρµοδιότητα και την τυπική ευθύνη. ∆ιαθέτοντας µιαν εποπτεία του πεδίου, µέσω της
συστηµατικής ανταλλαγής εµπειριών και εκτιµήσεων µε τους συναδέλφους-ψυχίατρους, κάθε
ψυχίατρος ξεχωριστά γνωρίζει ότι η παρέµβασή του/της και η συγκεκριµένη τοποθέτησή
του/της έναντι της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και των προταγµάτων της εντάσσεται σε µια
συνολική κίνηση. Έτσι, το εγχείρηµα της διεύθυνσης της καθηµερινής ζωής είναι άµεσα
συνυφασµένο, σ’ αυτή την οπτική, µε το συντονισµό των ενεργειών, ή αντίθετα µε τη
σύγκρουση,

µε

τους

συναδέλφους-ψυχιάτρους.

Επιπλέον,

η

αξιολόγηση

της

αποτελεσµατικότητας των εγχειρηµάτων ελέγχου της καθηµερινής ζωής, προς τη µια ή την
άλλη κατεύθυνση, εξαρτάται από ένα συνολικό πλαίσιο αναφοράς, που σε πρώτη φάση
συµπεριλαµβάνει όλα τα τµήµατα του ιδρύµατος. Έτσι, η κατάσταση στο α περίπτερο θα
αξιολογηθεί σε σχέση µε αυτά που δεν έγιναν στο β και σε σχέση µε αυτά που
επιχειρήθηκαν στο γ. Η διαδικασία ελέγχου της καθηµερινής ζωής εντάσσεται σε µια
συνολική κίνηση µετασχηµατισµού του ιδρύµατος. Ο µετασχηµατισµός του ιδρύµατος
ερµηνεύεται µε τη σειρά του ως στοιχείο µιας γενικότερης πορείας, της οποίας οι
κατευθύνσεις είναι υπό διαπραγµάτευση, σε ένα γενικότερο πλαίσιο που επεκτείνεται στο
επίπεδο της χώρας. Έτσι, όταν ένας ψυχίατρος µιλάει για ορισµένες δυσχέρειες στην
υλοποίηση εγκεκριµένων προγραµµάτων στη Λέρο (µε τις ιδιοµορφίες της περίπτωσης, που
συζητήθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο) εντάσσει αυτή τη µαρτυρία σε ένα ευρύτερο,
εθνικό, πλαίσιο αναφοράς:
«Αντιµετωίζουµε τέτοιου είδους ροβλήµατα, τα οοία δεν έχουν να κάνουν µε τις δυσκολίες αυτές
ου αντιµετωίζει κανείς σε κάοιο ίδρυµα, έχουν να κάνουν µε ιδιαίτερες ιέσεις κάοιων φορέων,
ροσώων, δεν ξέρω, ου αντιστρατεύονται τα συγκεκριµένα ρογράµµατα. Θα ‘θελα να το
υογραµµίσω αυτό γιατί, εειδή η Λέρος είναι ένα ευαίσθητο σηµείο στη συνολική ψυχιατρική
κατάσταση της χώρας, και εειδή αό τη Λέρο εξαρτήθηκε η χρηµατοδότηση της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης βάσει του κανονισµού 815, και εειδή ακόµα η αρέµβαση στη Λέρο θα αοτελούσε
ένα αράδειγµα για τα υόλοια ψυχιατρεία, για το ∆αφνί, τη Θεσσαλονίκη, το ∆ροµοκαϊτειο και κλ.
ιστεύω ότι κάτι θα ‘ρεε να γίνει ώστε και κεντρικά να υάρχει µια ευαισθητοοίηση.» (πρώην
ψυχίατρος Κρατικού Θεραπευτηρίου Λέρου, σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ)
∆εδοµένων

των

ιδιαιτεροτήτων

της

Λέρου,

οι

συγκεκριµένες

εξελίξεις

ανασυγκροτούνται ως µέρος ενός όλου, µε εθνικές και διεθνείς προεκτάσεις (κανονισµός
Ε.Ο.Κ. 815/84). Και αντιστρόφως: η γενική πορεία συνδέεται οργανικά µε τις τοπικές
αντιδράσεις και παρεµβάσεις, οι οποίες αποκτούν µε µιας καθοριστική σηµασία. Το µερικό
ανάγεται έτσι συνεχώς στο γενικό και το γενικό ανευρίσκεται διαρκώς στο τοπικό.
3.6. Ένα βλέµµα µόνιµα στραµµένο ρος τα «έξω»
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Το ψυχιατρικό βλέµµα είναι µόνιµα στραµµένο προς τα «έξω»: προς τη συνολική
κοινωνία, προς την επιστηµονική κοινότητα (η οποία δεν είναι κάτι το αφηρηµένο, αλλά
υποστασιοποιείται στο διαθεσµικό δίκτυο φίλων-συναδέλφων), προς τις παγκόσµιες εξελίξεις
που αφορούν την ψυχιατρική και τη γενικότερη πορεία του επιστηµονικού πνεύµατος. Ο
δηµόσιος χώρος, ο οποίος λειτουργεί ως σηµείο αναφοράς για το ψυχιατρικό βλέµµα, δεν
περιορίζεται ούτε στο εσωτερικό του ιδρύµατος, µε τις ποικίλες υποδιαιρέσεις του (τοµείς,
κλινικές, επιµέρους υπηρεσίες) και τα ποικίλα «εντοπισµένα συστήµατα δραστηριότητας»
(Goffman, 1996), ούτε στην τοπική κοινωνία. Το πεδίο αναφοράς του ψυχιατρικού
βλέµµατος εκτείνεται σε ένα εθνικό, κατά κύριο λόγο, και σε ένα διεθνές, δευτερευόντως,
δηµόσιο χώρο.
Έτσι, για να δώσουµε ένα παράδειγµα, όταν ένας ψυχίατρος κλήθηκε σε απολογία
από τη διοίκηση του ιδρύµατος στο οποίο εργαζόταν, εξαιτίας ενός επικριτικού για την
πορεία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στο εν λόγω ίδρυµα άρθρου (το οποίο σηµειωτέον
αποτελούσε αναδηµοσίευση από επιστηµονικό περιοδικό), αντέδρασε δηµοσιοποιώντας την
κλήση σε απολογία σε επιστηµονικό περιοδικό, µε ένα απαντητικό σχόλιο, ένα απόσπασµα
από το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Σας αναφέρω µόνο ότι το άρθρο στο… (όνοµα τοικής εφηµερίδας), µε θέµα το ‘Ψυχαργώς’, ήλθε
µετά αλλεάλληλες αναφορές µου, στις…, δια ειστολών ρος ∆.Σ. εισήµως ρωτοκολληµένες.
Εκεί εξέφραζα τις ανησυχίες µου, εις δε την δεύτερη ειστολή την βεβαιότητά µου για την αοτυχία
ου θα είχε το Πρόγραµµα στο Νοσοκοµείο µας. Εις δηµόσια συζήτηση δε αό την τηλεόραση ριν 6
µήνες µε τον Πρόεδρο, του εεσήµανα εκ νέου τους κινδύνους της αοτυχίας. Σε σύσταση δε του
Προέδρου γιατί εία κριτικά σχόλια δηµοσίως, αντεία ότι αυτά είναι µόνο η εικεφαλίδα. Για µένα
αοκλειστικός άξονας της σκέψης και της δραστηριότητάς µου τα τελευταία χρόνια, είναι η ειτυχία της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης, η έξοδος των ασθενών στην κοινότητα, η συρρίκνωση του Ασύλου, η
ανάτυξη εξωνοσοκοµειακών δοµών και η εικράτηση µιας Ψυχιατρικής κοινοτικής, δηµοκρατικής και
ελεύθερης. ∆εν χρειάζεται νοµίζω να µιλήσω για την ροσφορά και για το έργο µου. Αυτό δεν
αµφισβητείται άλλωστε ούτε αό τους σηµερινούς διώκτες µου. Το ρόγραµµα ου εδώ και δέκα
χρόνια δουλεύουµε µαζί µε ολίγους άλλους στην υόλοιη Ελλάδα, αοτέλεσε τον ιλότο, για τον
σχεδιασµό και την υλοοίηση του ‘Ψυχαργώς’.»
Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος ανασυγκρότησης του ιστορικού της ατοµικής
παρέµβασης: δε νοούνται ως ατοµικές παρεµβάσεις αλλά ως δράσεις που ανάγονται στην
ιδιότητα του µέλους µιας επιστηµονικής κοινότητας που µάχεται σε εθνικό επίπεδο. Ο
εθνικός δηµόσιος χώρος παρέχει τα κριτήρια µε βάση τα οποία αξιολογούνται οι ατοµικές
διαδροµές και οι προσωπικές στρατεύσεις που αναπτύσσονται σε τοπικό επίπεδο. Το
ψυχιατρικό βλέµµα είναι ένα βλέµµα µόνιµα στραµµένο προς τα έξω, προς τις εθνικές και
τις διεθνείς επιστηµονικές εξελίξεις, στις οποίες ανάγονται οι τοπικοί αγώνες.
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Οι κοινωνικοί µηχανισµοί που ενισχύουν αυτή την «οπτική προς τα έξω» είναι
πολλές. Τα επιστηµονικά συνέδρια και το διαθεσµικό δίκτυο φίλων-συναδέλφων, τα
επιστηµονικά περιοδικά που αποτελούν χώρους ανταλλαγής επιστηµονικών αλλά και
ιδεολογικών απόψεων, η ατοµική πορεία µετάβασης από το ένα επαγγελµατικό πόστο στο
άλλο είναι στοιχεία που συνηγορούν σε ένα βλέµµα που «βλέπει» το τοπικό µέσα από το
συνολικό, το µερικό µέσα από το γενικό, το ατοµικό µέσα από το συλλογικό, το πρακτικό
µέσα από το ιδεολογικό.
3.7. Οι «διαµάχες των ψυχιάτρων»
Από την αίσθηση αρµοδιότητας, από το συνολικό και µόνιµα στραµµένο προς τα
έξω βλέµµα, από την αναφορά σε έναν εθνικό ή και ένα παγκόσµιο δηµόσιο χώρο, από την
αναγωγή, τέλος, του µερικού στο γενικό, προκύπτουν µια σειρά από συγκρούσεις και
διαµάχες µεταξύ των ψυχιάτρων. Όσον αφορά την περίοδο που µελετάµε εδώ, δηλαδή την
περίοδο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, οι συγκρούσεις αυτές δεν περιορίζονται ούτε και
µπορούν να αναχθούν στις συνήθεις επιστηµονικές και θεραπευτικές διαφωνίες και
ανταγωνισµούς για την κυριαρχία µιας ορθοδοξίας, αλλά παίρνουν το νόηµα µιας συνολικής
τοποθέτησης έναντι των προταγµάτων της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και της διαδικασίας
αναδιοργάνωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Είναι επόµενο σε µια περίοδο ραγδαίου
µετασχηµατισµού οι διαµάχες αυτές να λαµβάνουν τη µορφή µιας οξείας αντιπαράθεσης
(και πράγµατι αυτό συνέβαινε κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας).
Οι συγκρούσεις αυτές συνδέονται οργανικά µε τα τρία πρίσµατα ανάγνωσης του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής που αλλάζει, δηλαδή την «επίσηµη», την «κριτική» και
την «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική. Ωστόσο, οι διαµάχες αυτές, οι οποίες διαµεσολαβούν το
ψυχιατρικό βλέµµα, δεν γίνονται πάντοτε «κατανοητές» από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες
στο πεδίο της ψυχιατρικής καθηµερινότητας. Μέσα από τους λόγους που συνάδουν µε αυτά
τα τρία πρίσµατα ανάγνωσης της διαδικασίας µεταβολής, φτάνουν στην καθηµερινότητα τα
προτάγµατα και τίθενται σε κυκλοφορία τα µικροσκοπικά «να» που προβληµατικοποιούν
µια σειρά από όψεις της, όπως είναι ο προσδιορισµός του εαυτού και του εαυτού των άλλων.
Ωστόσο, αυτοί οι τρεις λόγοι θα αντιπαρατεθούν στην καθηµερινότητα µε µια ποικιλία από
βλέµµατα, που συνάδουν µε διαφοροποιηµένες οπτικές ανάγνωσης της µεταβολής, από τις
οποίες γεννιούνται διαφορετικές προοπτικές δράσης. Οι «διαµάχες των ψυχιάτρων» θα
ερµηνευτούν βάσει αυτών των ιδιαίτερων λογικών ανασυγκρότησης του κοινωνικού κόσµου,
από τις ιδιάζουσες γνωστικές προσεγγίσεις που προσιδιάζουν σε αυτή την ποικιλία από
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βλέµµατα. Αυτή καθαυτή η έκφραση «διαµάχες των ψυχιάτρων» υποδηλώνει µια
αποστασιοποίηση, συνιστά ένα συµβολικό ενέργηµα διαχωρισµού των οπτικών.
Έτσι, για παράδειγµα, σε µια ηµερίδα που είχε πραγµατοποιηθεί στο Θ.Ψ.Π.Χ.
κατά την περίοδο που ελάµβανε χώρα η επιτόπια έρευνα, ο πρόεδρος του συλλόγου
εργαζοµένων ολοκλήρωσε την οµιλία του, που έκλεινε την ηµερίδα, µε την ευχή να
κοπάσουν οι «διαµάχες των ψυχιάτρων», οι οποίες αποτελούν την πηγή των προβληµάτων.
Σε µια άλλη συζήτηση που είχα µε ένα νοσηλευτή, όταν τον ρώτησα προς το τέλος της
συνάντησής µας για τους λόγους που κατά τη γνώµη του οι ψυχίατροι έχουν τόσες
διαφωνίες, γέλασε µε νόηµα, έπιασε µια καρέκλα και µου είπε «γι’ αυτό εδώ γίνονται όλα»,
υπονοώντας ότι οι συγκρούσεις αποσκοπούν στην εξουσία.
Το ψυχιατρικό βλέµµα αναγιγνώσκει αυτές τις «αποστασιοποιηµένες» ερµηνείες των
συγκρούσεων µε την δική του οπτική. ∆εν αναλύεται, ωστόσο, αυτή η αµοιβαία
«παραγνώριση» ως αποτέλεσµα της διάρθρωσης του ιδρύµατος, αλλά ως «παράβλεψη», ως
«αποστασιοποίηση» από το καθήκον της στράτευσης στην «κοινή» υπόθεση της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης και στην προώθηση των προταγµάτων της:
«Ποιος φταίει λοιόν ου 35 αντί 93 ασθενών βγήκαν αό το ψυχιατρείο µόνον; Ποιος θα φταίει ου
το ‘Ψυχαργώς-Β’ φάση’, κινδυνεύει να έχει την ίδια τύχη; Είναι η εύκολη λύση και το άλλοθι των
υευθύνων να µιλούν για τις έριδες των ψυχιάτρων. Οι διαφορές άντα και αντού υήρχαν και θα
υάρχουν. Αυτές δεν µορεί να οδηγούν σε αραλυτικές καταστάσεις.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε
επιστηµονικό περιοδικό)
Παρατηρούµε, έτσι, ότι από το πλέγµα των «µερικών» ερµηνειών παράγονται
αµοιβαία µεροληπτικές αναγνώσεις του «κοινωνικού κόσµου που αλλάζει», µια συστηµατική
παραγνώριση των προθέσεων και της οπτικής του άλλου. Σε αυτό το πολυπρισµατικό
πλαίσιο πρόσληψης του κοινωνικού κόσµου θα αρθρωθούν τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης. Μέσα απ’ αυτό το καλειδοσκόπιο θα αναγνωριστεί και θα προσεγγιστεί
γνωστικά το σύνολο των προταγµάτων που διεισδύουν στην καθηµερινότητα,
προβληµατικοποιώντας την.
4. Το «εγγύς βλέµµα»
Κατ’ αντιπαράθεση µε το ψυχιατρικό βλέµµα, που επιδιώκει να ελέγξει µε τον ένα ή
τον άλλο τρόπο την καθηµερινότητα του ψυχιατρείου, ένα άλλο βλέµµα αρθρώνεται ως
ευθέως αντίθετο µε αυτό: το εγγύς βλέµµα. Η οπτική αυτή συνάδει µε όλους τους ανθρώπους
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που είναι επιφορτισµένοι µε την φροντίδα των τροφίµων σε καθηµερινή βάση.23 Εάν το
ψυχιατρικό βλέµµα, µέσα από την συνολική θέαση των πραγµάτων, επιτυγχάνει µια αναγωγή
του µερικού στο τοπικό, το εγγύς βλέµµα ενθυλακώνεται στην καθηµερινότητα του
συγκεκριµένου ιδρύµατος. Κατά συνέπεια, συχνά εγκλωβίζεται στην «απτή» και
«χειροπιαστή» πραγµατικότητα, παραγνωρίζοντας την «ιδεατή» ή τη «δυνητική»
πραγµατικότητα, βάσει της οποίας αρθρώνεται το ψυχιατρικό βλέµµα. Σε αντίθεση µε την
ψυχιατρική οπτική, η οποία τείνει να επικεντρωθεί σε ένα «εγώ», το εγγύς βλέµµα τείνει να
επικεντρωθεί σε ένα «εµείς», στο σύνολο των ανθρώπων που «εδώ και τώρα» αναλαµβάνουν
το µεγαλύτερο µέρος της εργασίας που απαιτείται για την φροντίδα των νοσηλευοµένων.
Υπό το βάρος των καθηµερινών ευθυνών, που υποστασιοποιούνται σε σωµατικές σχέσεις, το
εγγύς βλέµµα θα προσεγγίσει γνωστικά τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα µ’ έναν ιδιάζοντα
τρόπο, ο οποίος συνίσταται στην υπαγωγή τους σε ενέργειες που επιδέχονται εποπτεία και
αρθρώνονται στο πεδίο της καθηµερινότητας.
Η εγγύτητα επιβάλλει τις αναγκαιότητές της.24 Το σύνολο από τα «να» των
µεταρρυθµιστικών προταγµάτων θα φτάσουν έως τους ψυχιατρικούς θαλάµους. Εκεί, όµως,
θα συναντήσουν τα φυσικά τους όρια. Ότι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει «εδώ και τώρα», σε
µια άµεση εφαρµογή των αναγκαίων τροποποιήσεων της «στάσης» έναντι των
νοσηλευοµένων και έναντι του ιδρύµατος που καλείται να µετασχηµατιστεί ριζικά. Μόνο
που τα υποκείµενα στα οποία αναφέρονται τα προτάγµατα αυτά δεν είναι τα αφηρηµένα
υποκείµενα του ψυχιατρικού λόγου, αλλά «άνθρωποι µε ονοµατεπώνυµο». Το υποκείµενοθεραπευτής δεν είναι πια η αφηρηµένη κατηγορία για την οποία πολλά θα διαβάσουµε στα
φυλλάδια που κυκλοφορούν κατά κόρο σε κάθε «προοδευτική» ψυχιατρική κλινική. Έχουµε
να κάνουµε µε «συγκεκριµένους ανθρώπους», τόσο θεραπευτές όσο και υπό θεραπεία, σε µια
23

Εννοούνται εδώ κυρίως οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες αλλά και οι φύλακες, οι καθαριστές, οι
τραπεζοκόµοι και όλοι εκείνοι που έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε τους νοσηλευόµενους σε ένα ψυχιατρείο.
Υπογραµµίζεται για άλλη µια φορά ότι το «βλέµµα» δεν ανάγεται σε ένα επαγγελµατικό ρόλο αλλά σε ένα
γενικό πρότυπο αναστοχασµού και στοχασµού του κόσµου της ψυχιατρικής που αλλάζει. Παρόλα αυτά, οι
νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες είναι αυτοί/ές που διαβιούν, κυριολεκτικά, µαζί µε τους τροφίµους, είτε
πρόκειται για το ψυχιατρείο είτε για έναν εναλλακτικό θεσµό διαβίωσης µε εικοσιτετράωρη επίβλεψη, όπως
είναι για παράδειγµα το οικοτροφείο. Για µια συνοπτική αλλά και συνεκτική παρουσίαση της ιστορικής
συγκρότησης του νοσηλευτικού επαγγέλµατος, στο πλαίσιο της ευρύτερης διαδικασίας ιατρικής εξειδίκευσης (η
σύγχρονη µορφή της οποίας ξεκινά από τα τέλη του 18ου αιώνα και κορυφώνεται στις µέρες µας), βλ.
Ackerknecht E. H., Ιστορία της ιατρικής, Αθήνα, Μαράθια, 1998, σ. 223-236, ιδιαίτερα σ. 235-236.
24 Ο Roumieux παρουσιάζει, µέσα από µια επαγγελµατική αυτοβιογραφία, την «ηθική σταδιοδροµία» του
νοσοκόµου. Με την περιγραφή βιωµάτων και περιστάσεων δίνει µια θαυµάσια εικονογραφία της διαδικασίας
ενσωµάτωσης στον κοινωνικό κόσµο του προσωπικού, για να δανειστούµε για άλλη µια φορά τους όρους του
Goffman, η οποία παίρνει τη µορφή σταδιακής εξοικείωσης και ατοµικής προσαρµογής σε µια συγκροτηµένη
συλλογικότητα, ταγµένη στη διαχείριση και τον έλεγχο ατόµων-αντικειµένων. Η πραγµατικότητα του
νοσηλευτή, όπως την περιγράφει ο Roumieux, περιορίζεται στην «πραγµατικότητα της στιγµής». Οι
νοσηλευτές είναι «εγκλωβισµένοι» στην πραγµατικότητα της καθηµερινότητας ενός ιδρύµατος, από την οποία
οι ψυχιατρικοί και οι ιδεολογικοί αγώνες φαντάζουν πολύ µακρινοί. Βλ. Roumieux André, Je travaille à l’ asile d’
aliénés, Παρίσι, Champ Libre, 1974.
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καθηµερινή σχέση εγγύτητας. Τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης θα διαβαστούν σε αυτούς
τους χώρους από την οπτική που θα συγκροτηθεί στη βάση αυτής της εγγύτητας. Ο κόσµος
που αλλάζει, ο εαυτός και ο εαυτός των άλλων, θα ανασυγκροτηθούν ως στοιχεία µιας
γενικής διαδικασίας µόνο σε σχέση µε τις συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας. Εδώ έχουµε
µια αντίστροφη κίνηση από αυτή που επιχειρεί το ψυχιατρικό βλέµµα: το γενικό
εγκλωβίζεται στο ειδικό και στο τοπικό, το συνολικό ανάγεται στο µερικό, το ιδεατό στην
απτή καθηµερινότητα.
4.1. Η εγγύτητα
Η εγγύτητα συνάδει µε µια προσωπική σχέση µεταξύ νοσηλευοµένων και
θεραπευτών. Η θέαση του κοινωνικού κόσµου που αλλάζει διαµεσολαβείται από αυτή την
εγγύτητα. Η εγγύτητα ανάγεται καταρχάς σε µια γνώση των αναγκών και µια προσωπική
σχέση25 µε τα άτοµα που διαµένουν στους θαλάµους του ψυχιατρικού νοσοκοµείου: «είναι
αυτή η οµάδα ου ρέει να αρουσιάσει ροσωικά τις ααιτήσεις του ιδρύµατος στους τροφίµους»
(Goffman, 1994, σ. 120). Η γνώση του άλλου παράγεται αναφορικά µε κριτήρια που δεν
ανάγονται αποκλειστικά σε αφηρηµένες κατηγορίες, για παράδειγµα σε µια ψυχιατρική
ταξινόµηση βασισµένη στη νοσογραφία, αλλά κυρίως µε κριτήρια που σχετίζονται µε την
καθηµερινή ζωή στο ίδρυµα. Η αντιµετώπιση του άλλου συνδέεται µε την καθηµερινή του
φροντίδα και µε τα πιθανά προβλήµατα που σχετίζονται µε την καθηµερινή του
συµπεριφορά. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω περιστατικό του οποίου έγινα µάρτυρας
κατά την εθνογραφική έρευνα στο Θ.Ψ.Π.Χ.
Έφτασα στο τµήµα Χ τη στιγµή ου µέσα ήταν η ροϊσταµένη µαζί µε µια νοσοκόµα. Έφτιαχναν µία
λίστα µε υλικό ένδυσης ου χρειάζονταν οι νοσηλευόµενες, ροκειµένου να κάνουν αραγγελία σε
κάοια υηρεσία του ψυχιατρείου. Η νοσοκόµα αναρωτιόταν τι νούµερο φοράει η χ-νοσηλευόµενη, το
ίδιο και η ροϊσταµένη. Η νοσοκόµα είε ότι µάλλον φοράει 37: ‘έχει το ίδιο όδι µε το δικό µου’.
(απόσπασµα από το ερευνητικό ηµερολόγιο)
Η γνώση των προσωπικών αναλογιών, του µεγέθους του πέλµατος, είναι ενδεικτική
της προσωπικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάµεσα στους νοσηλευόµενους και τους
ανθρώπους που έχουν αναλάβει την καθηµερινή τους φροντίδα για ένα µεγάλο διάστηµα σε
25 Η ροσω ική σχέση µε τον «ασθενή» συνάδει µε την ε αγγελµατική ιδεολογία του νοσηλευτικού ε αγγέλµατος, η ο οία
θεµελιώνεται σε ένα ραγµατιστικό ιδεώδες εξατοµικευµένης αροχής φροντίδας, ου ροϋ οθέτει τη γνώση της ατοµικής
ερί τωσης και των ιδιαίτερων αναγκών του καθενός. Βλ. Μαλγαρινού Μ.Α., Κωνσταντινίδου Σ.Φ., Νοσηλευτική, τ. Ι,
Αθήνα, ΤΑΒΙΘΑ, 1987, σ. 35-94, Γιωσαφάτ Μ., «Η εκ αίδευση ψυχιατρικών νοσοκόµων στην Ελλάδα», στο Lebovici
S., Σακελλαρό ουλος Π. (ε ιµ.), Ελληνογαλλικό συµπόσιο κοινωνικής ψυχιατρικής, Αθήνα, Καστανιώτης, 1989, τ.
ΙΙ, σ. 470-474, Ραγιά Α., «Η εκ αίδευση της αδελφής νοσοκόµου στη κοινωνική ψυχιατρική» στο Lebovici S.,
Σακελλαρό ουλος Π. (ε ιµ.), ο. ., σ. 452-457, Κλήµης Ευάγγελος, «Ο ρόλος του νοσηλευτή ψυχικής υγείας- αράγοντες
ου δυσχεραίνουν το έργο του. Προτάσεις ε ίλυσης», Τετράδια Ψυχιατρικής, τ. 66, 1999, σ. 65-69.
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ένα τέτοιου είδους ίδρυµα. Στο εσωτερικό αυτής της σχέσης, η νοσογραφική
κατηγοριοποίηση, η οποία υποτίθεται ότι δικαιολογεί σε τελευταία ανάλυση την «νοσηλεία»
στο ψυχιατρείο, σχετικοποιείται και τίθεται εντός εισαγωγικών. Η καθηµερινότητα
προσδίδει, µε τον καταναγκασµό της επανάληψής της, διαφορετικού τύπου κριτήρια απ’
αυτά που το ψυχιατρικό βλέµµα χρησιµοποιεί προκειµένου να κατηγοριοποιήσει τους
νοσηλευόµενους. Το εγγύς βλέµµα σχηµατίζεται ως οπτική που ανασυγκροτεί τα πράγµατα
στη βάση της οικειότητας µε τις ανάγκες του άλλου. Οι αφηρηµένες αρχές
µετασχηµατίζονται σε πρακτικές διαχείρισης της καθηµερινότητας.
Τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης και το σύνολο από τα «να» που µεταφέρονται
µέσω αυτών, µέσω των λόγων που πηγάζουν από την πορεία µετασχηµατισµού καθεαυτή, θα
συναντήσουν εδώ ένα βλέµµα προσανατολισµένο στις προσωπικές σχέσεις, στην εγγύτητα
των σωµάτων, στις πρακτικές εργασίες της κάθε µέρας, στις ρουτίνες που αποσκοπούν
πρώτα απ’ όλα στη διαχείριση µιας οµάδας ανθρώπων. Το εγγύς βλέµµα θα προσεγγίσει
γνωστικά τον «κοινωνικό κόσµο που αλλάζει» µέσα από τις αναγκαιότητες που πηγάζουν
από το καθήκον της µέριµνας για τις καθηµερινές φυσικές ανάγκες των ατόµων, που τίθενται
ως «σώµατα προς διαχείριση». Τα άλλα βλέµµατα δε θα αναγνωρίσουν αυτή την ιδιοµορφία
της οπτικής που προσιδιάζει στην εγγύτητα. Όπως και µε τις «διαµάχες των ψυχιάτρων», τις
οποίες τα αλλά βλέµµατα δεν κατανοούν ως αυτό που είναι, ως κάτι που ανακύπτει από αυτή
την ίδια τη λογικής της συγκρότησης του ψυχιατρικού βλέµµατος, έτσι και η εγγύτητα δεν
θα γίνει κατανοητή ως αυτό που είναι: ως παράγοντας που συγκροτεί το εγγύς βλέµµα. Το
εγγύς βλέµµα θα «παρεξηγηθεί» από τα άλλα βλέµµατα και κυρίως από το ψυχιατρικό, το
οποίο δεν θα «αναγνωρίσει» σ’ αυτή την οπτική την ιδιάζουσα λογική βάσει της οποίας
προσεγγίζεται γνωστικά ο κόσµος της ψυχιατρικής που αλλάζει.
Είναι χαρακτηριστικό το διαφορετικό επίπεδο λόγου που αναδεικνύεται από το
παρακάτω απόσπασµα, το οποίο αναφέρεται σε ένα ρεπορτάζ ιδιωτικού τηλεοπτικού
σταθµού για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση:
Ερώτηση δηµοσιογράφου σε νοσοκόµα, η οοία στέκεται δίλα αό την ροϊσταµένη του τµήµατος:
«Ερ: Η δουλειά ου κάνετε, ου είναι οωσδήοτε ροσφορά, όσο σας εηρεάζει στη ζωή σας; Α:
Ε, εηρεαζόµαστε, φεύγοντας αό δω έρα, µε όλη αυτή την κατάσταση, την ψυχική κούραση ου
τραβάµε, και τη σωµατική, δεν φερόµαστε σωστά, όως έρεε να φερθούµε.» Ερώτηση στην
καθαρίστρια ου είναι δίλα: «Ερ: Παρόλα αυτά κάνετε ένα ολύ σηµαντικό έργο Α: Προσαθούµε,
κάνουµε υεράνθρωες ροσάθειες, το ρωί δεν µορεί να ατήσει άνθρωος µέσα σε αυτό το
τµήµα. Προσαθούµε, το καθαρίζουµε, σε µηδέν χρόνο γίνεται άλι το ίδιο. Αγαάµε αυτή τη δουλειά,
αγαάµε και τα αιδιά, αλλά δεν µορούµε άλλο, κουραστήκαµε, δεν µορούµε. ∆ε ζητάµε ολλά
ράγµατα, ροσωικό ζητάµε, τίοτα άλλο δε ζητάµε.»
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Ο επικεντρωµένος σε «ανθρωπιστικές» διαστάσεις λόγος περί την καθηµερινή
εργασία του δηµοσιογράφου µετασχηµατίζεται από το εγγύς βλέµµα σε επισήµανση
πρακτικών ζητηµάτων, τα οποία σχετίζονται µε τις συνθήκες εργασίας. Οι αφηρηµένες
αρχές «εξουδετερώνονται» και «υποβιβάζονται» σε πρακτικές διαχείρισης.
Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται µια µετατόπιση του κέντρου βάρους από τα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στις συνθήκες υλοποίησής τους, οι οποίες µε
τη σειρά τους ανάγονται στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού που είναι επιφορτισµένο
µε την καθηµερινή φροντίδα των νοσηλευοµένων. Αυτή η µετατόπιση είναι θεµελιακή, στον
τρόπο µε τον οποίο η οπτική αυτή «βλέπει» τον κόσµο που αλλάζει. Κάθε πρόταγµα θα
µετατραπεί σε τροποποίηση του εργασιακού πλαισίου, κάθε «να» που αποσκοπεί στην
αλλαγή της «στάσης απέναντι στον ασθενή» θα µετασχηµατιστεί σε αίτηµα για
αναδιάρθρωση των συνθηκών εργασίας, κάθε οπτική που βλέπει στην ψυχιατρική
µεταρρύθµιση µια ριζική αλλαγή του τρόπου αντιµετώπισης και θεραπείας της «ψυχικής
ασθένειας» θα γίνει το όχηµα για µια δίχως τέλος «ρητορεία παραπόνων» και διεκδικήσεων,
που έχουν να κάνουν µε τη διαχείριση της καθηµερινότητας σε ένα δηµόσιο ψυχιατρείο.
Έτσι, θα αρθρωθεί µια ρητορεία παραπόνων, η οποία εκφράζεται σε κάθε «εξωτερικό
παρατηρητή», όπως είναι ο ερευνητής. Ένας λόγος θα αναπτυχθεί, επικεντρωµένος στις
«δύσκολες συνθήκες εργασίας», ο οποίος αποβλέπει στις συνδικαλιστικού τύπου διεκδικήσεις
αλλά και στην αντίσταση απέναντι στα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και των
αιτηµάτων της για εργασία επί του εαυτού.
4.2. Η «σκληρή εργασία»
Περιττεύει νοµίζω η αναφορά στις συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε τέτοιου
είδους δηµόσιες υπηρεσίες, όπως είναι τα ψυχιατρικά νοσοκοµεία. Η αναλογία τροφίµων και
προσωπικού είναι συνήθως τέτοια έτσι ώστε στην πράξη πολλές φορές να ακυρώνονται οι
όποιες διαθέσεις των διευθυνόντων ψυχιάτρων για µια λεπτοµερή θεραπευτική διεργασία
επικεντρωµένη στο κάθε άτοµο ξεχωριστά. Το παρακάτω απόσπασµα, από µια λογοτεχνική
αφήγηση που αφορά σε µια «µακρινή» εποχή, δίνει µια εικονογραφία, όψεις της οποίας δε
θα δυσκολευτούµε να συναντήσουµε ακόµα και σήµερα στα ελληνικά ψυχιατρεία,
τουλάχιστον σε ορισµένους θαλάµους, όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπια έρευνα:
«‘Γιατί ρε ήιες τη βούτα;’ του είε ο νοσοκόµος και τον άρχισε στα χαστούκια. Τον έβγαλε και τον
ήγε στο θάλαµο µε τα κρεβάτια (…) Τον βλέει ο νοσοκόµος ου άλλαξε χρώµα [ο αφηγητής], τον
ειρωνεύεται και γελάει σαρκαστικά. ‘Τι ήθελες να βάλλεις τη µύτη σου στο στόµα-του; ∆εν την έβαζες
καλύτερα στο κ… θα βρωµούσε λιγότερο’ του λέει. (…) Να ας καµιά µέρα να καθίσεις στο
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διάδροµο, στα αοχωρητήρια, και θα δεις ότι δεν βάζει ο νους σου. Όως στα ζαχαρολαστεία άνε οι
άνθρωοι να φάνε άστες, άνε οι τρελοί για να φάνε σκ… Τρώνε και ίνουνε σκ… και κάτουρα µε
τις χούφτες… δεν έχουνε όµως ανάγκη, τους τρέφουνε αυτά. ∆εν έχουνε ανάγκη ο λόγος το λέει,
αλλά τι να γίνει, οιος µορεί να τους ροσέχει όλους. Έεσε τις άλλες ίκτερος και τους θέριζε:
εθαίνανε 10 την ηµέρα. Έχει 40 µε 50 ασθενείς ο κάθε νοσοκόµος. Προφταίνει να τους ροσέχει
όλους;» (Ζάρκος, 1981α, σ. 62)
Το ζητούµενο δεν είναι να καταδειχτεί µια αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης των
υπηρεσιών, αλλά να επισηµανθούν οι κοινωνικές διεργασίες, µέσα από τις οποίες παράγονται
οι οπτικές ανάγνωσης της πραγµατικότητας που αλλάζει.26 Η προσωπική γνωριµία και οι
συνθήκες εργασίας οδηγούν στη συγκρότηση ενός βλέµµατος, το οποίο δοµείται βάσει της
αρχής της φυσικής εγγύτητας. Το πρόταγµα αντιπαραβάλλεται µε τις «δεδοµένες συνθήκες»,
τα «να» έρχονται αντιµέτωπα µε µια στάση που αγκυροβολεί σε µια «εδώ και τώρα»
αντιµετώπιση πρακτικών ζητηµάτων Η εγγύτητα οδηγεί συνήθως σε ένα µίγµα σκληρής
αντιµετώπισης των τροφίµων αναµεµιγµένης µε µια πατερναλιστική στάση. Το εγγύς βλέµµα
µετασχηµατίζει τους τροφίµους σε «παιδιά», µε την ανάλογη αντιµετώπιση. Οι γυναίκες
τρόφιµοι γίνονται «τα κορίτσια» και οι άνδρες τρόφιµοι «τα παιδιά» (Goffman, 1994, σ.
122):
«Είµαι αό το 84 και µορώ να ω ότι δεν έχω κανένα ρόβληµα, τα κορίτσια ανταοκρίνονται άρα
ολύ σωστά. Λίγες φορές έχω κάοιο ρόβληµα ας ούµε έντονο. Ε, όσο µορούνε ροσαθούνε.»
(εκπαιδεύτρια σε συνεταιρισµό ραπτικής, η υπογράµµιση δική µου)
Σ’ αυτή την πατερναλιστική στάση θα δούµε να αντιστρατεύονται τόσο το
ψυχιατρικό βλέµµα (αυτό που συντονίζεται µε τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης), όσο και το βλέµµα των ανθρώπων των κοινωνικών υπηρεσιών.27 Τα
βλέµµατα αυτά διαβλέπουν µια έντονη αρνητικότητα στην πατερναλιστική αντιµετώπιση,
εφόσον αυτή οδηγεί σε µια ιδιότυπη «κοινωνική παλινδρόµηση», η οποία θεωρείται ότι δε
συνάδει µε τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Σύµφωνα µε την
κανονιστικότητα που ανακύπτει από τα προτάγµατα αυτά, η καθηµερινή φροντίδα οφείλει να
26 Σε αυτή τη διαφοροποίηση των οπτικών αναφέρεται και ο Παναγιωτόπουλος Νίκος: «Παρατηρήσαµε στο
ίδρυµα αγωγής θηλέων ότι το ροσω ικό των αιδονόµων µιλούσε για τους ‘α έναντι’ όταν ήθελαν να αναφερθούν στο
ε ιστηµονικό ροσω ικό, εννοώντας µ’ αυτό το κτίριο ου στέγαζε τη διεύθυνση του ιδρύµατος…» Πρβλ.
Παναγιωτόπουλος, Οι α όκληροι, ο.π., σ. 171.
27 Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας επισκέφτηκα ένα θάλαµο, από τους πιο «προοδευτικούς» του
Θ.Ψ.Π.Χ., και ζήτησα ορισµένες πληροφορίες για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονταν εκεί. Στο σχόλιό
µου, ότι ορισµένες από αυτές τις δραστηριότητες εµπίπτουν στην ευρύτερη διαδικασία της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, η Προϊσταµένη µου απάντησε µε έντονο, αλλά καθ’ όλα φιλικό, ύφος: «Ε, εί αµε, ψυχιατρική
µεταρρύθµιση, αλλά να µην το αρακάνουµε κιόλας». Σε αυτή τη διαπίστωση µπορούµε να διαγνώσουµε τη
διαφοροποίηση του ψυχιατρικού από το εγγύς βλέµµα, µε όλη του την πλαστικότητα. Το σύνολο από τα
αφηρηµένα προτάγµατα µπαίνουν στην παρένθεση της καθηµερινότητας, η οποία επιβάλλει τις αναγκαιότητές
της και τις δικές της λογικές ανασυγκρότησης του κοινωνικού κόσµου που αλλάζει.
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προσανατολιστεί στην παραγωγή της αυτονοµίας του ατόµου και στην ανάληψη εκ µέρους
του των ευθυνών που του αναλογούν. Στην προκειµένη περίπτωση, η ανάληψη της ευθύνης
αφορά στις καθηµερινές φυσικές ανάγκες, την ένδυση και την φροντίδα του εαυτού: οι
ευθύνες του ατόµου «δεν πρέπει» να υποκατασταθούν από µια «υπερπροστατευτική»
υπηρεσία.
4.3. Η ρητορεία των αραόνων
Από αυτή την εµµονή της ανάδειξης προβληµάτων προς επίλυση «εδώ και τώρα», η
οποία παίρνει τη µορφή ενός ιδιότυπου πραγµατισµού, πηγάζει µια ρητορεία των
παραπόνων. Έναντι σε κάθε «να», που κυκλοφορεί στην καθηµερινότητα που συνάδει µε ένα
πόστο αυτού του τύπου, αρθρώνεται ένας θεµελιωµένος πραγµατιστικά αντίλογος, µια
παγιωµένη στο χρόνο λογική αντίστασης στην αλλαγή, η οποία πηγάζει από τη λογική
καθεαυτή του βλέµµατος. Η εγγύτητα οδηγεί σε µια ιδιάζουσα οπτική, µε την οποία
αναγιγνώσκονται τα προτάγµατα, που οδηγεί σε µια ρητορεία παραπόνων. Η ρητορεία των
παραπόνων εξαπλώνεται σε όλο το φάσµα των συνθηκών εργασίας: αφορά το ωράριο και τον
απαιτούµενο όγκο δουλειάς, τα διαθέσιµα µέσα για την επιτυχία των στόχων που «τίθενται
από τα πάνω», την ανάγκη εκπαίδευσης που πάντοτε «παραµένει στα λόγια», την περίφηµη
και πανθοµολογούµενη «έλλειψη προσωπικού».28 Αυτό το µοτίβο διαµαρτυρίας, στο οποίο
επιµένει η εν λόγω οπτική γνωστικής προσέγγισης της µεταρρύθµισης, διαπερνά τον «κόσµο
του προσωπικού» (σύµφωνα µε την έννοια που θα έδινε στον όρο ένας διευθυντής ψυχίατρος
και όχι ο Goffman), λαµβάνοντας την µορφή ενός τοπικού ορίζοντα νοήµατος:
«Υάρχει φοβερή έλλειψη ροσωικού. Είµαι η ροϊσταµένη του τµήµατος, έχουµε φοβερή έλλειψη
ροσωικού, δουλεύουµε µε µία καθαρίστρια. Πρωί, εγώ µε άλλο ένα άτοµο τις ερισσότερες φορές,
ράγµα ου δεν µορούµε να κάνουµε τίοτα, έρα αό τα αολύτως ααραίτητα. ∆ηλαδή, να
ταΐσουµε τα αιδιά [τµήµα αίδων], να τα ντύσουµε, να τα ροσέχουµε. Αό κει και έρα, τόσες άλλες
δουλειές ου ρέει να γίνονται καθηµερινά, ξέρω εγώ, χτυάει ένα αιδί να το ας στα ιατρεία, οι
εξετάσεις ου ρέει να γίνονται, ούτε καλά καλά δουλειές γραφικές, ου ρέει να κάνω εγώ σαν
ροϊσταµένη, δεν ρολαβαίνω να τις κάνω. Υάρχει φοβερή έλλειψη ροσωικού. Υάρχει φοβερή
28 Βλ. για παράδειγµα το άρθρο των Αντωνίου et al, (2002) όπου το «σύνδροµο κοπώσεως» (burn out) ανάγεται
όχι στις ιδιαιτερότητες της εργασίας που επιτελείται από το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά στην επιβολή µιας
κανονιστικότητας διαχειριστικού τύπου από τα πάνω, από την διοίκηση και από το κράτος, και γενικότερα στις
µη ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας. Σε ένα άρθρο µε παρόµοιο θέµα (Κουκαρούδης et al, 2002)
αναπτύσσεται µια οµόλογη επιχειρηµατολογία. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασµα (σ. 58):
«Σύµφωνα µε τους νόµους του κράτους τη συνολική ευθύνη για το κάθε νοσοκοµείο και υγειονοµική µονάδα έχει ο
εκάστοτε ρόεδρος (τώρα ια διοικητής) και κατ’ ε έκταση η ολιτική ηγεσία ου τον ορίζει. Η εκάστοτε ολιτική ηγεσία
λοι όν έχει την ευθύνη γι’ αυτήν τη βαρβαρότητα ου µας ε ιβάλλει. Πρόκειται για µια ιδιαίτερα σκληρή στάση ου
βιώνουµε για χρόνια. Έτσι, και µε την α ειλή διοικητικών κυρώσεων οι εργαζόµενοι εξαναγκαζόµαστε τελικά να
λειτουργήσουµε σ’ ένα αυταρχικό λαίσιο µετατρε όµενοι σε εκτελεστικά όργανα οδηγιών και εντολών συχνά ξένων ρος
το σεβασµό, την αξιο ρέ εια, την ροσω ικότητα του ολίτη ου νοσηλεύεται στο ΨΝΘ αλλά και ξένων ρος τα
θερα ευτικά µας καθήκοντα. (...) Την ίδια στιγµή καλούµαστε-διατασσόµαστε να µετατρα ούµε σε ‘µοντέρνο’ ροσω ικό.»
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έλλειψη ροσωικού, το κυριότερο ρόβληµα αυτό είναι.» (προϊσταµένη τµήµατος σε ψυχιατρικό
νοσοκοµείο, απευθυνόµενη σε δηµοσιογράφο σε τηλεοπτική κάµερα)
Το µοτίβο της ρητορείας των παραπόνων αυτού του τύπου ανευρίσκεται όχι µόνο
σε χώρους όπου η έλλειψη προσωπικού είναι πασιφανής, αλλά και σε άλλα τµήµατα, στα
οποία οι ανάγκες δε δείχνουν να είναι τόσο πιεστικές, τουλάχιστον όσον αφορά τους
επιδιωκόµενους από το ίδιο το προσωπικό στόχους. Θα πρέπει να εντάξουµε αυτή τη
ρητορεία στην εσωτερική λογική µε βάση την οποία συγκροτείται το εγγύς βλέµµα και στον
ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο η οπτική αυτή ερµηνεύει τις επιταγές που η ψυχιατρική
µεταρρύθµιση «εµφυτεύει» στην καθηµερινότητα. Τα επαναλαµβανόµενα σχήµατα
διαµαρτυρίας και άρθρωσης διεκδικήσεων δεν µπορούµε να τα αναγάγουµε µονοσήµαντα
ούτε σε µια συνδικαλιστικού τύπου συλλογιστική, σε «µερικά» συµφέροντα (αν και διαθέτουν
µια τέτοια διάσταση) ούτε και σε «αντικειµενικές ανάγκες» (αν και η «σκληρότητα» των
συνθηκών εργασίας συνηγορεί πολλές φορές σ’ αυτό). Αποτελούν στοιχεία ενός βλέµµατος,
ενός τρόπου του να προσεγγίζεται γνωστικά ο κόσµος της ψυχιατρικής που αλλάζει.

4.4. Το καθηκοντολόγιο
Σε άµεση συνάρτηση µε τη ρητορεία των παραπόνων βρίσκεται η αποδιδόµενη
έµφαση στο καθηκοντολόγιο. Τυπική διάσταση µιας δηµόσιας υπηρεσίας, το
καθηκοντολόγιο διαπερνά πέρα ως πέρα το εγγύς βλέµµα, λαµβάνοντας τη µορφή ενός
νοµιµοποιητικού σχήµατος, στο οποίο ανάγονται οι αντιστάσεις στα προτάγµατα που
απαιτούν µια εργασία στο πεδίο της καθηµερινότητας, επί του εαυτού και επί του εαυτού
των άλλων:
Είχα εισκεφτεί ένα τµήµα γυναικών. (…) Κάοια στιγµή ήρθε µια γυναικά, γύρω στα 50, ξένη, η
οοία µιλώντας στα αγγλικά ειζητούσε άµεση εέµβαση αό το γιατρό, µία ένεση. Βρίσκονταν σε
κατάσταση κατάρρευσης. Η ροϊσταµένη καταλάβαινε ερίου τι της έλεγε στα αγγλικά και ρόλο
µεταφραστή έαιξε µια νεαρή νοσοκόµα. Η Προϊσταµένη ήρε τηλέφωνο σε ένα άλλο τµήµα
ροκειµένου να διερευνήσει εάν νοσηλεύονταν σ’ αυτό. Στο ρώτο ου έγινε κρούση έλαβε αρνητική
αάντηση. Ξανατηλεφώνησε ζητώντας αό κάοιους να έρθουν γρήγορα να την αναλάβουν. Η
ασθενής ζητούσε είµονα την ένεση και τα όδια της λύγιζαν. Σηκώθηκα ροκειµένου να τη
διευκολύνω να καθίσει (υήρχε στενότητα χώρου). Μια νοσοκόµα εεχείρησε να τη βοηθήσει να
καθίσει, αλλά η Προϊσταµένη είε να µην καθίσει διότι θα έρθουν να την άρουν, µη λυγίζοντας στην
εικόνα της καταρρέουσας γυναίκας. Η άρνησή της αοσκοούσε στο να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη
φροντίδα της ‘οι υεύθυνοι’ και όχι το τµήµα της. Τελικά, µετά αό ένα µικρό σχετικά χρονικό
διάστηµα είκοσι λετών, ήρθαν κάοιοι και την αρέλαβαν. Ρώτησα αν ήταν αό τη Σκανδιναβία, διότι
έτσι έδειχνε το εώνυµό της, αλλά η Προϊσταµένη µου είε ότι ήταν Αγγλίδα, αλκοολική και ότι
µαινοβγαίνει… (απόσπασµα από το ερευνητικό ηµερολόγιο)
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Το παραπάνω απόσπασµα αναφέρεται στη συµµετοχική παρατήρηση σε ένα
θάλαµο που εθεωρείτο ως «παραδειγµατικός τόπος» (lieu exemplaire) επεµβάσεων και
εφαρµογών ιδεών που συνάδουν µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Η εµµονή στο
καθηκοντολόγιο λειτουργούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ως φίλτρο που διαµεσολαβούσε
τις επιταγές για µετασχηµατισµό της καθηµερινότητας. Το καθηκοντολόγιο είναι η πηγή
της γραφειοκρατικής εξουσίας αλλά στην προκειµένη περίπτωση δεν έχουµε να κάνουµε
µόνο µε την εφαρµογή µιας εξουσιαστικής πρακτικής, η οποία επιζητεί την ύστατη
νοµιµοποίησή της στον τυπικό κώδικα ρύθµισης των καθηκόντων, αλλά µε µια κοινωνική
λογική που συνηγορεί στην συγκρότηση ενός βλέµµατος: πρόκειται για ένα τρόπο γνωστικής
προσέγγισης των προταγµάτων που οδηγεί σε µια προοπτική δράσης:
«Σε µια γωνιά του θαλάµου είναι µια στοίβα κουβέρτες, στρώµατα άδεια και ρούχα καθαρά ου τα έχει
ο νοσοκόµος για ν’ αλλάζει τους τρελλους όταν έρχεται κανένας εισκέτης τους, για να τους βλέει
καθαρούς. (…) Όταν έρχεται ο ατέρας-του και τον καλεί στο εισκετήριο του φορεί καθαρά ρούχα
γιατί αν δούνε οι γιατροί ασθενή µε λερωµένα ρούχα στο εισκετήριο κόβουνε ρόστιµο στο νοσοκόµο
του… αν δούνε οι γιατροί ασθενή στο αοχωρητήριο ν’ αλείβει µε βρωµιές τα µούτρα του και να τις
τρώει αυτό δεν το θεωρούνε σουδαίο γιατί εκεί δεν είναι άνθρωοι λογικοί ου θα τους δούνε… όλοι
τριγύρω ου βλέουνε είναι τρελοί και δεν καταλαβαίνουνε. Ότι γίνεται, για τα µάτια ‘του λογικού
κόσµου’ γίνεται κι όχι γιατί είναι ανάγκη και ρέει να γίνει…» (Ζάρκος, 1981α, σ. 100-101, σ.
58)
Το καθηκοντολόγιο, µε την ηθική του καθήκοντος, η οποία διαχωρίζεται από την
αίσθηση της αρµοδιότητας, συνιστά έναν µηχανισµό αποπροσωποποίησης της δράσης,
καθώς εγκλωβίζει τα επιµέρους άτοµα σε µια αποστασιοποίηση από την ίδια τους την
πράξη. Ενώ η αίσθηση της αρµοδιότητας τείνει να προσωποποιήσει το «εγωκεντρικό»
ψυχιατρικό βλέµµα, ακόµα και όταν αυτό ανάγεται σε αφηρηµένες αρχές, το
καθηκοντολόγιο αποπροσωποποιεί το εγγύς βλέµµα, την ίδια τη στιγµή που το οδηγεί σε
µια «εδώ και τώρα» θέαση των πραγµάτων. Η διαφορά της «αίσθησης της αρµοδιότητας»
από την ηθική του καθήκοντος έγκειται στην εσωτερική σχέση της δράσης µε τον εαυτό.
Από την αρµοδιότητα πηγάζει µια εξατοµικευµένη θεώρηση της πράξης. Αντίθετα, το
καθηκοντολόγιο προτρέπει σε πρακτικές «εδώ και τώρα», βάσει προδιαγεγραµµένων
τυπικών και προβλεπόµενων σταδίων της δράσης, οι οποίες αποδεσµεύουν το άτοµο από
την ίδια του την πράξη. Η ευθύνη που πηγάζει από την αίσθηση της αρµοδιότητας απαιτεί
µια προσωπική πρόσδεση µε τις αφηρηµένες αρχές στις οποίες ανάγεται. Η ευθύνη που
ανάγεται στο τυπικό καθήκον επιβάλλεται στο άτοµο ως υποχρέωση, ως προσαρµογή στις
προδιαγραφές των, µε σαφήνεια οριοθετηµένων, επαγγελµατικών ρόλων:
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«Μια µέρα είχε ξεφύγει, ήγε κι ανέβηκε στην ταράτσα του λυντηρίου. Ο νοσοκόµος ου τον είδε
τρόµαξε: αν έσει και σκοτωθεί θα άει στο ∆ικαστήριο και µορεί να φάει 6 µήνες φυλακή. Γι’ αυτό
άρχισε να τον δένει την ηµέρα, στα κάγκελα µε αλυσίδα, και το µεσηµέρι και τα βράδια µέχρι τις δέκα.
Τον είχε και κοιµότανε στο θάλαµο ου κοιµόνται εκείνοι ου έχουνε κάοια ελευθερία και για να µην
κλείσει την όρτα νωρίς και εριορίζει και τους άλλους τον έδενε µε αλυσίδα αό το κρεβάτι του
Αλιφέρη.» ( Ζάρκος, 1981α, σ. 98)
Το καθηκοντολόγιο, ο κώδικας συµπεριφοράς κάθε δηµοσίου υπαλλήλου,
διαµεσολαβεί τον τρόπο θέασης των πραγµάτων εκείνων των ανθρώπων που είναι ταγµένοι
από τον καταµερισµό της εργασίας σε ένα δηµόσιο ψυχιατρικό νοσοκοµείο να µεριµνούν
για την καθηµερινή φροντίδα των νοσηλευοµένων. Από το καθηκοντολόγιο προκύπτει µια
«ηθική του καθήκοντος», µέσω της οποίας «εντοπισµένος εαυτός» προσδένεται σε ένα
τυπικό. Το εγγύς βλέµµα διαµεσολαβείται από την «ηθική του καθήκοντος», που επιβάλλει
το καθηκοντολόγιο:
«‘Τη δουλειά µου κοιτάω ρε αλαβέ. Κοιτάω να έχω το θάλαµο καθαρό. Αυτή είν’ η δουλειά µου.»
(Ζάρκος, 1981α, σ. 102)

4.5. Η εκ εριτροής εριφορά
Αξίζει να γίνει αναφορά στο θεσµό της εκ περιτροπής εναλλαγής πόστων ορισµένων
κατηγοριών των εργαζοµένων στο ψυχιατρείο: οι εργαζόµενοι είναι υποχρεωµένοι να
µετακινούνται κάθε τρία χρόνια από το ένα πόστο στο άλλο, στο εσωτερικό του ιδρύµατος.
Μέσα απ’ την «περιφορά» παράγεται µια αίσθηση αποστασιοποίησης από την εκάστοτε
υπηρεσία και µια αδυναµία στρατηγικής σύνδεσης της βιογραφίας µε αυτή, όπως συµβαίνει
για παράδειγµα µε ένα διευθυντή-ψυχίατρο.29 Από την άλλη, ο περιορισµός στο εσωτερικό
ενός θεσµού, όπως είναι ένα δηµόσιο ψυχιατρείο, το οποίο λειτουργεί ως εξωτερικό σύνορο
της τυπικά προδιαγεγραµµένης εναλλαγής πόστων, οδηγεί σε µία ένταξη του «εγώ» σε ένα
«εµείς», το οποίο συνήθως υποστασιοποιείται στο συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης
αλλά και σε µια ιδιαίτερη επαγγελµατική ταυτότητα.

29

∆εν είναι τυχαίο ότι οι ψυχίατροι που µάχονταν για τον ριζικό µετασχηµατισµό της ασυλιακής δοµής του
Θ.Ψ.Π.Χ. αντιµάχονταν αυτό το θεσµό επειδή θεωρούσαν ότι αποδυνάµωνε τις προϋποθέσεις συστράτευσης
του προσωπικού στον «κοινό σκοπό». Η εκ περιτροπής περιφορά σχετικοποιούσε την εξουσία έναντι του
προσωπικού και κατά συνέπεια τις δυνατότητες επιβολής της κανονιστικότητας που προκύπτει από τα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Για τη σχέση γιατρού-νοσηλευτή, βλ. Μητσάκη Ειρήνη, «Η
σχέση γιατρού-νοσηλευτή: Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες», Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 73, 2001, σ. 133-140.
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Η εναλλαγή αυτή δεν οδηγεί σε µια συνολική θέαση του θεσµού. Το εγγύς βλέµµα
εγκλωβίζεται στο συγκεκριµένο πόστο εργασίας.30 Αυτό καταδεικνύεται από ένα
αφηγηµατικό µοτίβο που συνάντησα πολύ συχνά όταν διενεργούσα την επιτόπια έρευνα.
Πολλές φορές, όταν ρωτούσα τη γνώµη ενός µέλους του προσωπικού για το τι συµβαίνει σε
εκείνη ή την άλλη περίπτωση η απάντηση ήταν του τύπου «λένε ότι…».31 Αυτού του τύπου η
απάντηση συχνά υποκρύπτει µια διάθεση αποφυγής προσωπικής δέσµευσης αναφορικά µε
τις παρεχόµενες πληροφορίες («δεν το λέω εγώ, έτσι λέγεται») ή και µια απουσία βούλησης
παροχής πληροφοριών. Ταυτόχρονα όµως υπογραµµίζει τη θεώρηση του τοµέα εργασίας
ως πλαισίου αναφοράς, ως κατεξοχήν δηµόσιου χώρου, έναντι του οποίου η δράση
αναφέρεται, διεκδικώντας τη νοµιµότητά της. Το εγγύς βλέµµα αγκιστρώνεται στην
εκάστοτε υπηρεσία του ιδρύµατος, στο βαθµό που σε αυτή και µόνο επεκτείνεται το
αίσθηµα της ευθύνης: παράδοξος συσχετισµός αποστασιοποίησης-δέσµευσης.
4.6. Νοσηλεύτριες και νοσοκόµες
Ωστόσο, σε αυτό το εγγύς βλέµµα θα πρέπει να υπογραµµίσουµε τις εσωτερικές
διαφοροποιήσεις που αφενός προβλέπονται τυπικά αφετέρου επιδιώκεται να επιτευχθούν
πρακτικά. Η πιο σηµαντική διαφοροποίηση είναι αυτή µεταξύ νοσηλευτών/τριών και
νοσοκόµων. Οι νοσηλεύτριες/τές µε ανώτερες σπουδές εισήλθαν µαζικά στο χώρο της
ψυχιατρικής κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, στο πλαίσιο του µετασχηµατισµού του
χαρακτήρα των ψυχιατρείων από φυλακτικά σε θεραπευτικά ιδρύµατα, από άσυλα σε
ψυχιατρικά νοσοκοµεία. Ως εκ τούτου, η σύνθεση του προσωπικού που ήταν υπεύθυνο για
την καθηµερινή φροντίδα των νοσηλευοµένων τροποποιήθηκε σταδιακά.32 Η πληθώρα των
30

Εξαίρεση αποτελούν τα άτοµα εκείνα που βρίσκονται στα υψηλότερα κλιµάκια των συνδικαλιστικών
οργάνων και των ατόµων που έχουν καταλάβει διοικητικές θέσεις (π.χ. διοίκηση νοσηλευτικής υπηρεσίας). Σε
γενικές γραµµές, µπορεί να υποστηριχτεί ότι όσο υψηλότερη θέση στην ιεραρχία καταλαµβάνει κάποιος τόσο
η οπτική του τείνει να «αγκαλιάσει» ολόκληρο το ίδρυµα.
31 Για παράδειγµα, όταν ρώτησα κάποια στιγµή την προϊσταµένη σε ένα θάλαµο µιας κλινικής για τον τρόπο
που οι νοσηλευόµενοι σε έναν άλλο θάλαµο της ίδιας κλινικής έκαναν το µπάνιο τους, αυτή µου ανέφερε ότι
«έχει ακούσει ότι» αυτό γίνεται κάθε Παρασκευή, µαζικά, µε τη χρήση λάστιχου. ∆ίνοντάς µου ορισµένες
λεπτοµέρειες παραδέχτηκε ότι η ίδια δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ τη διαδικασία αυτή και ότι οι γνώσεις της
βασίζονται σε πληροφορίες.
32 Η τάση ε ιστηµονικο οίησης των νοσηλευτικών ρακτικών α οτελεί ένα µεταγενέστερο στάδιο της ε αγγελµατο οίησής
τους. Η διαδικασία αρχικά ε αγγελµατο οίησης και στη συνέχεια ε ιστηµονικο οίησης των βοηθητικών ή αραϊατρικών
ρακτικών είναι καθολική και αφορά σε όλους τους τοµείς των δηµόσιων και των ιδιωτικών υ ηρεσιών υγείας. Ενδεικτικά
βλ. Wilkinson Teresa, «Ο ρόλος του νοσηλευτικού ροσω ικού στην ενδονοσοκοµειακή ψυχιατρική θερα εία», στο
Τσιάντης Γιάννης, Μανωλό ουλος Σωτήρης (ε ιµ.), Σύγχρονα θέµατα παιδοψυχιατρικής, τ. ΙΙΙ, Αθήνα,
Καστανιώτης, 1989, σ. 291, Ανδριώτη ∆έσ οινα, Τα επαγγέλµατα υγείας στην Ελλάδα, Αθήνα, Εξάντας, 1998, σ.
108-110, και Χιωτάκης Στέλιος, Για µια κοινωνιολογία των ελευθέριων επαγγελµάτων, Επιστηµονική
επαγγελµατοποίηση των ιατρικών υπηρεσιών, Αθήνα, Οδυσσέας, 1994, σ. 202-209. Ο Πατινιώτης υ ογραµµίζει µε
τη σειρά του ότι η ονοµατοθεσία και η κατοχύρωση των νέων ε αγγελµάτων (professions) συνδέεται αφενός µε την
ε ιστηµονικο οίησή τους και αφετέρου µε την εγκαθίδρυση µιας ε αγγελµατικής ηθικής. Βλ. Πατινιώτης Νικήτας,
«Κοινωνιολογική ταξινόµηση των ε αγγελµάτων: Θεωρητικές ροσεγγίσεις και εµ ειρικά διλήµµατα», Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών, τ. 91, 1996, σ. 19, 29.
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«φυλάκων των τρελών», οι οποίοι προσλαµβάνονταν κάποτε µε κριτήριο τη σωµατική ρώµη,
άρχιζε να µετασχηµατίζεται σταδιακά σε νοσηλευτικό προσωπικό, µέσα από µια σειρά από
εκπαιδευτικά προγράµµατα αλλά κυρίως µέσα από τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης.
Σ’ αυτή τη σταδιακή σύµµειξη οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές µε ανώτερες
σπουδές διαχωρίζουν τον ρόλο τους από το πρώην φυλακτικό προσωπικό, επιδιώκοντας
έναν διαχωρισµό και µια αναγνώριση αυτής της διάκρισης που θεµελιώνεται στις
εξειδικευµένες σπουδές. Στην παραγωγή και αναπαραγωγή της διάκρισης αποβλέπει, για
παράδειγµα, η υπενθύµιση εκ µέρους της προϊστάµενης στο απόσπασµα που παρατέθηκε:
«ούτε καλά καλά, δουλειές γραφικές, ου ρέει να κάνω εγώ σαν ροϊσταµένη, δεν ρολαβαίνω να
τις κάνω.» Αυτές οι «γραφικές δουλειές» είναι το ειδοποιό χαρακτηριστικό, στο οποίο
βασίζεται η διάκριση µιας απλής «αδελφής νοσοκόµας» από µια «νοσηλεύτρια». Το οιονεί
επιστηµονικό στάτους προβάλλεται, όπως και σε κάθε ανάλογη περίπτωση, προκειµένου να
εκφραστεί, να νοµιµοποιηθεί και να παγιωθεί µια διάκριση. Το βλέµµα είναι κοινό και
πηγάζει από την εγγύτητα, ωστόσο δεν είναι οµοιογενές, όπως δεν είναι οµοιογενές το
ψυχιατρικό βλέµµα που υιοθετεί π.χ. µια διευθύντρια-ψυχίατρος και ένας ειδικευόµενος
γιατρός.
Οι τεχνικές, µέσω των οποίων αναπαράγονται αυτές οι διακρίσεις στο πεδίο της
καθηµερινότητας είναι πάµπολλες. Ενίοτε αφορούν σε τεχνικές διαχείρισης του σώµατος,
επιβάλλοντας µια ιεραρχία στην εγγύτητα (ποιος για παράδειγµα θα έρθει, και σε ποιες
περιπτώσεις, πιο κοντά µε το σώµα των νοσηλευοµένων) και άλλες πάλι φορές τείνουν στο
να επιβάλλουν µια αρµοδιότητα στη διαχείριση της δηµόσιας εικόνας της οµάδας ή του
θαλάµου (ποιος έχει το δικαίωµα του οµιλείν εξ ονόµατος της οµάδας):
Στην αρχή η Προϊσταµένη δεν µου αεύθυνε το λόγο, ίσως γιατί αισθάνονταν αµηχανία αέναντι σε
έναν εισβολέα. Σε κάθε ερίτωση όµως ήταν η Προϊσταµένη η οοία διαχειριζόταν την εαφή και τις
σχέσεις της νοσηλευτικής οµάδας µαζί µου. Οι υόλοιες αλώς αρευρίσκονταν ή αρακολουθούσαν
διακριτικά. (απόσπασµα από το ερευνητικό ηµερολόγιο)
Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά το πρώην φυλακτικό και νυν νοσηλευτικό
προσωπικό, από κει πηγάζει το βλέµµα εκείνο που ανθίσταται περισσότερο από
οποιοδήποτε άλλο στην ηγεµονία των προταγµάτων της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Τα
άτοµα αυτά αισθάνονται ότι ξαφνικά βρέθηκαν υπόλογοι για το ποιόν τους, για τον τρόπο
µε τον οποίο είναι συγκροτηµένος ο εαυτός τους ως επαγγελµατίας. Όλα τα προτάγµατα
που αποβλέπουν στην τροποποίηση της στάσης µέσω µιας εργασίας επί του εαυτού θα
συναντήσουν εδώ ένα συστηµατικά παραγόµενο στην καθηµερινότητα πρακτικό αντίλογο,
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ένα διαθλαστικό καθρέπτη, στον οποίο θα διαβαστούν, µε το ιδιάζον βλέµµα της εγγύτητας,
τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης:
«Οι ερισσότεροι ήταν βοσκοί. Ήταν µια δουλειά ου κανείς δεν την ήθελε, η χειρότερη. Τι µορείς
να τους εις;» (εκπαιδευόµενη-εθελόντρια κοινωνική λειτουργός)
5. Το «αφ’ υψηλού βλέµµα» της διοίκησης
Η διοίκηση του ψυχιατρικού ιδρύµατος ακολουθεί µια ιδιαίτερη λογική στον τρόπο
που ανασυγκροτεί την πορεία αλλαγής του ψυχιατρείου. Οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει
τους ανώτερους διοικητικούς και διευθυντικούς ρόλους τείνουν να βλέπουν τη διαδικασία της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, ανεξάρτητα από την «προσωπική»
τους τοποθέτηση. Τα προτάγµατα που αναδύονται µέσα από τους λόγους που διαπερνούν
την ψυχιατρική καθηµερινότητα, προβληµατικοποιώντας την, θα διαβαστούν µε βάση τα
συγκεκριµένα συστατικά στοιχεία του βλέµµατος που µορφοποιείται απ’ αυτή την ιδιάζουσα
«από τα πάνω προς τα κάτω», «ψύχραιµη και αποστασιοποιηµένη», πρόσληψη.
Η οπτική της διοίκησης συνάδει µε ένα βλέµµα που χαρακτηρίζεται «αφ’ υψηλού»
µε µια διπλή σηµασία: 1) υποδηλώνει µια αποστασιοποίηση από τα προτάγµατα καθεαυτά
και 2) βλέπει τα πράγµατα ιεραρχικά, από πάνω προς τα κάτω. Με τον όρο «διοίκηση»
εννοείται το σύνολο από τα πρόσωπα που βρίσκονται στην κορυφή της διοικητικής
ιεραρχίας (διευθυντές και διευθύντριες, πρόεδροι των ιδρυµάτων, µέλη του διοικητικού
συµβουλίου και προσφάτως διοικητές). Τα άτοµα αυτά βρίσκονται στη θέση του
διαµεσολαβητή µεταξύ του ιδρύµατος, που έχει τη µορφή της δηµόσιας υπηρεσίας, στην
οποία είναι επικεφαλής, και της διοικητικής ιεραρχίας που τους υπερβαίνει. Βρίσκονται,
επίσης, στη θέση του διαµεσολαβητή ανάµεσα στο ψυχιατρικό ίδρυµα και στην ευρύτερη
κοινωνία, στην οποία συχνά κατέχουν διακεκριµένες κοινωνικές θέσεις, που δεν σχετίζονται
συνήθως µε τις ψυχιατρικές υποθέσεις καθεαυτές. Και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις, οι
άνθρωποι της διοίκησης είναι οι επίσηµοι διαχειριστές της «εικόνας» του ιδρύµατος, της
αναπαράστασής του. Και προς τις δύο κατευθύνσεις καλούνται να λογοδοτήσουν για τα
πεπραγµένα και να κριθούν µε βάση τα κριτήρια που αρµόζουν στα πεδία αναφοράς
καθεαυτά, δηλαδή στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία και στην ανώτερη κρατική διοίκηση,
και όχι στο ψυχιατρικό πεδίο.
Ο ρόλος του «διαµεσολαβητή» που οι άνθρωποι της διοίκησης αναλαµβάνουν έναντι
της κοινωνίας και της ανώτερης κρατικής διοίκησης, που τους οδηγεί στο να
αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους ως επίσηµους εκφραστές της δηµόσιας εικόνας του
ιδρύµατος (Goffman, 1994, σ. 127), συντείνει στην αποστασιοποίηση από το ειδικότερο
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γίγνεσθαι του ψυχιατρικού θεσµού τον οποίο διοικούν ή διευθύνουν ένα τοµέα του.33 Οι
«διαµάχες των ψυχιάτρων» που άπτονται των ειδολογικών κεφαλαίων του πεδίου της
ψυχιατρικής, οι συµβολικές διαµάχες για την εγκαθίδρυση της νόµιµης θεώρησης του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής και το σύνολο των διακυβευµάτων µε τα οποία
συνδέεται η µεταρρύθµιση δεν αφορούν, σε τελική ανάλυση, παρά µόνο έµµεσα τους
ανθρώπους αυτούς. Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά «οφείλουν» να διατηρήσουν µια ισορροπία
δυνάµεων σε έναν κοινωνικό τόπο όπου η ένταση, ενίοτε και η σύγκρουση, αποτελούν, για
την εξεταζόµενη περίοδο, καθηµερινή ρουτίνα. Για το βλέµµα της διοίκησης, οι
διεκδικήσεις των εργαζοµένων και οι διαµάχες των γιατρών δεν ανάγονται µόνο στην
διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και στους µετασχηµατισµούς που συνεπιφέρει,
αλλά συνδέονται οργανικά µε τη διαχείριση µιας δηµόσιας υπηρεσίας, την οποία
διευθύνουν. Οπωσδήποτε, δεν είναι ποτέ δυνατή µια πλήρης παραγνώριση των βαθύτερων
διαδικασιών µετασχηµατισµού που διέπουν το ίδρυµα, το οποίο βρέθηκαν να διευθύνουν,
ακολουθώντας µια ποικιλία κοινωνικών διαδροµών, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν
έχουν καµία σχέση µε την ψυχιατρική. Ωστόσο, αυτή η «δέσµευση» οριοθετείται από τους
τυπικούς προσδιορισµούς που η θέση του διευθύνοντος µιας δηµόσιας υπηρεσίας απαιτεί
και από το διπλό διαµεσολαβητικό ρόλο που απορρέει από αυτή τη θέση.
Η αποστασιοποίηση από τα ψυχιατρικά πράγµατα σε συνδυασµό µε το
διαµεσολαβητικό ρόλο και την ευθύνη της διαχείρισης της «εικόνας του ιδρύµατος» είναι τα
βασικά στοιχεία που καθορίζουν το βλέµµα µε το οποίο οι άνθρωποι της διοίκησης
ανασυγκροτούν τη διαδικασία του µετασχηµατισµού του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής. Έτσι, στο λόγο της διοίκησης θα συναντήσουµε ορισµένα τυπικά µοτίβα που
θα τα δούµε να επαναλαµβάνονται ξανά και ξανά: µέσα στις λογικές των παρεµβάσεων στο
πεδίο της καθηµερινότητας των ιδρυµάτων, σε κείµενα πεπραγµένων, σε δηλώσεις ή
ανακοινώσεις στις εφηµερίδες, σε οµιλίες, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις και σχόλια. Το βλέµµα
της διοίκησης ακολουθεί ορισµένα τυπικά πρότυπα ανασυγκρότησης του «πεδίου που
αλλάζει», τα οποία φανερώνουν µια σχετικά οµοιογενή θέαση των πραγµάτων.
Η οπτική της διοίκησης συνάδει µε συγκεκριµένους τρόπους ανασυγκρότησης που
οδηγούν σε ανάλογους τρόπους «διαχείρισης» των προταγµάτων και απάντησης στα «να»
33

Ο ρόλος του διαµεσολαβητή σε συνδυασµό µε τη µη µονιµότητα της θέσης οδηγεί πολλές φορές τα µέλη
της διοίκησης (τα διευθυντικά µέλη είναι, απεναντίας, µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι) σε µια τάση προάσπισης
της «προσωπικής εικόνας» έναντι αυτών των δύο πλαισίων αναφοράς. Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω
απόσπασµα από την ανακοίνωση ενός προέδρου ψυχιατρείου, ο οποίος υπερασπίζεται τον εαυτό του έναντι
µιας επώνυµης καταγγελίας για καταχρήσεις σε τοπική εφηµερίδα: «Πιστεύω ότι η συµ εριφορά µου και η
λειτουργία µου µε καταξίωσαν στην κοινωνία. ∆εν χρωστώ σε κανένα τί οτα και δεν ζήτησα α ό κανένα τί οτα. Η
ανταµοιβή µου είναι η αγά η του κόσµου ου την α ολαµβάνω καθηµερινά και α οδεικνύει έµ ρακτα, όταν τη ζητήσω.» Η
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που διακινούν καθηµερινά ο «επίσηµος», ο «κριτικός» και ο «εκσυγχρονιστικός» ψυχιατρικός
λόγος. Οµολογουµένως, το βλέµµα αυτό τείνει να πριµοδοτήσει πότε το ένα και πότε το
άλλο πρίσµα θέασης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Ωστόσο, πάντοτε διατηρεί την
αυτονοµία του ως οπτική και ως προοπτική, συνάδοντας πότε µε τα «εκσυγχρονιστικά» και
πότε µε τα «κριτικά» προτάγµατα, και ενίοτε µε την οµοιοστατική λογική που διέπει το λόγο
της επίσηµης ψυχιατρικής, ανασυγκροτηµένα µε ιδιάζουσα λογική, αυτή της διαχείρισης
ενός δηµόσιου ιδρύµατος και της εικόνας του.
5.1. Μια τεχνοκρατική ροσέγγιση
Το αφ’ υψηλού βλέµµα της διοίκησης ανασυγκροτεί τη διαδικασία της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης µέσα από ένα τεχνοκρατικό πρίσµα: οι συµβολικές διαµάχες
«υλικοποιούνται», τα λεκτικά ενεργήµατα µετασχηµατίζονται σε µετρήσιµες µεταβλητές. Τα
λογικά παρεπόµενα των ψυχιατρικών λόγων, που διακινούν το σύνολο από τα «να» που
επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τη νόµιµη θεώρηση του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής, µεταφράζονται σε αντικειµενικοποιηµένες µεταβλητές, µέσω των οποίων
καταδεικνύεται η συνεισφορά της εκάστοτε διοίκησης στον εκσυγχρονισµό του θεσµού:
«(…) οι συνθήκες διαβίωσης των τροφίµων βρίσκονται σε άρα ολύ καλό στάδιο (…). Στα σχετικά
καινούρια κτίρια γίνεται καλή ερίθαλψη των ‘ψυχασθενών’ µε εάρκεια ρουχισµού και σίτισης, όου
το σιτηρέσιο ξεερνά τις 600 δραχµές.» (πρώην πρόεδρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε τοπική εφηµερίδα
όταν ήταν εν ενεργεία πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου)
Αυτή η πραγµατιστική ανάγνωση της καθηµερινότητας γίνεται πιο διαυγής εάν την
δούµε υπό το πρίσµα ενός άλλου βλέµµατος. Όπως η διοίκηση και το προσωπικό δεν
κατανοούν τις «διαµάχες των ψυχιάτρων» επειδή δεν αντιλαµβάνονται ότι συνιστούν
συµβολικά ενεργήµατα που απευθύνονται σε ένα διαφορετικό δηµόσιο χώρο, αυτό της
ψυχιατρικής ως επιστηµονικής κοινότητας που υπερβαίνει τους συγκεκριµένους θεσµούς,
έτσι και οι ψυχίατροι δεν αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των άλλων οπτικών και τείνουν να
υποκαταστήσουν τη λογική τους µε την ιατρική-επιστηµονική οπτική. Ως εκ τούτου, οι
φορείς του επιστηµονικού λόγου πολύ συχνά αντιδρούν στην αποστασιοποιηµένη και
τεχνοκρατική προσέγγιση της διοίκησης. Το σηµείο εκείνο στο οποίο εστιάζεται η κριτική
είναι ο µετασχηµατισµός των διακυβευµάτων που αναδεικνύονται από την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση σε τεχνοκρατικά κριτήρια αποδοτικότητας. Κατά συνέπεια, στην

υπερασπιστική γραµµή θεµελιώνεται στην «προσωπική» σχέση µε την τοπική κοινωνία και στην ατοµική
σταδιοδροµία, που δε σχετίζεται µε το πεδίο της ψυχιατρικής.
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αποστασιοποιηµένη θέαση των πραγµάτων του βλέµµατος της διοίκησης και στις ανάλογες
πρακτικές µε τις οποίες αυτή οµολογεί αναγνωρίζεται ένας στρατηγικός αντίπαλος:
«Η άκαµτη, γραφειοκρατική, τυολατρική, αραδοσιακή λειτουργία της ∆ιοίκησης δεν εαρκεί. Η
συντονίστρια του Προγράµµατος ρέει να διαθέτει και τεχνική εάρκεια και τέτοιο αόθεµα
ψυχολογικών, τεχνοκρατικών, ειστηµονικών και συναισθηµατικών εµειριών, ώστε να καταφέρει να
γράψει, να σχεδιάσει, να ειβλέψει, να συντονίσει και να υλοοιήσει ένα τέτοιο ρόγραµµα. Πιστεύει
κανείς στα σοβαρά ότι η συντονίστρια µε ένα δυο υαλλήλους θα γράψουν την αίτηση, και ότι όλοι οι
άλλοι θα δουλέψουν σε ένα σχέδιο χωρίς να έχουν συµµετάσχει στη σχεδίαση; Πιστεύουν ότι µε τέτοιο
καθεστώς µη ληροφόρησης θα κινητοοιήσουν το ανθρώινο δυναµικό του ψυχιατρείου;»
(Ψυχίατρος του Θ.Ψ.Π.Χ. σε επιστηµονικό περιοδικό που αποτελεί απάντησηδηµοσιοποίηση της κλήσης σε απολογία από το ∆.Σ. του Θ.Ψ.Π.Χ.)
5.2. «Έχουµε κάνει το καλύτερο δυνατό»
Το πρόβληµα της «στενότητας των πόρων» είναι το πιο συνηθισµένο µοτίβο της
«ρητορείας των παραπόνων» των διοικούντων. Το επιχείρηµα αυτό, όµως, δεν σχετίζεται µε
µια γενικότερη στρατηγική συνδικαλιστικού τύπου διεκδικήσεων και εξουδετέρωσης των
επιταγών των ιθυνόντων, όπως στην περίπτωση του «εγγύς βλέµµατος», αλλά µε την
προώθηση της δηµόσιας εικόνας του ιδρύµατος. ∆εδοµένης της στενότητας των πόρων,
υλικών και «ανθρώπινων», η διοίκηση «έχει επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσµα». Το
επιχείρηµα αυτό συνδέεται µε τη διαχείριση της δηµόσιας εικόνας του ιδρύµατος. Η
αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης της δηµόσιας εικόνας δεν κρίνεται µε βάση εσωτερικά
κριτήρια του ιδρύµατος, αλλά µε κριτήρια που ανάγονται σε εξωτερικά πλαίσια αναφοράς,
όπου κυριαρχεί η αρχή της αποδοτικότητας, δηλαδή η επιδίωξη του µέγιστου οφέλους µε
την καταβολή της λιγότερης δυνατής δαπάνης. Κατά συνέπεια, το βλέµµα της διοίκησης
προσεγγίζει γνωστικά τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης µε ένα τεχνοκρατικόδιαχειριστικό πνεύµα. Η αµεσότητα των επιταγών της ανώτερης διοίκησης, ο επικαθορισµός
των ρόλων που αυτή συνεπάγεται και το διαρκές µέληµα για την παρουσίαση µιας θετικής
εικόνας «προς τα έξω» υποσκελίζουν τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τα
οποία περιορίζονται στην «αναγκαία» οργανωτική αναδιάρθρωση:
«Βασική δυσχέρεια είναι ότι µας λείει κάοιο ροσωικό, έχουµε κάοιες ελλείψεις ροσωικού,
είναι δύσκολο να ροσλάβουµε ροσωικό. Και γι’ αυτό, θα είχαµε ροχωρήσει ερισσότερο, .χ. θα
είχαµε ροχωρήσει ερισσότερο ρος την κατεύθυνση της εξωνοσοκοµειακής ερίθαλψης, στην οοία
δεν έχουµε κάµει τις ροόδους ου εµείς ροσδοκούµε και ου ονειρευόµαστε.» (πρόεδρος κρατικού
ψυχιατρικού νοσοκοµείου)
Όταν το αφ’ υψηλού βλέµµα της διοίκησης συναντά το σύνολο από τα «να» της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην καθηµερινότητα του ιδρύµατος, τα τροποποιεί και τα
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επαναπροσδιορίζει, απογυµνώνοντάς τα από το «τροποποιητικό» και το επιτακτικό τους
δυναµικό. Με τον τρόπο αυτό, τα προτάγµατα εντάσσονται σε παραδοσιακές φόρµες, που
είναι οικείες στο διοικητικό βλέµµα:
«Το ρόβληµα, όως θα είδατε και εσείς είναι το ρόβληµα του ροσωικού. Και δε θέλουµε
ροσωικό συνηθισµένο, θέλουµε µίαν ιεραοστολική διάθεση. Γιατί βλέετε τι συνθήκες υάρχουν.»
(πρόεδρος κρατικού ψυχιατρικού νοσοκοµείου)
Αυτού του είδους τα επιχειρήµατα, της απαραίτητης «ιεραποστολικής διάθεσης» του
προσωπικού που ποτέ δεν επαρκεί, το βασικό εµπόδιο στην αλλαγή της κατάστασης προς
την επιθυµητή κατεύθυνση, και µε την ταχύτητα που θα «έπρεπε» αυτό να γίνει,
υποβαθµίζουν το κριτικό δυναµικό της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Αυτή η οπτική τείνει
στο να συσκοτίσει τις συµβολικές διαµάχες για τον επαναπροσδιορισµό της νόµιµης
θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής που ανακύπτουν µε την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση. Το βλέµµα της διοίκησης δε «βλέπει» ένα ριζικό προβληµατισµό, πολύ
περισσότερο παραβλέπει τα χειραφετητικά διαφέροντα που αφορούν τη συνολική κοινωνία.
Παρατηρείται, όµως, µια διαρκής µέριµνα να χρησιµοποιηθούν µε τη µέγιστη
αποτελεσµατικότητα οι διαθέσιµοι «πόροι». Οι λόγοι που συνάδουν µε αυτό το βλέµµα,
βλέµµα από τα πάνω, βλέµµα αποστασιοποιηµένο, µας διαβεβαιώνουν ότι πράγµατι έχει
επιτευχθεί αυτός ο στόχος: ότι µπορούσε να γίνει έχει γίνει, δεδοµένης της σπανιότητας των
πόρων.
5.3. «Όλα βαίνουν καλώς» και «ρος τη σωστή κατεύθυνση»
Από την οριοθέτηση του πεδίου των δυνατοτήτων που σχηµατοποιεί η αρχή της
αποδοτικότητας πηγάζει η διαρκής ανάγκη για διαβεβαίωση ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι
µπορούσε να γίνει πράγµατι έχει γίνει. Τα επιτεύγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης δεν
οφείλονται στις νέες ψυχιατρικές αντιλήψεις αλλά στην αποτελεσµατική διοίκηση που
επέτρεψε την παγίωση µιας βέλτιστης κατάστασης. Τα επιτεύγµατα είναι καταφανή, ορατά
απ’ τον καθένα, χειροπιαστά:
«Πολλά, άρα ολλά ράγµατα έχουν αλλάξει. Η ένδυση και η σίτιση των ασθενών. Έχει αλλάξει ο
τρόος συνεργασίας των εργαζοµένων. Οι ασθενείς βγαίνουνε ολύ ερισσότερο ρος τα έξω. Είναι
ολύ ιο ελεύθεροι. Η σχέση ασθενή και εργαζόµενου έχει αλλάξει.» (πρώην πρόεδρος κρατικού
θεραπευτηρίου ψυχικών παθήσεων)
Η µέριµνα για την προώθηση µιας θετικής εικόνας του ιδρύµατος επιβάλλει πολύ
συχνά τη λογική της. Τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης παίρνουν τη µορφή συστατικών
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στοιχείων της προς διαχείριση παράστασης του ιδρύµατος («οι ασθενείς βγαίνουνε ολύ
ερισσότερο ρος τα έξω»). Έτσι, ότι δεν είναι άµεσα ορατό καταδεικνύεται δια του λόγου («η
σχέση ασθενή και εργαζόµενου έχει αλλάξει»). Υπό καθεστώς ηγεµονίας του αιτήµατος της
αλλαγής, η ίδια η δηµόσια εικόνα που προβάλλεται αξιολογείται µε βάση το βαθµό
παρέµβασης και τροποποίησης της εσωτερικής διάρθρωσης του ιδρύµατος.
Το µοτίβο που επαναλαµβάνεται είναι αυτό της αισιόδοξης προοπτικής και της
µέγιστης προσπάθειας που έχει καταβληθεί γι’ αυτό το σκοπό. Το αφ’ υψηλού βλέµµα της
διοίκησης στρέφεται στη δηµόσια εικόνα που έχει αναλάβει να διαχειριστεί και
ανασυγκροτεί τη διαδικασία της µεταρρύθµισης ως µονολογική πορεία εκµοντερνισµού. Η
βελτίωση είναι «καταφανής» και ο καθένας µπορεί να το διαπιστώσει. Βρισκόµαστε πολύ
µακριά από τους προβληµατισµούς για την βαθύτερη λογική του µετασχηµατισµού. Τα
διακυβεύµατα που βρίσκονται στον πυρήνα της «διαµάχης των ψυχιάτρων» δεν είναι παρά
παρεπόµενα αυτής της πορείας «προς τη σωστή κατεύθυνση», που το πνεύµα των καιρών
επιβάλλει.
5.4. «Έχουµε κάνει ολλά ράγµατα»
Αυτή η αισιόδοξη προοπτική, την οποία διανοίγει το αφ’ υψηλού βλέµµα της
διοίκησης, οριοθετείται από την αρχή της αποδοτικότητας η οποία τεχνικοποιεί το σύνολο
από τα προτάγµατα και υποβαθµίζει τα βαθύτερα διακυβεύµατα της µεταρρυθµιστικής
διαδικασίας: ο εντοπισµένος εαυτός αναπαριστάται ως στοιχείο ενός µηχανισµού που έχει
λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Η συνολικά επιτυχηµένη πορεία «προς τη σωστή
κατεύθυνση» είναι το αποτέλεσµα µιας δουλειάς συνόλου, όπου η διοίκηση, και
συνεπακόλουθα τα πρόσωπα που τη συναποτελούν, έχουν πράξει αυτό που όφειλαν να
πράξουν:
«Οι διευθύνσεις του Ιδρύµατος είναι τέσσερις. ∆ιοικητική, Τεχνική, Νοσηλευτική, Ιατρική, µε
ξεχωριστό αντικείµενο η κάθε µία. Ποτέ δεν αρατηρείται δυσλειτουργία µεταξύ τους, αλλά
συνεργασία εκεί ου ααιτείται και ου ο νόµος ορίζει. Υλοοιούν αοφάσεις του ∆.Σ. υό την
εοτεία και τη συνεργασία του Προέδρου. (…) …βεβαίως δουλεύουµε την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση, όως άλλωστε όλα τα ψυχιατρεία και βρισκόµαστε σε ολύ καλό δρόµο.» (πρόεδρος
ψυχιατρείου σε τοπική εφηµερίδα, απαντώντας σε δηµοσιοποιηµένη καταγγελίαδιαµαρτυρία του συλλόγου εργαζοµένων)
Το βλέµµα αυτό αναδεικνύει «αυτό που δεν φαίνεται µε την πρώτη µατιά». Το
µαύρο παρελθόν είναι πάντα ο αδιόρατος καµβάς πάνω στον οποίο το πινέλο του λόγου
σχηµατοποιεί τα εύσηµα της προόδου. Οι κριτικές απουσιάζουν, ένας διάχυτος
ανθρωπισµός προωθείται ως το τελικό δικαιολογητικό πλαίσιο της τροποποίησης του
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ιδρύµατος. ∆εν έχει κανείς παρά «να δει χωρίς προκαταλήψεις» τις σχέσεις των ανθρώπων,
τις αλλαγές στην καθηµερινότητα, τον «εξανθρωπισµό» της αντιµετώπισης των
νοσηλευοµένων, προκειµένου να αναγνωρίσει την πρόοδο του ιδρύµατος. Από τις διαµάχες
για τον επανακαθορισµό του υποκειµένου της ψυχιατρικής δεν αποµένει παρά ένας διάχυτος
όσο και «αθώος» ανθρωπισµός, εύκολα αφοµοιώσιµος από το αποστασιοποιηµένο βλέµµα
που ανασυγκροτεί τις συµβολικές συγκρούσεις µε το ψυχρό βλέµµα του τρίτου, του
διαιτητή-διαχειριστή:
«Βασικό στοιχείο είναι η συνεργασία µε τον άρρωστο, η φιλία ρος τον άρρωστο, η αγάη ρος τον
άρρωστο, η εµιστοσύνη ρος τον άρρωστο και όχι η δυσιστία και η καχυοψία. Και δηµιουργούνται
µέσα στα νοσηλευτικά τµήµατα, δηµιουργούνται οµάδες ροσωικού και ασθενών, οι οοίες είναι
φιλικές οµάδες, διασκεδάζουν, κάνουν ρογράµµατα, ψυχαγωγικά. Βγαίνουν έξω, και ηγαίνουν σε
καφενεία, σε εστιατόρια, σε ζαχαρολαστεία, σε ταβέρνες. Και εοµένως, η ζωή δεν είναι ια ζωή
νοσοκοµείου και ζωή αοµόνωσης, έχει όσο το δυνατόν εντονότερο τον κοινωνικό χαρακτήρα.»
(πρώην πρόεδρος κρατικού ψυχιατρικού νοσοκοµείου)
Σε αυτό το «ανθρωπιστικό επιχείρηµα», η αναφορά στο οποίο συνηθίζεται στις
δηµόσιες δηλώσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στα ανώτερα κλιµάκια της διοικητικής
ιεραρχίας ενός δηµόσιου ψυχιατρικού ιδρύµατος την περίοδο της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, θα πρέπει να αναγνωρίσουµε την προοπτική στην οποία οδηγεί το αφ’
υψηλού βλέµµα: µια τεχνική-οργανωτική µετεξέλιξη µε ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Για το
βλέµµα αυτό, οι «διαµάχες των ψυχιάτρων» δεν είναι παρά πρόβληµα προς διαχείριση,
στοιχείο των κινδύνων που διατρέχει η εικόνα του ιδρύµατος, την οποία οι άνθρωποι της
διοίκησης είναι ταγµένοι να προάγουν.
5.5. Η δηµόσια εικόνα ως ύψιστο διακύβευµα
Η δηµόσια εικόνα, έναντι του άµεσα προσπελάσιµου κοινωνικού περίγυρου (τοπική
κοινωνία, ευρύτερος δηµόσιος χώρος) και έναντι των ανώτερων διοικητικών κλιµακίων
(υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας) είναι το ύψιστο διακύβευµα που ανακύπτει από την
ψυχιατρική µεταρρύθµιση, όπως ανασυγκροτείται απ’ το αφ’ υψηλού βλέµµα. Η
πιστοποίηση πως ότι µπορούσε να γίνει έχει γίνει, ότι η πορεία είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, ότι τα όποια προβλήµατα οφείλονται στους περιορισµένους πόρους (υλικούς
και ανθρώπινους), η τεχνικοποίηση και µέσω αυτής η ουδετεροποίηση των προταγµάτων,
είναι αποτέλεσµα της κατεύθυνσης αυτού του βλέµµατος, έξω από το πεδίο της ψυχιατρικής.
Εφόσον το ύψιστο διακύβευµα είναι η δηµόσια εικόνα και η αποτελεσµατική διαχείρισή της,
ο λόγος που συνάδει µε το αποστασιοποιηµένο βλέµµα αποβλέπει ακριβώς στην
υποστήριξη αυτής της εικόνας, καθώς αυτή προωθείται έξω από το πεδίο της ψυχιατρικής:
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«Ο χώρος αυτός δεν έχει µόνο σκιερές λευρές και ροβλήµατα. Έχει και τις φωτεινές του. Είναι
ένα θεραευτήριο αξιώσεων, σε ειδυλλιακό εριβάλλον, και ένα αέραντο εργοτάξιο. Και οι ασθενείς
ροσαθούν µε τη βοήθεια των υαλλήλων να ξεεράσουν τα ροβλήµατα της υγείας των, µε τα
ρογράµµατα της αασχολησιοθεραείας, αλλά και να εκαιδευτούν µε τα ρογράµµατα ροεαγγελµατικής εκαίδευσης, ώστε φεύγοντας αό δω να αντιµετωίσουν µόνοι τους τη ζωή τους.
Αντιµετωίζουµε ολλές δυσκολίες, αλλά σε ένα χώρο µε 2.000 ασθενείς, ψυχασθενείς, ου
νοσηλεύονται ή εξυηρετούνται σε 45 κτίρια, διάσαρτα σε έκταση 400 στρεµµάτων, είναι εόµενο να
υάρχουν ροβλήµατα. Και λόγω της φύσεως των ασθενών… Και είναι βέβαιο ότι και όσα και αν
ειλυθούν θα υάρχουν ροβλήµατα ου θα ζητούν… ου θα ζητούν τη λύση τους.» (πρώην
πρόεδρος δηµόσιου ψυχιατρικού νοσοκοµείου)
Η προώθηση µιας θετικής εικόνας, για την οποία το βλέµµα αυτό θα νοιαστεί και θα
εργαστεί, ανάγεται σε εξωψυχιατρικά κριτήρια, τα οποία προσιδιάζουν στα «εξωτερικά»
πλαίσια αναφοράς, δηλαδή την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία και την ανώτερη κρατική
διοίκηση. Εποµένως, η οπτική που ανακύπτει από το βλέµµα αυτό βασίζεται σ’ αυτά τα
εξωψυχιατρικά κριτήρια. Πολλές από τις συγκρούσεις, για παράδειγµα, ανάµεσα στους
ψυχιάτρους και στη διοίκηση έχουν να κάνουν ακριβώς µ’ αυτή την αµοιβαία παραγνώριση
του τρόπου που συγκροτείται το ψυχιατρικό βλέµµα και το βλέµµα της διοίκησης και µε
τον ιδιάζοντα χαρακτήρα που λαµβάνει στην κάθε ιδιαίτερη περίπτωση η ανασυγκρότηση
της διαδικασίας µετασχηµατισµού του πεδίου. Σ’ αυτές τις διασταυρώσεις των βλεµµάτων,
στις αµοιβαίες «παρεξηγήσεις», οι επιµέρους οπτικές λαµβάνουν την πιο τυπική τους µορφή,
παρέχοντας στους συµµετέχοντες στην ψυχιατρική καθηµερινότητα τα νοητικά µέσα µε τα
οποία καθίσταται δυνατός ο αναστοχασµός της διαδικασίας αλλαγής.
6. Οι «ελεύθεροι σκοευτές» ή τα κοινωνικά εαγγέλµατα: το «εριλανώµενο
βλέµµα»
Παλιότερα ήταν ισχνή µειοψηφία, µόλις που εµφανιζόταν. Σήµερα µειοψηφικό
ακόµα, τόσο χαρακτηριστικό, όµως, που δίνει τον δικό του τόνο στον τρόπο µε τον οποίο η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση προσεγγίζεται γνωστικά στο εσωτερικό του πιο παραδοσιακού
ψυχιατρικού θεσµού. Το εριλανώµενο βλέµµα είναι οργανικά συνδεδεµένο µε τα
προτάγµατα της µεταρρύθµισης, αποτελώντας ένα είδος πρωτοπόρου του εν τω γίγνεσθαι
µετασχηµατισµού. Εδώ θα συναντήσουµε το βλέµµα που κατεξοχήν προβληµατικοποιεί την
ψυχιατρική καθηµερινότητα. Οπτική σύµφυτη µε το «πνεύµα των καιρών», βλέµµα που
συνδέεται όσο κανένα άλλο µε τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης. Πολύ περισσότερο,
όµως, συνδέεται οργανικά µε το σύνολο από τα «να» που επιδιώκουν να τροποποιήσουν την
οικεία καθηµερινότητα. Οι άνθρωποι των κοινωνικών υπηρεσιών «βλέπουν» στην ψυχιατρική
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µεταρρύθµιση το ζωτικό χώρο ενός ιδιάζοντα τρόπου να ειδωθεί όχι µόνο ο «άνθρωπος που
πάσχει» αλλά ο «άνθρωπος εν γένει».
Στο εσωτερικό του πιο παραδοσιακού ψυχιατρικού ιδρύµατος, στο ψυχιατρείο, το
περιπλανώµενο βλέµµα των ανθρώπων των κοινωνικών υπηρεσιών βρίσκει αργά αλλά
σταθερά το χώρο του. Ο µετασχηµατισµός του θα επιτρέψει το συνυπολογισµό της δικιάς
τους θέασης των πραγµάτων: ο διάχυτος ανθρωπισµός και η ιδιότυπη θεώρηση ενός
υποκειµένου προς θεραπεία που επιζητεί την «κατανόηση» και την «υποβοήθηση»
προκειµένου να πάρει την µοίρα του στα χέρια του. Με την κατοχή µιας τεχνολογίας
διαχείρισης του άλλου και του εαυτού, στην οποία οι άνθρωποι των κοινωνικών υπηρεσιών
έχουν εντρυφήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και της επαγγελµατικής τους
ενασχόλησης, προσθέτουν τη δικιά τους οπτική στον πολυπρισµατικό θεσµό του
ψυχιατρείου. Κυρίως, προσθέτουν µια ιδιάζουσα ανθρωπιστική κουλτούρα, την οποία
φέρουν ως διανοητικό εφόδιο, προκείµενου να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντα που συνήθως
τους ανατίθενται.
6.1. Στο διάκενο του «άνω» και του «κάτω»
Σε µια ενδεχόµενη χωροταξική αναπαράσταση του κοινωνικού χώρου του
ψυχιατρείου δεν είναι εύκολο να «τοποθετηθεί» το περιπλανώµενο βλέµµα. Ενίοτε συνάδει
µε το εγγύς βλέµµα, στο βαθµό που η καθηµερινή «εργασία µε ανθρώπους» απαιτεί την
άµεση παρέµβαση στην καθηµερινότητά τους. Εξάλλου, το «αντικείµενο» των ανθρώπων
των κοινωνικών υπηρεσιών είναι ο άνθρωπος στην καθηµερινότητά του, εντός των
κοινωνικών σχέσεων, στις οποίες εµπλέκεται και των οποίων αποτελεί ένα από τα στοιχεία.
Ωστόσο, αυτή η καθηµερινή «επαφή µε τους ανθρώπους» διαφοροποιείται από το σύνολο
των καθηκόντων που αναλαµβάνει το νοσηλευτικό προσωπικό έναντι των νοσηλευοµένων. Η
ενασχόληση µε τους νοσηλευόµενους είναι περιστασιακή, περιορίζεται σε συγκεκριµένες
ώρες της ηµέρας και είναι απαλλαγµένη από ορισµένες εργασίες που έχουν να κάνουν µε την
επιβίωσή τους ως ζωντανών οργανισµών. Από την άλλη, η σχέση τους µε τους
νοσηλευόµενους εστιάζεται στη συνολική ανθρώπινη διάστασή τους, η παρέµβασή τους
επιδιώκει µια συνολική ανάπλαση της προσωπικότητας. Για το λόγο αυτό και είναι
πολλαπλές οι, κάποτε αδιόρατες, µικροσυγκρούσεις που λαµβάνουν χώρα µεταξύ των
ανθρώπων των κοινωνικών υπηρεσιών και του νοσηλευτικού προσωπικού ή των λοιπών
εργαζοµένων που ασχολούνται µε την καθηµερινή διαβίωση των τροφίµων:34
34

Οι συγκρούσεις αυτές δεν είναι πάντα αδιόρατες. Ορισµένες φορές είναι πολύ έντονες, όπως σε µία
περίπτωση που σε ηµερίδα που διοργάνωσε στο Θ.Ψ.Π.Χ. ο σύλλογος εργαζοµένων µια επισκέπτρια υγείας
κατάγγειλε συστηµατικούς ξυλοδαρµούς τροφίµων εκ µέρους του νοσηλευτικού προσωπικού, προκαλώντας
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Η χριστουγεννιάτικη γιορτή εριελάµβανε ένα γιορτινό τραέζι υό µορφή µουφέ, µια έκθεση αό
χριστουγεννιάτικα και άλλα διακοσµητικά αντικείµενα ου είχαν κατασκευαστεί αό ένα ειδοτούµενο
εργαστήριο και µια συναυλία. Κάοια στιγµή, µία τρόφιµος ζήτησε αό το ροσωικό ου συνόδευε τα
άτοµα ου νοσηλεύονταν στην κλινική ου είχα εισκεφτεί εκείνη την ηµέρα (δύο νοσηλεύτριες και µια
εισκέτρια υγείας) να της φέρουν φαγητό. Η εισκέτρια υγείας ροσάθησε να είσει την τρόφιµο
να άει µόνη της να βάλλει φαγητό, αλλά εκείνη δίσταζε. Οι διαραγµατεύσεις κράτησαν λίγα λετά
δίχως να καταλήξουν. Η τρόφιµος έδειχνε αναοφάσιστη, µη ξέροντας τι να κάνει: ήθελε να άει αλλά
την ίδια στιγµή δεν το αοφάσιζε. Εκείνη τη στιγµή ήρθε µια τρίτη νοσοκόµα. Βλέοντας οιοι δεν
είχαν άρει ακόµα φαγητό ροθυµοοιήθηκε αµέσως (αφού ροηγουµένως ρώτησε, δίχως να εριµένει
αάντηση, για το οιοι θέλουν φαγητό) να τους φέρει εκείνη, όως και έκανε. Η εισκέτρια υγείας
αντέδρασε, µε ευγένεια, σαν να ήταν κάτι το φυσικό, λέγοντας ότι δεν ρέει να γίνεται έτσι, και ότι
ρέει να µάθει ο καθένας να φροντίζει για τον εαυτό του. ∆ιαµαρτυρήθηκε είσης διότι ότι µε κόο
κάνει ο ένας το χαλάει ο άλλος. (απόσπασµα από το ερευνητικό ηµερολόγιο)
Παρατηρείται µια µόνιµη τάση προσέγγισης µεταξύ του περιπλανώµενου και του
εγγύς βλέµµατος. Την ίδια στιγµή, όµως, οι ανώτερες ή και ανώτατες σπουδές των
ανθρώπων που στελεχώνουν αυτές τις κατηγορίες εργαζοµένων τείνουν προς την κατεύθυνση
του ψυχιατρικού βλέµµατος. Ωστόσο, ο κοινωνικός προσανατολισµός των σπουδών σε
σχέση µε τον ιατροκεντρικό χαρακτήρα του ψυχιατρείου δεν επιτρέπει το συγχρωτισµό του
ψυχιατρικού και του περιπλανώµενου βλέµµατος, θέτοντας συνεχώς εµπόδια στον
συντονισµό τους.
Η χωροταξική τοποθέτηση των ανθρώπων των κοινωνικών υπηρεσιών είναι δύσκολο
να συγκεκριµενοποιηθεί: από τη µια υπάγονται σε ξεχωριστή υπηρεσία και διαθέτουν
ιδιαίτερα γραφεία,35 από την άλλη τα καθήκοντά τους συνδέονται µε µια σειρά από
εξαιρετικά διαφοροποιηµένους κοινωνικούς χώρους. Πρόκειται για ένα περιπλανώµενο
βλέµµα και µε τη χωροταξική διάσταση. Οι άνθρωποι των κοινωνικών υπηρεσιών δεν
ανήκουν ούτε στο ανώτερο επιστηµονικό στρώµα ούτε στο νοσηλευτικό προσωπικό και την
ίδια στιγµή διατηρούν εκλεκτικές συγγένειες και µε τον ένα και µε τον άλλο κοινωνικό χώρο.
Αυτή η «χωρική» απροσδιοριστία προσδίδει σε αυτό το βλέµµα µια ελευθερία κινήσεων, µια
ευκολία στον εντοπισµό και στην αναπαράσταση ποικίλων όψεων του θεσµού συνολικά, κάτι
που απουσιάζει από το εγγύς βλέµµα. Από την άλλη, η άµεση τριβή µε τους τροφίµους σε
συστηµατική βάση διαφοροποιεί αυτό το βλέµµα από την ψυχιατρική οπτική. Είναι ένα
µεγάλες αντιδράσεις. Η απάντηση των παρευρισκοµένων, ήταν ότι θα έπρεπε, εάν έχει κάτι τέτοιο υπόψη της,
να καταθέσει επώνυµη καταγγελία.
35 Για παράδειγµα, το γραφείο των κοινωνικών λειτουργών στο Θ.Ψ.Π.Χ. βρίσκονταν, την περίοδο που
πραγµατοποίησα την επιτόπια έρευνα, σε ένα αποµονωµένο κτήριο. Υπήρχε µια αρκετά µεγάλη απόσταση από
τα κτήρια των διοικητικών υπηρεσιών αλλά και των κεντρικών γραφείων των επιµέρους κλινικών και των ίδιων
των θαλάµων νοσηλείας. Οι αρµοδιότητές και τα καθήκοντά τους αφορούσαν σε µια σειρά από
διαφοροποιηµένες υπηρεσίες του ψυχιατρείου, και έξω απ’ αυτό. Κατά έναν τρόπο, βρίσκονταν παντού χωρίς
όµως να εδράζονται πουθενά, διατηρώντας ωστόσο ένα ιδιαίτερο τόπο αναφοράς, ίδιον όχι του πόστου, αλλά
της ειδικότητας.
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βλέµµα στο διάκενο του «πάνω» και του «κάτω», ή καλύτερα, ένας τρόπος να βλέπει κανείς
τα πράγµατα τόσο «από τα πάνω» όσο και «από τα κάτω» την ίδια στιγµή, µε ένα συνεχές
πήγαινε-έλα, τόσο νοητικό όσο και σωµατικό.
6.2. Η ασάφεια των ρόλων
Σε συζήτησή µε ένα ψυχίατρο του Θ.Ψ.Π.Χ. ρώτησα ποια ακριβώς είναι τα
καθήκοντα των ψυχολόγων στην ψυχιατρική κλινική στην οποία εργάζονταν. Η απάντησή
του ήταν άµεση και χωρίς ενδοιασµούς: «Άντε να τους ρωτήσεις, τίοτα δεν κάνουνε». Αυτή η
αποστροφή συνδέεται άµεσα µε το χαλαρό τυπικό πλαίσιο που οριοθετεί τα καθήκοντα και
τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις των ανθρώπων των κοινωνικών υπηρεσιών. Μπορεί οι
ψυχολόγοι µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο να διαφοροποιούνται από τους κοινωνικούς
λειτουργούς, τους επισκέπτες υγείας και τους εργοθεραπευτές, αλλά η κίνησή τους στο
εσωτερικό του κοινωνικού χώρου που οριοθετούν τα τείχη του ψυχιατρείου είναι οµόλογη:
χαλαρή προδιαγραφή των ρόλων, πολυδιάσπαση και πολυδιαφοροποίηση των χώρων
αναφοράς και εργασίας, συγγένεια της οπτικής τόσο µε το ψυχιατρικό όσο και µε το
νοσηλευτικό βλέµµα. Εν ολίγοις, περιπλάνηση του βλέµµατος, περιφορά του σώµατος και
ένταξη σε διαφορετικούς τύπους κοινωνικών συναναστροφών της καθηµερινότητας, είναι τα
στοιχεία που προσδιορίζουν τυπικά αυτό τον τρόπο του να βλέπει κανείς τα πράγµατα, σε
ένα κοινωνικό κόσµο σε κατάσταση µεταβολής.36
Η χαλαρότητα στην εφαρµογή της τυπικής προδιαγραφής των ρόλων (και στις ίδιες
τις προδιαγραφές των ρόλων) συνιστά ένα δοµικό προσδιορισµό της λογικής στη βάση της
οποίας συγκροτείται η θέαση των πραγµάτων υπ’ αυτή την οπτική. Κυριαρχεί αφενός µια
ασάφεια αναφορικά µε τα καθήκοντα, αφετέρου µια αίσθηση ελευθερίας στον τρόπο που
ασκούνται οι επαγγελµατικοί ρόλοι:
Αό το ψυχιατρείο φύγαµε γύρω στις δέκα και µισή, µε στόχο δύο εισκέψεις, οι οοίες έδειχναν να
είναι εαρκής αριθµός για µία ηµέρα. Προηγουµένως είχε γίνει συνεννόηση για το οιες εριτώσεις
θα µε ενδιέφεραν και σε οιες δεν θα ήθελα να άω. Η ρώτη ερίτωση αφορούσε σε µία µητέρα
ενός ατόµου µε διάγνωση «µανιοκατάθλιψης», το οοίο αασχολείται εαγγελµατικά σε δοµή του
ρογράµµατος αοκατάστασης. Η εισκέτρια υγείας µε σύστησε µε το εώνυµό µου ως συνάδελφό
της (ροηγουµένως µου είχε ει ότι µορώ να ρωτήσω ότι θέλω). (…) Στην εόµενη είσκεψη, η
οοία αφορούσε ένα σίτι αρκετά ιο εριοιηµένο και έδειχνε υψηλότερου οικονοµικού ειέδου, δεν
βρήκαµε κανένα και αυτό δεν ήταν αράξενο καθώς οι «συγγενείς» δεν είχαν ροειδοοιηθεί. Έτσι,
αφού είχαµε µια ολιγόλετη συζήτηση µε την εισκέτρια υγείας για τον τρόο δουλειάς της,
υοστήριξε ότι όλα είναι θέµα ροσώου για το αν θα ροσφέρει κάοιος στη θέση ου κατέχει. (…)
36

Όπως αναφέρει η Marty (Marty, 1997): «Το σύστηµα των ανα αραστάσεων ου κατοικοεδρεύει στο εσωτερικό του
βλέµµατος των ‘κοινωνικών ε αγγελµάτων’ είναι συγκροτηµένο ως ένα αζλ-συµ ίληµα όρων ου ανάγονται στα
εννοιολογικά λαίσια α ό τα ο οία ροέρχονται».
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Είσης, σχολιάζοντας τον τρόο των συνεντεύξεων και το λεονέκτηµα της αρουσίας δύο ατόµων
(αυτής κι εµένα, στην ροκειµένη ερίτωση), µου ανέφερε µε αράονο ότι δυστυχώς είναι αδύνατο
να ηγαίνουν δύο δύο σε εισκέψεις, λόγω έλλειψης ροσωικού. (…) Στη συνέχεια εγώ έφυγα κι
εκείνη συνέχισε ροκειµένου να ραγµατοοιήσει µια είσκεψη, στην οοία εγώ δεν θα ήγαινα, άλι
χωρίς ροειδοοίηση.» (αποσπάσµατα από το ερευνητικό ηµερολόγιο)
Αυτό που αναδεικνύεται από το παραπάνω απόσπασµα δεν είναι µια «ελλιπής
τήρηση των καθηκόντων» όσο η αίσθηση της ελευθερίας στον τρόπο που αυτά θα τηρηθούν.
Αυτή η αίσθηση της ελευθερίας σε συνδυασµό µε την κυριαρχία της ανθρωπιστικής
κουλτούρας στους χώρους των ανθρώπων των κοινωνικών υπηρεσιών οδηγεί σε µια
εσωτερική διασύνδεση της δράσης µε το πρόσωπο. Η διασύνδεση αυτή προσοµοιάζει µ’
αυτή που επιτελείται από το ψυχιατρικό βλέµµα, καθώς κι εδώ αναδεικνύεται η προσωπική
διάσταση («είναι θέµα προσώπου», έµπρακτο ενδιαφέρον για την εκάστοτε περίπτωση). ∆εν
πρόκειται όµως για τον ίδιο τρόπο νοηµατοδότησης της δράσης. Καταρχάς, στο
περιπλανώµενο βλέµµα υπάρχει πάντοτε µια πιθανότητα «µη-εµπλοκής», αποστασιοποίησης
(θεµελιωµένης στην αίσθηση της ελευθερίας), που η αίσθηση της αρµοδιότητας του
ψυχιατρικού βλέµµατος τείνει να αποβάλλει από τον ορίζοντα της κατανόησης της δράσης.37
Η αίσθηση αυτή πηγάζει ακριβώς από τον τρόπο που προδιαγράφεται τυπικά το
καθηκοντολόγιο των ανθρώπων των κοινωνικών υπηρεσιών σε ένα ψυχιατρείο που
µετεξελίσσεται σε «σύγχρονο» ψυχιατρικό νοσοκοµείο. Επιπλέον, όµως, από το ψυχιατρικό
βλέµµα και τη διάθεση για έλεγχο της καθηµερινής ζωής πηγάζει µια «εγωκεντρική» οπτική
που δε θα συναντήσουµε στο περιπλανώµενο βλέµµα, το οποίο βασίζεται περισσότερο σε
ένα διαλογικό-επικοινωνιακό µοντέλο παρέµβασης.
6.3. Ένας διάχυτος ανθρωισµός
Είναι γνωστή η κυριαρχία µιας ιδιότυπης ανθρωπιστικής κουλτούρας στους
επαγγελµατίες των κοινωνικών υπηρεσιών, η οποία χρησιµοποιείται και σαν ένα είδος
επίσηµης επαγγελµατικής ιδεολογίας.38 Εκτός από την κατοχή των απαραίτητων δεξιοτήτων
37

Σε µια άλλη περίπτωση, συνάντησα µια νεοδιόριστη επισκέπτρια υγείας την ώρα που έφτιαχνε µια λίστα, η
οποία αποσκοπούσε στην κατηγοριοποίηση των τροφίµων ανάλογα µε τον αριθµό των επισκέψεων από µέλη
των οικογενειών τους. Αν και της ζητήθηκε να πραγµατοποιήσει αυτή την εργασία, για δική της διευκόλυνση,
δεν βασίζονταν σε ένα προδιαγεγραµµένο πρότυπο κατασκευής φακέλου (πρωτόκολλο) ή κάτι ανάλογο αλλά
γίνονταν ιδιόχειρα και βάσει αυτοσχεδιασµού. Η τήρηση των καθηκόντων δεν απαιτούσε µια προσαρµογή σε
οριοθετηµένα µε σαφήνεια πλαίσια αλλά µια προσωπική εµπλοκή και έναν αυτοσχεδιασµό στον τρόπο που η
εργασία που απέρρεε από τον επαγγελµατικό ρόλο θα πραγµατοποιούνταν.
38 «Χωρίς να διαθέτουµε τα α αραίτητα δεδοµένα ώστε να µ ορούµε να αναγάγουµε τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά της
συγκεκριµένης ε αγγελµατικής κατηγορίας στις ιδιαίτερες στρατηγικές των ταξικών στρωµάτων ό ου στρατολογούνται ως
ε ί το λείστον οι εν λόγω εργαζόµενοι, και ως εκ τούτου να α οκαλύψουµε µε οιο τρό ο και για οιο λόγο η εκ ρόσω η
αυτή οµάδα φέρει σε έρας τα καθήκοντά της, µ ορούµε τουλάχιστον να ούµε ότι η ηθική και ηθικο λαστική στάση
α οτελεί ένα α ό θα θεµέλια αφ’ ενός του τρό ου άσκησης του ε αγγέλµατος ως είδους α άντησης σε κά οιο ‘κάλεσµα’ και
αφ’ ετέρου της συναρτώµενης ε αγγελµατικής ιδεολογίας. Η συγκεκριµένη ηθική και ηθικο λαστική στάση ενδέχεται να
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της «δουλειάς µε ανθρώπους», που είναι τυπική στους ανθρώπους των κοινωνικών υπηρεσιών,
η ανθρωπιστική κουλτούρα επεκτείνεται σε µια προσωπική πρόσδεση µε το «αντικείµενο»
της εργασίας. Σε όλες τις περιπτώσεις που παρακολούθησα (επισκέψεις σε σπίτια, «δουλειά
σε οµάδα», «εκµάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων» κ.α.) υπήρχε µια εσωτερική λογική στην
αντιµετώπιση του άλλου που συνέδεε το επάγγελµα µε το πρόσωπο, στη βάση ορισµένων
γενικών ανθρωπιστικών ιδεών. Ο/η επαγγελµατίας όφειλε, προκειµένου να λειτουργήσει ως
τέτοιος/α, να είναι παρών ως πρόσωπο.39 Η «προσωπικότητα» του παρεµβαίνοντος αποτελεί
οργανικό στοιχείο της παρέµβασης, στο πλαίσιο του διαλογικού-επικοινωνιακού µοντέλου
προσέγγισης του «αντικειµένου» που προωθείται από το εν λόγω βλέµµα. Παρατηρούµε έτσι
µια οµολογία της ανθρωπιστικής κουλτούρας που κυριαρχεί στους χώρους των κοινωνικών
υπηρεσιών του ψυχιατρείου και στα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και
ιδιαίτερα όσον αφορά στην επιζητούµενη εργασία επί του εαυτού και επί του εαυτού των
άλλων. ∆εν υπάρχει άλλο βλέµµα, εκτός ίσως από το ψυχιατρικό βλέµµα όταν συντονίζεται
µε το ιδιαίτερο πρίσµα της κριτικής ψυχιατρικής, του οποίου η εσωτερική λογική
συγκρότηση να συνάδει τόσο πολύ µε την εσωτερική λογική της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
ως προτάγµατος.
Οι άνθρωποι των κοινωνικών υπηρεσιών θα ασπασθούν τα νέα ιδεώδη περί του
ανθρώπου, τόσο οικεία άλλωστε µε τις δικές τους επαγγελµατικές παραστάσεις, και θα
εργαστούν µε πάθος, πολλές φορές, προκειµένου να τροποποιήσουν τόσο τον εαυτό τους
όσο και να προωθήσουν τα προτάγµατα που αναφέρονται σ’ αυτή την «αναγκαιότητα», όπως
προβάλλεται από το µεταρρυθµιστικό όραµα. Θα συµβάλουν έτσι τα µέγιστα στην
προώθηση των διαδικασιών εκείνων που συνηγορούν σε έναν επαναπροσδιορισµό του
υποκειµένου προς θεραπεία και του υποκειµένου-θεραπευτή.

εξοβελίσει τις κοινωνικές αραµέτρους, ανάγοντας την ηθική των ατόµων σε βασική αρχή για την εξήγηση της
φυσιολογικής ροής και της α ρόβλε της τρο ής του κοινωνικού συστήµατος.» Πρβλ., Παναγιωτόπουλος Νίκος, Οι
α όκληροι. Τα ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων, ο.π., σ. 152.
39 «Στην ράξη, οι κοινωνικοί λειτουργοί φαίνονται να έρχονται αντιµέτω οι µε µια δι λή α αίτηση, την α αίτηση για ηθικό
ιδεαλισµό και την α αίτηση για τεχνική α οτελεσµατικότητα. Για να ικανο οιήσουν τη δι λή αυτή α αίτηση οι κοινωνικοί
λειτουργοί αρέχουν το ροβάδισµα στην ροσω ικότητα όταν ρόκειται για την εργασία, δηλαδή, τη σχέση τους µε τα
αιδιά, ενώ ροβάλλουν την ροτεραιότητα της τεχνικής όταν ρέ ει να το οθετηθούν σε σχέση µε τους άλλους
‘τεχνουργούς’. (…) Ακόµη όµως και αν οι αρεµβαίνοντες στα ιδρύµατα κοινωνικοί λειτουργοί µ ορούν καλύτερα να
κατοχυρώσουν (λόγω της ύ αρξης ενός νοµικά ροσδιορισµένου σταθερού λαισίου, µε καθορισµένο χρόνο αρουσίας και
µε σαφές καταστατικό) τη θέση τους, το εριεχόµενο των καθηκόντων της ο οίας δεν εξαντλείται εξ ολοκλήρου α ό κά οιο
θεσµικό και νοµικό ορισµό, η εξύµνηση της ρωτοκαθεδρίας της ροσω ικότητας έναντι της τεχνογνωσίας αρκεί, ανάλογα
µε τον κοινωνικό λειτουργό, για την ροβολή της ιδιαιτερότητας και της σ ουδαιότητας της θέσης τους.» Πρβλ.,
Παναγιωτόπουλος Νίκος, ο.π., σ. 154.
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6.4. Η έφεση στη κριτική
Ακριβώς

αυτή

η

εσωτερική

οµολογία

επαγγελµατικής

κουλτούρας

και

µεταρρυθµιστικών προταγµάτων είναι ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται µια έφεση στην
κριτική που οι άνθρωποι των κοινωνικών υπηρεσιών ασκούν στα άλλα επαγγέλµατα υγείας
στο εσωτερικό του ψυχιατρείου. Πρόκειται για συστηµατική κριτική, για µια διαρκή
µέριµνα να τροποποιηθεί η στάση των υπολοίπων εργαζοµένων και να επιτευχθεί ο
συντονισµός τους µε τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα. Θα µπορούσε να γίνει λόγος για µια
ιδιότυπη «ιεραποστολική διάθεση» εκ µέρους αυτής της κατηγορίας εργαζοµένων: το
περιπλανώµενο βλέµµα ανασυγκροτεί τα προτάγµατα που εισβάλλουν στο πεδίο της
καθηµερινότητας ως προνοµιακό πεδίο ταύτισης επαγγελµατικής κουλτούρας και
µελλοντικών εξελίξεων, και προβληµατικοποιεί µια σειρά από όψεις αυτής της
καθηµερινότητας, προωθώντας τη νέα κανονιστικότητα περί του ανθρώπου σε κάθε όψη της
ζωής του ιδρύµατος.
Κατά την επιτόπια έρευνα έγινα µάρτυρας σε πολλά τέτοια περιστατικά και όλα
ακολουθούσαν ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο: κριτική εκ µέρους των εκφραστών των
κοινωνικών επαγγελµάτων σε άλλους εργαζόµενους, ευγενική τις περισσότερες φορές και µε
λεπτότητα, η οποία αποσκοπούσε σε µια «ορθότερη» συµπεριφορά έναντι των τροφίµων.
Πολλές φορές παρατηρούσαν σ’ εµένα τον ίδιο πώς θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί ένας
τρόφιµος έτσι ώστε να αποκτήσει εκείνες ή τις άλλες κοινωνικές δεξιότητες που θα του
επέτρεπαν να διαχειριστεί ο ίδιος την καθηµερινότητά του, το σώµα του, την ατοµική
υγιεινή του, την εµφάνισή του. Οι παρατηρήσεις αυτές διέθεταν συχνά µια «εκπαιδευτική
διάσταση» λαµβάνοντας τη µορφή των επαναλαµβανόµενων παραινέσεων, της αναφοράς
παραδειγµάτων, της αναπαράστασης του ποθητού µέλλοντος. Απώτερος στόχος έδειχνε να
αποτελεί οι περισσότεροι τρόφιµοι, πολλοί από τους οποίους ήδη διαβιούσαν στο
ψυχιατρείο για πάνω από είκοσι χρόνια, να φτάσουν κάποια στιγµή στο σηµείο να
φροντίζουν οι ίδιοι τον εαυτό τους, στο µέτρο των ατοµικών τους δυνατοτήτων. Αλλά και
στις άλλες υπηρεσίες, οι οποίες διέφεραν τα µέγιστα από τα τµήµατα χρονίων, όπως για
παράδειγµα τα τµήµατα οξέων περιστατικών, βραχείας νοσηλείας, τα εξωτερικά ιατρεία ή
ακόµα και σε µια κινητή µονάδα, οι παραινέσεις δεν ήταν σπάνιες και επικεντρώνονταν στην
τροποποίηση της «στάσης» των εργαζοµένων απέναντι στους ανθρώπους εκείνους που είχαν
να αντιµετωπίσουν ως «ασθενείς».
Το περιπλανώµενο βλέµµα προσεγγίζει γνωστικά τον «κοινωνικό κόσµο που
αλλάζει» µέσα απ’ αυτόν το διάχυτο ανθρωπισµό. Κατά συνέπεια, προβληµατικοποιεί όψεις
της ψυχιατρικής καθηµερινότητας, οι οποίες δεν συνάδουν µε το πνεύµα των καιρών και που
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στο πλαίσιο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης έχουν στιγµατιστεί ως υπεύθυνες της
«ιδρυµατοποίησης» των χρονίων τροφίµων. ∆ιαστάσεις της καθηµερινής ζωής που, εν πάση
περιπτώσει, «αντίκεινται» στις σύγχρονες αρχές θεώρησης του ανθρώπου ως υποκειµένου µε
δικαιώµατα και υποχρεώσεις, που «οφείλουµε» να προσεγγίζουµε µε µια ευσπλαχνική και
κατανοούσα διάθεση.
6.5. Στο διάκενο του «µέσα» και του «έξω»
Αυτή η περιπλάνηση δεν είναι µόνο χωροταξική, µια κίνηση του σώµατος από τον
ένα τόπο στον άλλο, από το εσωτερικό του ψυχιατρείου έξω από την πύλη του. Είναι την
ίδια στιγµή περιπλάνηση νοητική. Ακόµα και στο χώρο του ψυχιατρείου, οι επαγγελµατίες
των κοινωνικών υπηρεσιών διατηρούν ως συστατικό στοιχείο του τρόπου µε τον οποίο
προσεγγίζουν γνωστικά το ίδρυµα τη µατιά προς τα έξω: ότι συµβαίνει «έξω» από το ίδρυµα
συσχετίζεται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µε τα τεκταινόµενα «µέσα» σ’ αυτό. Το
περιπλανώµενο βλέµµα παρακολουθεί την εξέλιξη του ιδρύµατος συνολικά αλλά και καθενός
τροφίµου ξεχωριστά µε µια διπλή οπτική, η οποία στρέφεται την ίδια στιγµή προς τα «έξω»
και

προς

τα

«µέσα».

Ερµηνεύει

την

διαδροµή

κάθε

τροφίµου

συνολικά,

συµπεριλαµβανοµένης της ζωής «πριν» την εισαγωγή στο ίδρυµα αλλά και των µελλοντικών
προοπτικών (προϋποθέσεις εξόδου). Το «τώρα» ανασυγκροτείται κατ’ αντιπαράθεση µε ένα
«πριν» και ένα «µετά», ποτέ αποµονωµένο. Σε αντίθεση µε το εγγύς βλέµµα, που παραµένει
προσανατολισµένο σε µια πρακτική «εδώ και τώρα» αντιµετώπισης της καθηµερινότητας, το
περιπλανώµενο βλέµµα προβληµατικοποιεί αυτή την καθηµερινότητα από την πλευρά της
προσωρινότητας και αναζητά σε αυτή εκείνα τα εννοιολογικά εργαλεία που θα επιτρέψουν
µια παρέµβαση µε απώτερο στόχο την, κατά το δυνατό, οµαλή αποχώρηση από το ίδρυµα.
Το «µέσα» ανάγεται σε µια όψη του «έξω», το οποίο υπερβαίνει το «µέσα». Παρατηρείται
έτσι µια συνάφεια της οπτικής αυτής µε τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
(κριτική της ιδρυµατοποίησης). Για άλλη µια φορά διαπιστώνεται η σύµπνοια του
περιπλανώµενου βλέµµατος των ανθρώπων των κοινωνικών υπηρεσιών µε την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση ως πρόταγµα.
6.6. Η εριλάνηση
Η ασάφεια των ρόλων, η κίνηση στο διάκενο του «πάνω» και του «κάτω» αλλά και
του «µέσα» και του «έξω», προσδίδει σε αυτό το βλέµµα µια διάσταση µόνιµου
παιχνιδίσµατος που αποπνέει µια αίσθηση ελευθερίας. Η µη πρόσδεση σε ένα σαφές
καθηκοντολόγιο, τα πολλαπλά πλαίσια αναφοράς, οδηγούν σε ένα βλέµµα συνεχώς
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κινούµενο, που αντιπαραβάλλει την µια οπτική µε την άλλη, φέρνει σε αντιπαράθεση το ένα
βλέµµα µε το άλλο, σχηµατίζοντας ένα πολύτροπο πρίσµα προσέγγισης του ιδρύµατος ως
ολότητα. Αυτό το πολύτροπο βλέµµα, που µετακινείται διαρκώς, φέρει µαζί του την
ανθρωπιστική προσέγγιση του άλλου, την οποία διακινεί σε όλους τους κοινωνικούς χώρους
όπου κυκλοφορεί ως οπτική θέασης του «κοινωνικού κόσµου που αλλάζει». Μαζί µε την
ανθρωπιστική θεώρηση των πραγµάτων φέρει µαζί του, ως φορέας, όλα εκείνα τα
προτάγµατα που αποβλέπουν στην τροποποίηση του εαυτού και του εαυτού των άλλων. Το
περιπλανώµενο βλέµµα γίνεται ένα εξαιρετικά αποτελεσµατικό όχηµα διακίνησης των
µεταρρυθµιστικών προταγµάτων, εφόσον µε την αίσθηση της ελευθερίας που αποπνέει, µε
τη διαρκή κίνησή του, µεταφέρει τις εν λόγω προτροπές σε όλους τους µικροχώρους της
οικείας καθηµερινότητας. Εκεί, στα ακροτελεύτια του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής,
θα συγκρουστεί, µε λεπτότητα αλλά και αυστηρότητα, µε τις άλλες οπτικές του εαυτού και
του θεσµού. Σε αυτό το βλέµµα, τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης θα
συναντήσουν ένα πιστό σύµµαχο, έναν αεικίνητο διακινητή των νέων ιδεών. Μια
αποτελεσµατική συνεισφορά σε µια συγκεκριµένη θεώρηση των πραγµάτων που
προβληµατικοποιεί διαρκώς, µε συνέπεια και επιµονή, τον κόσµο της οικειότητας, στην
καρδιά του πεδίου της ψυχιατρικής, το ψυχιατρείο.
7. Το «αοµακρυσµένο βλέµµα»
Παράλληλα µε αυτά τα τέσσερα βλέµµατα που διασταυρώνονται στο πεδίο της
καθηµερινότητας του ψυχιατρείου υπάρχει και ένα πέµπτο, πιο διακριτικό, λιγότερο
απαιτητικό, σχεδόν αδιόρατο: το αποµακρυσµένο βλέµµα. Στο ψυχιατρείο, και σε κάθε
ψυχιατρικό θεσµό, υπάρχει µια πληθώρα από ανθρώπους που βρίσκονται εκεί από τύχη,
εξαιτίας των παιχνιδιών της µοίρας που τους έφερε κοντά µε έναν κοινωνικό κόσµο, τον
οποίο σε πολύ µεγάλο βαθµό θα µπορούσαν κάλλιστα να αγνοούν, εξασκώντας το ίδιο
επάγγελµα. Σε κάθε ψυχιατρείο υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός «βοηθητικού» προσωπικού,
διοικητικών υπαλλήλων, φυλάκων, τεχνικών αλλά και γιατρών άλλων ειδικοτήτων κ.α., οι
οποίοι αναζήτησαν µια θέση σε ένα δηµόσιο ίδρυµα και στο διάβα τους έλαχε αυτό να είναι
ένα δηµόσιο ψυχιατρείο. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ίσως πολύ κοντά
σωµατικά αλλά πολύ µακριά νοητικά µε τον κοινωνικό κόσµο του ψυχιατρείου. Είναι
αναπόφευκτο το σύνολο αυτών των ανθρώπων που αισθάνονται αποξενωµένοι µε το
ψυχιατρικό πεδίο καθεαυτό και τα διακυβεύµατα που ενυπάρχουν στο εσωτερικό του και να
µη συνδέουν την κοινωνική και την επαγγελµατική τους διαδροµή µε τη ψυχιατρική
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µεταρρύθµιση, καταφεύγοντας σε ένα αποστασιοποιηµένο βλέµµα του «πεδίου που
αλλάζει».
7.1. Μια µη διαφοροοιηµένη και µη διαφοροοιούσα οτική
Βασικό συστατικό αυτού του βλέµµατος είναι η µετατροπή των προτροπών για
αλλαγή στάσης σε µια γενική τάση ανθρωπινότερων αντιδράσεων απέναντι στους
νοσηλευόµενους, εφόσον υπάρχει η αναγκαιότητα για σωµατική προσέγγισή τους.40 Η
συγκρότηση, όµως, αυτής της «κόσµιας» αντιµετώπισης δεν ακολουθεί τους λογικούς
δρόµους ενός µετασχηµατισµού του εαυτού και ριζικής τροποποίηση της στάσης έναντι του
εαυτού των άλλων, αλλά ανάγεται σε µια γενική υιοθέτηση µιας πιο ανεκτικής στάσης. ∆εν
πρόκειται για µια διαφοροποιηµένη αντιµετώπιση του «συνανθρώπου που πάσχει», εξαιτίας
µιας ενεργής δραστηριοποίησης των προταγµάτων της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στο
εσωτερικό του εαυτού, αλλά για την «καλοπροαίρετη» τοποθέτηση έναντι ενός συνόλου
ανθρώπων. Η δυνάµει θετική στάση δεν συνδέεται µε ιδεολογικά διακυβεύµατα αλλά µε ένα
κοµφορµισµό σε µια αναδυόµενη κανονιστικότητα, η οποία παίρνει τη µορφή του πολιτικώς
ορθού (political correct). Η αλλαγή στάσης προς την κατεύθυνση µιας πιο ανθρώπινης
αντιµετώπισης του άλλου (που βρίσκεται τόσο κοντά αλλά ταυτόχρονα τόσο µακριά)
απογυµνώνεται από το συµβολικό δυναµικό που συνδέεται µε την τροποποίηση της νόµιµης
θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Η δράση ακολουθεί µια τυπική, όπως
την αντιλαµβάνεται το ίδιο το άτοµο, πορεία, δίχως την παρουσία επίκαιρων διακυβευµάτων
στον ορίζοντα που αυτή αναπτύσσεται. Το σύνολο από τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα
µετασχηµατίζεται σε σύνολο παραινέσεων για µια «ανθρώπινη συµπεριφορά», χωρίς την
αναγκαιότητα µιας επίπονης εργασίας επί του εαυτού και επί του εαυτού των άλλων.
Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης είναι πολλές φορές παρόντα στο
εσωτερικό του αποµακρυσµένου βλέµµατος, µόνο που απογυµνώνονται από την
κανονιστικότητά τους και µετατρέπονται σε γενικές οδηγίες µιας καλύτερης αντιµετώπισης
και µιας πιο κατανοητικής οπτικής έναντι των τροφίµων, που να µη στιγµατίζει. Το
αποµακρυσµένο βλέµµα δε «βλέπει» εδώ καµιά έκτακτη κατάσταση που να δικαιολογεί ένα
ιδιαίτερο αγώνα, που να απαιτεί µια προσωπική δέσµευση σε ένα πρόταγµα, το οποίο θα
εξανάγκαζε, κατά κάποιο τρόπο, σε µια εργασία επί του εαυτού. Η θέαση των πραγµάτων
40

∆εν είναι διόλου σπάνιο ορισµένοι υπάλληλοι των ψυχιατρείων να αποφεύγουν κάθε οπτική ή σωµατική
επαφή µε τους χώρους όπου συχνάζουν οι τρόφιµοι. Οι διοικητικοί υπάλληλοι, για παράδειγµα, µπορεί να
έχουν ελάχιστες φορές την ευκαιρία να επισκεφτούν τα ενδότερα του ιδρύµατος, στο οποίο εργάζονται, και
ενδέχεται να αποφεύγουν τέτοιου είδους επισκέψεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχιατρική µεταρρύθµιση είναι
κάτι που αφορά «κάτι εκεί έξω». Βέβαια, τις περισσότερες φορές ένας διοικητικός υπάλληλος είναι
αναγκασµένος να έρθει «κοντά» µε τους τροφίµους, διότι ακόµα και όταν αυτός ή αυτή το αποφεύγει πάντοτε
υπάρχουν τρόφιµοι µε διάθεση εξερεύνησης των χώρων του ιδρύµατος.
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που αλλάζουν περιορίζεται έτσι σε µια µη διαφοροποιηµένη αναπαράσταση των εξελίξεων,
δηλαδή όπως θα την έβλεπε ο οποιοσδήποτε «εξωτερικός», σε σχέση µε τον κοινωνικό
κόσµο της ψυχιατρικής, παρατηρητής. Το αποµακρυσµένο βλέµµα είναι το βλέµµα που θα
υιοθετούσε «ο οποιοσδήποτε» βρίσκεται «έξω» από το πεδίο της ψυχιατρικής και για
διάφορους λόγους αναγκάζεται να παρακολουθήσει από πολύ κοντά τις εξελίξεις της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και τις συνακόλουθες διαµάχες.
Επιπλέον όµως, πρόκειται όχι µόνο για µια µη διαφοροποιηµένη αλλά και για µια
µη διαφοροποιούσα οπτική. Ο τοπικός µετασχηµατισµός, όπως ανασυγκροτείται από το
αποµακρυσµένο βλέµµα, δεν συνδέεται µε ιδιαίτερα διακυβεύµατα και µε τοπικούς
συµβολικούς αγώνες. Πολύ περισσότερο, αυτοί οι αγώνες δεν νοούνται ως άµεσα
συσχετιζόµενοι µε το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι και τη συγκρότηση του εαυτού εν γένει.
Πρόκειται για ένα αποστασιοποιηµένο βλέµµα, το οποίο αναγνωρίζει µια κίνηση
εκσυγχρονισµού των δηµοσίων υπηρεσιών και την αναγκαιότητα µιας πιο «κόσµιας» στάσης
έναντι «αυτών των ανθρώπων» που έως σήµερα ήταν µόνιµοι κάτοικοι των ψυχιατρείωνασύλων. Αν και από τους περισσότερους κρίνεται ότι οι «άνθρωποι αυτοί» είναι καλύτερα να
διαµένουν σε άλλου τύπου δοµές, όπως οι ξενώνες ή τα οικοτροφεία, δεν κατανοείται
πλήρως γιατί θα έπρεπε αυτό πράγµατι να συµβεί και πολύ περισσότερο πώς αυτή η αλλαγή
προσανατολισµού συνδέεται µε ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις που αφορούν στον τρόπο που
συγκροτείται η υποκειµενικότητα γενικά.
7.2. Με το µάτι του αρατηρητή
Η ανασυγκρότηση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης γίνεται µε την οπτική ενός
αποµακρυσµένου βλέµµατος. Πρόκειται για το βλέµµα ενός «παρατηρητή», ο οποίος βλέπει
και επεξεργάζεται νοητικά την διαδικασία αλλαγής ενός κοινωνικού κόσµου, στον οποίο
«ρίχτηκε», αλλά µε τον οποίο οι σχέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό, συνηθέστατα
στο επίπεδο των τυπικών καθηκόντων ενός δηµοσίου υπαλλήλου. Η σωµατική-φυσική
εγγύτητα συνοδεύεται από νοητική απόσταση. Επιπλέον, το στερεότυπο πρίσµα ανάγνωσης
του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής, δηλαδή αυτό που υιοθετούν οι άνθρωποι «έξω» από
το χώρο του ψυχιατρείου, εξακολουθεί να είναι παρόν σε αυτό το βλέµµα και πολλές φορές
αποτελεί το βασικό µοντέλο ανάγνωσης του ιδρύµατος. ∆ηλαδή, η ανασυγκρότηση του
ιδρύµατος δεν γίνεται µε τα νοητικά µέσα που προσφέρει το ίδιο το ίδρυµα, αλλά µε βάση
τα στερεότυπα που προσφέρονται, ως βολικές τυποποιήσεις, από τον κοινό νου, εκτός
ψυχιατρείου.
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Σε όλες τις παραινέσεις για τροποποίηση της στάσης έναντι των τροφίµων το
αποµακρυσµένο βλέµµα θα αναγνώσει µια εξωτερική ως προς αυτό κανονιστικότητα, η
οποία επιδέχεται χειραγώγησης και είναι µόνο σχετικά εξαναγκαστική. Η ψυχιατρική
µεταρρύθµιση είναι κάτι που συµβαίνει, ενίοτε πολύ κοντά, αλλά πρόκειται για µια
εξωτερική διαδικασία. Το αποµακρυσµένο βλέµµα την ανασυγκροτεί ως µια γενική κίνηση
τροποποίησης του εξωτερικού θεσµικού πλαισίου του χώρου εργασίας, ενδεχοµένως και
µιας επιβολής ενός νέου political correct, δηλαδή ως ένα σύνολο από παραινέσεις που
περιορίζονται στο επίπεδο των αναπαραστάσεων περί της τρέλας. Η ατοµική όµως
βιογραφία δεν θα εµπλακεί ως ενδογενής κοινωνικός χώρος στην κίνηση του
µετασχηµατισµού. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση θα παραµείνει έτσι εξωτερική ως προς το
άτοµο. Η στάση έναντι του φορέα της ψυχοπαθολογίας µπορεί να είναι αυτή ή η άλλη, αλλά
σε κάθε περίπτωση ο εαυτός παραµένει, για το αποµακρυσµένο βλέµµα, έξω από τη
συµβολική διαµάχη που ανακύπτει στο πεδίο της καθηµερινότητας. Έχουµε εδώ ένα
βλέµµα που ψύχραιµα και από µακριά προσεγγίζει τα τεκταινόµενα, µέσα από µια
αποστασιοποιηµένη οπτική.
8. Η συνάρθρωση των βλεµµάτων
Τα βλέµµατα αυτά «δίνονται» στους συµµετέχοντες στο καθηµερινό γίγνεσθαι του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής, ως εναλλακτικά πρότυπα ανάγνωσης του «πεδίου που
αλλάζει», από την ίδια τη διάρθρωση του πεδίου. Ταυτόχρονα, είναι αυτοί οι ίδιοι οι
συµµετέχοντες που επεξεργάζονται τις οπτικές προκειµένου να προσεγγίσουν γνωστικά τη
διαδικασία µετασχηµατισµού, εκκινώντας από κοινωνικές διαδροµές που τείνουν να
οµολογήσουν µε θέσεις στο πεδίο. Τα βλέµµατα είναι αφενός µήτρες ταξινόµησης της
εµπειρίας και αφετέρου ερµηνευτικά σχήµατα ανάγνωσης της κοινωνικής πραγµατικότητας.
Εν µέρει ανταγωνιστικά και εν µέρει συµπληρωµατικά µεταξύ τους, αποτελούν εναλλακτικές
οπτικές που οδηγούν σε αντίστοιχες προοπτικές, στις οποίες τα επιµέρους άτοµα
καταφεύγουν εναλλακτικά, υιοθετώντας πότε το ένα και πότε το άλλο βλέµµα.
Αν και, όπως αναλύθηκε παραπάνω, το βλέµµα τείνει να οµολογήσει µε την
οργανωτική διάρθρωση του πεδίου, στην συγκεκριµένη περίπτωση ενός δηµόσιου
ψυχιατρείου, τα επιµέρους άτοµα σπάνια εγκλωβίζονται σε ένα και µόνο βλέµµα και σπάνια
αυτό το βλέµµα παίρνει τη µορφή µιας ταξινοµητικής µήτρας της εµπειρίας που επιβάλλεται
άπαξ και διαπαντός. Τα άτοµα έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν πότε το ένα και πότε το
άλλο βλέµµα, περνώντας από το ένα στο άλλο, προκειµένου να κατανοήσουν τους άλλους
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αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό υπό διαφορετικές οπτικές θέασης, µέσα από διαφορετικά
ερµηνευτικά σχήµατα.
Έτσι, δεν είναι σπάνιο ένας νοσηλευτής (ή και ένας σύλλογος εργαζοµένων) να
υιοθετεί το ψυχιατρικό βλέµµα και ένας ψυχίατρος να λαθροβιώνει, βλέποντας τα πράγµατα
αποστασιοποιηµένα, αντί να νοιάζεται διαρκώς για το πώς θα επικαθορίσει την
καθηµερινότητα. Ένα µέλος της διοίκησης πολλές φορές νοιάζεται για την προώθηση µιας
συγκεκριµένης ψυχιατρικής άποψης και ενδέχεται να συγκρουστεί µε οµάδες ψυχιάτρων,
υπερασπιζόµενο ορισµένες από τις «αρχές της σύγχρονης ψυχιατρικής».41
Ωστόσο, τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης διαπερνούν την
ψυχιατρική καθηµερινότητα ακολουθώντας τις διόδους που οι παγιωµένες κοινωνικές
συναρθρώσεις έχουν εµπεδώσει στη διάρκεια του χρόνου. Οι κρυσταλλώσεις αυτές δεν
περιορίζονται στην εσωτερική διάρθρωση του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής, αλλά
επεκτείνονται στις ευρύτερες κοινωνικές δοµές, τη γενική κίνηση των οποίων ακολουθούν οι
µικρόκοσµοι, οι οποίοι µε τη σειρά τους επενεργούν σε αυτή τη συνολική εξέλιξη: µέρα τη
µέρα, λέξη µε λέξη, πράξη µε πράξη. Μικροσκοπικές διαδράσεις, οι οποίες όµως
επενεργούν δηµιουργικά στην εσωτερική δοµή αυτής της πολυπρισµατικότητας. Έτσι, η ίδια
η διάρθρωση των οπτικών, το πολυπρισµατικό σύµπλεγµα, τίθεται ως διακύβευµα καθεαυτό
µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
Τα πρότυπα αυτά αναστοχασµού του εαυτού, του εαυτού των άλλων και του θεσµού
ως συνόλου, «τίθενται» και «παράγονται» ως µορφοποιηµένες οπτικές ανάγνωσης, ως
εναλλακτικές εκδοχές ενός συντακτικού µε βάση το οποίο θα αναλυθεί η νέα γραµµατική
της «ψυχιατρικής ζωής» που προτείνεται και διδάσκεται καθηµερινά από τους
«αναθεωρητές», δηλαδή τους εκφραστές της «κριτικής» και της «εκσυγχρονιστική»
ψυχιατρικής, για να χρησιµοποιήσουµε µια ορολογία που παραπέµπει στον Habermas
(Habermas, 1992). Συνεπώς, τα ταξινοµητικά σχήµατα και η κοινωνική δοµή τείνουν να
οµολογήσουν στο πεδίο της καθηµερινότητας, χωρίς όµως ποτέ να µπορεί να βρεθεί ένα
αρχιµήδειο σηµείο θεµελίωσης µιας απαρχής, είτε προς την πλευρά των ερµηνευτικών
διαβηµάτων των συµµετεχόντων, είτε προς την πλευρά των δοµικών διαρθρώσεων.
Μπορούµε, αντί να αναζητήσουµε αυτό το σηµείο εκκίνησης, να στρέψουµε την προσοχή
41

Κατά την επιτόπια έρευνα συνάντησα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Για παράδειγµα, ένας άνδρας που
εργάζονταν ως τραπεζοκόµος ζήτησε και ανάλαβε ένα πόστο σε έναν συνεταιρισµό καλλιτεχνικών
δηµιουργηµάτων, αξιοποιώντας δικές του προσωπικές δεξιότητες και τα κατάφερε εξίσου καλά µε την
επαγγελµατία προκάτοχό του. Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί για άλλη µια φορά αναφορικά µε τις πέντε
οπτικές που παγιώνονται στο εσωτερικό του ψυχιατρείου που µετασχηµατίζεται είναι ότι οδηγούν σε
συγκεκριµένα βλέµµατα ανάγνωσης της τοπικής κοινωνικής πραγµατικότητας, τα οποία τείνουν να
οµολογήσουν αλλά δεν ταυτίζονται µε την τυπική διάρθρωση του θεσµού. Τα άτοµα δεν εγκλωβίζονται σε µια
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µας στην πολυπρισµατικότητα καθεαυτή του θεσµού, στις αµοιβαία διαφοροποιηµένες
οπτικές και προοπτικές που ανακύπτουν από το εσωτερικό του. Και εν συνεχεία, θα
µπορούµε να εξετάσουµε πώς όλο αυτό το σύµπλεγµα οπτικών και προοπτικών
αναδιατάσσεται µε το πέρασµα έξω από τα τείχη του ψυχιατρείου, στους νέους τόπους όπου
εγκαθίσταται, αργά αλλά σταθερά, η ψυχιατρική. Ας ακολουθήσουµε αυτή τη µετακίνηση
της ψυχιατρικής και ας παρακολουθήσουµε πώς οι νέοι «τρόποι συνάντησης» θεραπευτών
και θεραπευοµένων οδηγούν σε µια αναδιάταξη, και σε ποιο βαθµό, αυτά τα βλέµµατα των
«αρµοδίων» να παρέχουν ψυχιατρική φροντίδα.
9. Η αναδιάταξη των βλεµµάτων
9.1. Τόοι και οτικές
Η συνάρθρωση των βλεµµάτων, όπως αναλύθηκε έως τώρα, είχε ως επίκεντρο το
ψυχιατρείο. Με την ψυχιατρική µεταρρύθµιση δηµιουργούνται νέες ψυχιατρικές δοµές και
το ίδιο το ψυχιατρείο αναδιοργανώνεται. Αυτή η µετάβαση σε νέους «τόπους» όπου
παράγονται νέοι «τρόποι» συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων οδηγεί σε µια
αναδιάρθρωση των βλεµµάτων. Η µεταβολή αυτή είναι «εσωτερική», αφορά δηλαδή στο
µετασχηµατισµό της δοµής των οπτικών, αλλά και «εξωτερική», επεκτείνεται δηλαδή στον
τρόπο που η µια οπτική συνδέεται µε την άλλη στο πεδίο της καθηµερινότητας. Από την
άλλη, νέα βλέµµατα ανακύπτουν από τη διαδικασία της µεταρρύθµισης, τα οποία
προστίθενται στα προϋπάρχοντα. Η µεταρρύθµιση οδηγεί σε µια αναδιάταξη των βλεµµάτων,
τα οποία συναρθρώνονται στην ψυχιατρική καθηµερινότητα.
Το ψυχιατρικό βλέµµα «αποµακρύνεται» και εκχωρεί µέρος της δικαιοδοσίας του.
Αν και διατηρεί ένα σηµαντικό µέρος της αίσθησης της αρµοδιότητας, ο έλεγχος της
καθηµερινής ζωής µετασχηµατίζεται ριζικά: επικαθορισµός της κοινωνικής ζωής σηµαίνει,
του λοιπού, «µέριµνα για την παραγωγή πρωτοβουλίας» από τους άλλους, δηλαδή από τους
άλλους «επαγγελµατίες ψυχικής υγείας». Παράδοξη προσταγή, η υποχρέωση ενεργητικής
παρέµβασης και δραστήριας διαχείρισης της καθηµερινότητας.
Το αποµακρυσµένο βλέµµα είτε «εξορίζεται» σε άλλους χώρους είτε τείνει να
αφοµοιωθεί από το εγγύς βλέµµα. Σε ένα ξενώνα, για παράδειγµα, ένας διοικητικός
υπάλληλος δε µπορεί να διατηρήσει τα ίδια δηµοσιοϋπαλληλικά προσχήµατα και να
αποστασιοποιηθεί από τη διαχείριση της καθηµερινότητας του µικρο-ιδρύµατος, µε τον
ίδιο τρόπο που γίνονταν αυτό στο ψυχιατρείο. Η ίδια η κλίµατα των κοινωνικών
διαδράσεων, η µορφή, οδηγεί σε µια τροποποίηση του περιεχοµένου τους. Από την άλλη, η
µονολογική θέαση των πραγµάτων, καθώς οι οπτικές αυτές λειτουργούν στο πεδίο της καθηµερινότητας ως
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παραµονή σε µια αµιγώς διοικητική υπηρεσία, µακριά απ’ αυτό το σύνολο των
διαφοροποιηµένων δοµών που θεσπίζονται µε την µεταρρύθµιση, αποξενώνει περαιτέρω το
αποµακρυσµένο βλέµµα από την ψυχιατρική καθηµερινότητα.42 Συνεπώς, παρουσιάζονται
δύο προοπτικές σε αυτό το βλέµµα: είτε τείνει να αφοµοιωθεί από το εγγύς βλέµµα, είτε
τείνει να ενταχθεί πλήρως στο δηµοσιοϋπαλληλικό πνεύµα, επιτυγχάνοντας µια πλήρη
αποστασιοποίηση.
Η σηµαντικότερη διαφοροποίηση, όσον αφορά τα παραδοσιακά βλέµµατα που
ανακύπτουν από τη µακρά παράδοση που το ψυχιατρείο έχει δηµιουργήσει, είναι η τάση
σύζευξης περιπλανώµενου και εγγύς βλέµµατος. Το περιπλανώµενο βλέµµα τείνει να
συγχρωτιστεί µε το εγγύς, καθώς εµπλέκεται πια ενεργά µε την καθηµερινή φροντίδα ενός
µικρού αριθµού ανθρώπων. Η µέριµνα για τη σύνδεση του «µέσα» και του «έξω» παραµένει
ως βασική σταθερά αυτής της οπτικής, µόνο που τώρα η διάκριση αυτή σχετικοποιείται εκ
των πραγµάτων. Τα µεγάλα τείχη του ψυχιατρείου έπεσαν και τα µικρά τείχη των
διαφοροποιηµένων δοµών, αν και εξαιρετικά αποτελεσµατικά σε πολλές περιπτώσεις, δεν
επιτελούν πια µε την ίδια ενάργεια το διαχωριστικό τους ρόλο. Τα νέα τείχη επιτάσσουν νέες
στρατηγικές διακίνησης, νέους κοινωνικούς τόπους περιπλάνησης.
Το εγγύς βλέµµα, από την άλλη, έχει προσεγγίσει σε πολύ µεγάλο βαθµό το
περιπλανώµενο βλέµµα. Η ανθρωπιστική κουλτούρα επιβάλλεται από το νέο πνεύµα ως µια
νέα κανονιστικότητα και το µέληµα της σύνδεσης του «µέσα» και του «έξω» τίθεται στους
µικροχώρους των διαφοροποιηµένων υπηρεσιών ως αναγκαιότητα (δεν υπάρχουν πια τα
«προστατευτικά τείχη» του ψυχιατρείου, ούτε η «ασφάλεια» ενός αποµονωµένου θαλάµου).
Ο συγχρωτισµός του εγγύς βλέµµατος µε το περιπλανώµενο βλέµµα και η αµοιβαία
τροποποίησή τους αποτελούν µια από τις βασικές επιπτώσεις της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης στον τρόπο που οι συµµετέχοντες στην ψυχιατρική καθηµερινότητα
«βλέπουν» ως επαγγελµατίες την υπηρεσία στην οποία εργάζονται, τον εαυτό τους και τον
εαυτό των άλλων. Σε αυτό το συγχρωτισµό, το περιπλανώµενο βλέµµα τείνει να
κυριαρχήσει, αποκτώντας ταυτόχρονα ένα µέρος της «αίσθησης της αρµοδιότητας» του
ψυχιατρικού βλέµµατος και µια διάθεση για µέριµνα της καθηµερινής φροντίδας των
ανθρώπων, στους οποίους απευθύνονται οι νέες δοµές.
Το αφ’ υψηλού βλέµµα της διοίκησης είναι αυτό που επηρεάζεται λιγότερο από τη
νέα κατάσταση που τείνει να δηµιουργηθεί. Αποµακρυσµένο από την καθηµερινότητα,
τυποποιήσεις της δράσης, που µένει πάντοτε να επιτευχθεί.
42 Σε ένα διαφοροποιηµένο σύστηµα ψυχιατρικών υπηρεσιών είναι δυνατό ένα µέρος των διοικητικών
υπηρεσιών να στεγαστεί σε ένα χώρο που να είναι αµιγώς διοικητικός. Σε αυτή την περίπτωση, οι δεσµοί που
αναπτύσσονταν πριν, στο χώρο του ψυχιατρείου, ανάµεσα στους ανθρώπους των διοικητικών υπηρεσιών και
τους τρόφιµους αποδυναµώνονται, έτσι ώστε να µην υπάρχει καµία εποπτεία της καθηµερινής ζωής.
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αρµόδιο για τη διαχείριση της δηµόσιας εικόνας, έχει προσαρµοστεί στο νέο «υλικό προς
διαχείριση», δηλαδή τις νέες υπηρεσίες, δίχως µεγάλες εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Είτε
πρόκειται για ένα ψυχιατρείο είτε για ένα ψυχιατρικό νοσοκοµείο πλαισιωµένο από ένα
σύνολο από διαφοροποιηµένες δοµές, το ζητούµενο είναι η διοίκηση µιας δηµόσιας
υπηρεσίας και µια αποτελεσµατική διαχείριση της δηµόσιας εικόνας έναντι της συνολικής
κοινωνίας (ή της τοπικής κοινωνίας) και της ανώτερης διοίκησης. Οι διαφοροποιήσεις είναι
σηµαντικές, αλλά δεν αλλάζουν εσωτερικά την οπτική από την οποία πηγάζει το αφ’ υψηλού
βλέµµα.
9.2. Νέες οτικές και νέες ροοτικές
Ο παράγοντας εκείνος, ο οποίος έχει καταστεί καθοριστικός, σε σχέση µε την
παραδοσιακή διάταξη των βλεµµάτων στο εσωτερικό της ψυχιατρικής καθηµερινότητας,
είναι η δηµιουργία νέων οπτικών, µέσω της εισαγωγής νέων δρώντων. Η «µετακίνηση» της
ψυχιατρικής καθηµερινότητας στους νέους τόπους που δηµιουργούνται µε την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση οδηγεί σε ένα «άνοιγµα στην κοινωνία», το οποίο παίρνει τη µορφή
καλέσµατος νέου τύπου παρεµβαινόντων. Αυτή η «πρόσκληση», η οποία είναι σύµφυτη µε
τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα, κατανοείται ως αναγκαία συνθήκη προκειµένου η έξοδος
από το ψυχιατρείο να µην περιοριστεί σε µια χωροταξική «µετεγκατάσταση»:
«Όµως, ο κίνδυνος τα λίγα µεγάλα ψυχιατρικά ιδρύµατα ν’ αντικατασταθούν αό ολλά µικρά είναι
ορατός και αντοτινός: γιατί ίδρυµα δεν είναι µόνο το ψυχιατρικό νοσοκοµείο, ίδρυµα είναι και κάθε τι
ου δεν ροάγει την εικοινωνία ανάµεσα στους ανθρώους, ου θέτει διαχωριστικές γραµµές, ου
ακολουθεί ρυθµούς οι οοίοι ανααράγουν τη λογική του αντί να εξυηρετούν αυτά για τα οοία
ετάχθησαν, ου εµοδίζουν την κινητικότητα, ου αντί να θεραεύουν αράγουν αθολογία. Να µη
γίνουν οι νέες δοµές καινούρια ιδρύµατα. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται ν’ αναζητήσουµε
συνταξιδιώτες. Η υόθεση του Ψυχαργώς να γίνει υόθεση όχι µόνο των ειδικών αλλά όσο γίνεται
ερισσότερων ανθρώων.» (ανώνυµο άρθρο σε περιοδικό υποστήριξης του προγράµµατος
ψυχαργώς, η υπογράµµιση του κειµένου)
Με τους «συνταξιδιώτες» αυτούς, η ψυχιατρική καθηµερινότητα θα εµπλουτιστεί µε
νέες οπτικές, που αναπόδραστα οδηγούν σε νέες προοπτικές της δράσης και της
θεραπευτικής παρέµβασης. Τα παραδοσιακά βλέµµατα, δηλαδή αυτά που πηγάζουν από τις
παραδοσιακές διαιρέσεις του ψυχιατρείου, µετασχηµατίζονται όχι µόνο εξαιτίας της
αναδιάταξής τους, που επιβάλλεται από τις νέες δοµές, αλλά επιπλέον προκειµένου να
διασταυρωθούν µε αυτά τα νέα βλέµµατα που διεισδύουν στο πεδίο της ψυχιατρικής
καθηµερινότητας. Η ίδια η γειτονιά, οι τοπικοί φορείς, οι συγγενείς των «φιλοξενουµένων»,
οι κοινωνικές οργανώσεις κάθε λογής (σύλλογοι εθελοντών, πολιτιστικοί σύλλογοι, συνδικάτα
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κ.α.), αποτελούν παράγοντες, στους οποίους οι επαγγελµατίες διαχειριστές της ψυχιατρικής
καθηµερινότητας προστρέχουν προκειµένου αυτοί να συνεισφέρουν στο θεραπευτικό έργο,
το οποίο νοείται, του λοιπού, και ως «αποκατάσταση των δυνατοτήτων της δράσης»:
«Σηµαντικό ρόλο σε όλες αυτές τις αοκαταστασιακές διαδικασίες κατέχουν η οικογένεια και η
κοινότητα, οι οοίες ειθυµούµε και ειδιώκουµε να συµµετέχουν υεύθυνα κατά το µέγεθος του
δυνατού αλλά και ουσιαστικού. (…) Σε εβδοµαδιαία συχνότητα εισκέτονται τον Ξενώνα,
εθελόντριες του Τµήµατος Κοινωνικής Πρόνοιας του Ερυθρού Σταυρού καθώς και σουδαστές του
Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΙΕΚ Χανίων, οι οοίοι αρέχουν σηµαντική υοστήριξη και δηµιουργική
αασχόληση στους ενοίκους.» (απόσπασµα από ιστοσελίδα ξενώνα στην Κρήτη)
9.3. Παραδοσιακές διαιρέσεις
Η αναδιάταξη των βλεµµάτων δεν είναι χωροταξικό ζήτηµα. Συνδέεται µε µια
δοµική µεταβολή, η οποία ως τέτοια οδηγεί σε συγκρούσεις καθώς συνάδει µε
ανακατατάξεις στο πεδίο της καθηµερινότητας.43 Έτσι, η πανθοµολογούµενη «ασάφεια των
ρόλων» και η «επικάλυψη των επαγγελµατικών καθηκόντων» που παρατηρείται στις νέες
κοινοτικές δοµές (Μαδιανός, 2000β, σ. 149-165, Wilkinson, 1989, Στεφανάτος, 1989)
συνδέεται µε αυτή την τάση συγχρωτισµού των βλεµµάτων, καθώς τα στεγανά µεταξύ των
θεραπευτικών αρµοδιοτήτων αίρονται και πραγµατοποιείται µια διάχυση των καθηκόντων.44
43

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας συµµετείχα σε µια ολιγοήµερη εκδροµή µιας οµάδας
νοσηλευµένων και επαγγελµατιών από το Θ.Ψ.Π.Χ. σε χώρο έξω από το ψυχιατρείο. Η εκδροµή αυτή
λειτούργησε σαν ένα οιονεί «πείραµα διάσπασης» (Garfinkel), καθώς το οικείο πλαίσιο δράσης εξαφανίστηκε
µε µιας. Η απροσδιοριστία που δηµιουργήθηκε εξαιτίας της γεωγραφικής µετακίνησης οδήγησε σε
διαπραγµατεύσεις προκειµένου να επαναπροσδιοριστούν οι ρόλοι και τα συναφή καθήκοντα. Έτσι, για
παράδειγµα, οι νοσηλευτές υπενθύµιζαν ότι αυτοί διέθεταν την τεχνογνωσία της διαχείρισης δύσκολων
καταστάσεων, οι οποίες πολλαπλασιάζονταν εξαιτίας του φόβου και της ανασφάλειας που προξενούσε στους
«ιδρυµατοποιηµένους χρόνιους τροφίµους» του ψυχιατρείου η ξαφνική αλλαγή περιβάλλοντος. Η ασάφεια ως
προς τον προσδιορισµό των ρόλων οδήγησε σε προστριβές (Καραποστόλης, 1999). Σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα επιτεύχθηκε µια «ισορροπία», ανάλογης αλλά πιο ελαστικής, σε σχέση µε αυτή που κυριαρχούσε στο
ψυχιατρείο. Τα βλέµµατα διατήρησαν τα χαρακτηριστικά τους, µέσα από την αναγκαία διαπραγµάτευση που
επέβαλλε το νέο πλαίσιο, λαµβάνοντας υπόψη την προσωρινότητά του. Η πορεία προς τα «έξω», έστω ως
προσωρινή έξοδος, ως εκδροµή, συνοδεύτηκε από την ανάγκη επανακατασκευής και επιβεβαίωσης των ορίων
των αρµοδιοτήτων και των καθηκόντων («εγώ ξέρω, είµαι νοσηλευτής»). Ελλείψει του αυτονόητου, η
«θεραπευτική οµάδα» κατέστη κοινωνικός χώρος διαλόγου και διαπραγµάτευσης της αντιµετώπισης των
καθηµερινών προβληµάτων και της επιβεβαίωσης της ιδιαιτερότητας του βλέµµατος.
Η ασάφεια αυτού του τύπου τίθεται ως σταθερά στις νέες δοµές, όπου επιπλέον ανακύπτουν νέοι
δρώντες παρεµβαίνοντες. Σε κάθε σύµµεικτο πλαίσιο δράσης, όπου αναµιγνύονται επαγγελµατίες και µη
επαγγελµατίες, ανακύπτει ζήτηµα προσδιορισµού των αρµοδιοτήτων και ένα συγκρουσιακό πνεύµα. Βλ. Ravon
B., Pichon P., Franguiadakis S., Laval Ch., “‘Aller à la rencontre’: l’ engagement des professionnels et
bénévoles de l’ aide auprès des ‘personnes en souffrance’”, στο Micoud André, Peroni Michel (επιµ.), Ce qui
nous relie, Éditions de l’ Aube, 2000, σ. 71-87 και Ravons Bertrant, Pichon Pascale, Franguiadakis Spyros,
Laval Christian, Le travail de l’ engagement. Rencontre et attachements: une analyse de la solidarité en direction des
“personnes en souffrance”, Rapport Final, Lyon, 2000, σ. 21.
44 Η «ασάφεια των ρόλων» στις οµάδες εργασίας συνδέεται µε τις ευρύτερες διαδικασίες επαγγελµατοποίησης
και επιστηµονικοποίησης των νοσηλευτικών και των παραϊατρικών πρακτικών, µια τάση που επεκτείνεται στο
σύνολο των δηµόσιων και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Βλ. Ανδριώτη ∆έσποινα, Τα ε αγγέλµατα υγείας στην
Ελλάδα, ο.π., σ. 34. Ο Χιωτάκης συνδέει αυτή την τάση µε ένα εγχείρηµα αντιστροφής του εγκαθιδρυµένου
ιατροκεντρισµού των ιατρικών υπηρεσιών στη δύση. Βλ Χιωτάκης Στέλιος, Για µια κοινωνιολογία των ελευθέριων
ε αγγελµάτων. Ε ιστηµονική ε αγγελµατο οίηση των ιατρικών υ ηρεσιών, ο.π., σ. 268-273.
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Επειδή, όµως, όπως προαναφέρθηκε, οι οπτικές τείνουν να οµολογήσουν µε τους τυπικούς
προσδιορισµούς των επαγγελµατικών ρόλων, η αναδιάταξη των βλεµµάτων συνδέεται άµεσα
µε τη δοµική αναδιάρθρωση του πεδίου, δηλαδή µε τον επαναπροσδιορισµό του κοινωνικού
καταµερισµού της εργασίας και της ιεραρχίας. Σ’ αυτή τη διαδικασία αναδιάταξης των
οπτικών και των προοπτικών της δράσης και της θεραπευτικής παρέµβασης, αναδεικνύονται
ορισµένες από τις δοµικές αντιφάσεις που εµπεριέχονται στα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα.
Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασµα:
«Κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας ραγµατοοιούνται συνεντεύξεις µε τους θεραευτές αναφοράς και
την ψυχολόγο του Ξενώνα. Η τακτική αρουσία ψυχιάτρου (µία φορά την εβδοµάδα), εξασφαλίζει
ικανοοιητική ψυχιατρική αρακολούθηση των ενοίκων. Οµάδα ροσωικού ραγµατοοιείται µία
φορά την εβδοµάδα. Η οµάδα ασχολείται µε θέµατα οργανωτικά, κλινικά, θέµατα ρόλων και
σχέσεων.» (απόσπασµα από ιστοσελίδα ξενώνα στην Κρήτη)
Η «τακτική παρουσία του ψυχιάτρου» είναι αυτή που νοµιµοποιεί τον ψυχιατρικό
χαρακτήρα του θεσµού. Το ψυχιατρικό βλέµµα διατηρεί την αίσθηση της αρµοδιότητας και
την «υψηλή εποπτεία» της καθηµερινότητας. Ταυτόχρονα, προσδίδεται ένα αµφιλεγόµενο
νοσηλευτικό προσδιορισµό σε αυτή τη νεοϊδρυθείσα ψυχιατρική δοµή, καθώς η παρουσία
του ψυχιάτρου και η τακτική παρακολούθηση των «ενοίκων» συµβάλλει στη διατήρηση µιας
ψυχιατρικής θεώρησης της συλλογικότητας.45 Ωστόσο, η εβδοµαδιαία συνάντηση της
«οµάδας» θέτει «εντός εισαγωγικών» τη µονοκρατορία του ψυχιατρικού βλέµµατος. Πολύ
περισσότερο που σε αυτές τις συνοµαδώσεις η «οµάδα ασχολείται µε θέµατα οργανωτικά…
θέµατα ρόλων και σχέσεων.» Η απόσταση από την παγιωµένη δοµή του ψυχιατρείου είναι
αξιοσηµείωτη: ο «ρόλος», η ίδια η οργάνωση του µικρο-ιδρύµατος, οι «σχέσεις», τίθενται
υπό διαπραγµάτευση. Οι οπτικές χάνουν τη διαύγεια τους, εξαιτίας της ασάφειας του
πλαισίου αναφοράς. Οι δηµόσιοι χώροι έναντι των οποίων κατευθύνονται οι επιµέρους
οπτικές προκειµένου να νοµιµοποιηθούν διαχέονται ο ένας µέσα στον άλλο και, χωρίς να
καταλύονται, χάνουν την αυτοτέλειά τους. Έτσι, ένας ψυχίατρος του Θ.Ψ.Π.Χ., κινούµενος
προς την κατεύθυνση της «κριτικής» ψυχιατρικής, αναφέρει τα εξής:
«Όµως, το καινοτόµο και κοινωνικό εριεχόµενο της Ψυχιατρικής Mεταρρύθµισης µέσα αό το
‘Ψυχαργώς’ αντιαλεύει την ασυλιακή εντροία, την δηµοσιοϋαλληλική νοοτροία-βλακεία ου
εγκλωβίζουν την ψυχιατρική κοινότητα σε αδράνεια και σε ουδετερότητα. Προτάσσει τη διαθεσιµότητα,
45

Για παράδειγµα, και στις νέες δοµές διατηρείται το επικάλυµµα της θεραπευτικότητας ως κεντρικός
θεσµικός στόχος, ο οποίος νοµιµοποιεί τη δράση. Όπως στο ψυχιατρείο το σύνολο των ιδρυµατικών
πρακτικών βασίζεται σε ένα «λόγο περί της θεραπευτικότητας» έτσι κι εδώ όλες οι πρακτικές τείνουν να
δικαιολογηθούν µε το στρατηγικό στόχο της επανένταξης. Τα πάντα δικαιολογούνται µε βάση τη στρατηγική
της επανένταξης: το φαγητό, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οι προσωπικές ενασχολήσεις, αποκτούν µια
θεραπευτική διάσταση, αυτό που ο Laval (1997) ονοµάζει ως «θεραπευτικό όλο» (tout thérapetique).
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την έµνευση, το µεράκι (…) σαν δοµικά στοιχεία µιας νέας ψυχιατρικής αρέµβασης, ου ανατρέει
τα ψυχιατρικά κατεστηµένα…» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε άρθρο του σε τοπική εφηµερίδα)
Είναι σαφές ότι η ερµηνεία αυτής της δοµικά παραγόµενης απροσδιοριστίας των
θεραπευτικών ρόλων, όπως εκφράζεται µέσα από τη διαδικασία συγχρωτισµού και
αναδιάταξης των βλεµµάτων, δεν αντιµετωπίζεται µε την ίδια κοινωνική λογική στο πλαίσιο
της «κριτικής» και της «εκσυγχρονιστικής» ψυχιατρικής. Χωρίς αυτοί οι δύο ορίζοντες
αναστοχασµού του κοινωνικού κόσµου που αλλάζει να µπορούν να διαχωριστούν απόλυτα
στο πεδίο της καθηµερινότητας, ο «κριτικός» ψυχιατρικός λόγος τείνει να υπερτονίσει, να
αξιολογήσει θετικά και, κατά συνέπεια, να υπερασπιστεί και να προωθήσει περαιτέρω τη
δοµική απροσδιοριστία. Απεναντίας, ο επανακαθορισµός των επαγγελµατικών και των
θεραπευτικών καθηκόντων αποτελεί για τον «εκσυγχρονιστικό» ψυχιατρικό λόγο ένα από τα
βασικά προβλήµατα προς επίλυση των νέων υπηρεσιών. Σύµφωνα µε το «εκσυγχρονιστικό
πρίσµα», η ασάφεια οφείλει να περιοριστεί, οι επαγγελµατικοί και οι θεραπευτικοί ρόλοι
πρέπει να επαναπροσδιοριστούν.
Η άκαµπτη δοµή του ψυχιατρείου δεν µπορεί να αναδηµιουργηθεί εκ νέου.
Ωστόσο, η ανοικτότητα που παρουσιάζεται ως δοµική συνέπεια στις νέες ψυχιατρικές
υπηρεσίες, τίθεται ως πρόβληµα προς διευθέτηση, µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο. Η
επανεµφάνιση ιδρυµατικών φαινοµένων συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση.46 Όµως, η
ίδια η δοµή των διαδράσεων των συµµετεχόντων στις διαφοροποιηµένες ψυχιατρικές
υπηρεσίες επιβάλλει τις αναγκαιότητές της, ως προς την ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης της
καθηµερινότητας.
Εκτός, όµως, από τη µορφή της διάδρασης που εµφανίζεται ως κυρίαρχη στα
µικρο-περιβάλλονται των νέων ψυχιατρικών υπηρεσιών, θα πρέπει να συνυπολογίσουµε δύο
παράγοντες, οι οποίοι συντείνουν στην παγίωση µιας αµετάκλητης διαφοροποίησης της
συνάρθρωσης των βλεµµάτων στις νέες ψυχιατρικές υπηρεσίες, σε σχέση µε το ψυχιατρείο.
Ο πρώτος έχει αναφερθεί ήδη και αφορά στις συνέπειες της εισαγωγής νέων δρώντων, οι
οποίοι φέρουν νέες οπτικές θέασης της ψυχιατρικής καθηµερινότητας. Ο δεύτερος
46

Για παράδειγµα, σε ένα οικοτροφείο, την πιο «µαζική» από τις νέες στεγαστικές δοµές, το ηµερήσιο
πρόγραµµα των «ενοίκων» και του «προσωπικού» είναι αυστηρά ρυθµισµένο. Αξίζει να παρατεθεί ένα τέτοιο
ωρολόγιο πρόγραµµα, όπως παρουσιάζεται σε ιστοσελίδα οικοτροφείου στο διαδίκτυο: «7.30-8.30 Πρωινό
ξύ νηµα- ροετοιµασία, 8.30-9.30 λήψη ρωινού-συµµάζεµα δωµατίων, 9.00-9.30 συνάντηση ροσω ικού για
ροετοιµασία µεγάλης οµάδας, 9.30-10.00 µεγάλη ηµερήσια συνάντηση όλων των ενοίκων και της βάρδιας, 10,00-10,30,
συνάντηση του ροσω ικού για εκτίµηση της µεγάλης οµάδας, 10.00-14.00 εργασία των ενοίκων στο εργαστήριο,
11.12.10 εκ αιδευτική συνάντηση του ροσω ικού (δύο φορές την εβδοµάδα), 12.30-14.00 ενασχόληση του ροσω ικού
µε τα θερα ευτικά λάνα, 14.00-1500 µεσηµεριανό φαγητό και συνάντηση ρωινής µε την α ογευµατινή βάρδια, 15.0017.00 α ογευµατινή ανά αυση, 17.00-18.00 ενασχόληση µε εργασίες ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, 18.00-19.00
οµάδα καλλιτεχνικής έκφρασης-δηµιουργικής α ασχόλησης, 19.00-20.30 ελεύθερος χρόνος ( αιχνίδι-έξοδοι στην όλη),
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παράγοντας είναι η διαφοροποίηση της σύνθεσης των επαγγελµατιών που πραγµατοποιείται
µε τη µετάβαση από το ψυχιατρείο στις κοινοτικές ψυχιατρικές δοµές. Η αναλογία
επαγγελµάτων

κοινωνικού

χαρακτήρα

(κοινωνικοί

λειτουργοί,

επισκέπτες

υγείας,

εργοθεραπευτές, ακόµα και ψυχολόγοι) αυξάνεται κατακόρυφα σε σχέση µε το νοσηλευτικό
και το διοικητικό προσωπικό. Οι επαγγελµατίες αυτοί φέρουν µαζί τους την ιδεολογία του
επαγγέλµατός τους, η οποία είναι προσανατολισµένη σε µια περισσότερο κοινωνική παρά
ιατρική θεραπευτική πρακτική. Η σχετική αποδυνάµωση του ψυχιατρικού βλέµµατος
συνοδεύεται από µια επαύξηση της δικαιοδοσίας εκείνης της οπτικής που είναι µόνιµα
στραµµένη προς τα «έξω», µε το διαρκές µέληµα της υπέρβασης των ορίων του «µέσα» και
του «έξω». Η κοινωνικοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών συνδέεται µε την ανασύνθεση
των επαγγελµατικών ρόλων και µε τη συνακόλουθη αναδιάταξη των βλεµµάτων.47
Η ανασύνθεση των επαγγελµάτων έχει µια επιπλέον συνέπεια που δεν έχει ως τώρα
διερευνηθεί επαρκώς. Η αύξηση της αναλογίας των κοινωνικών επαγγελµάτων και των
νοσηλευτικών επαγγελµάτων µε υψηλό επίπεδο µόρφωσης (τεχνολογικής ή και
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης) µε το συνακόλουθο περιορισµό του «ανεκπαίδευτου»
προσωπικού, που είχε ως βασικό καθήκον τη «φύλαξη των τρελών», είναι στοιχεία που
οδηγούν στην εκθήλυνση της ψυχιατρικής φροντίδας. Σε όλα αυτά τα επαγγέλµατα, των
οποίων η αναλογία αυξάνεται ραγδαία, κυριαρχούν οι γυναίκες. Κατά συνέπεια, η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση συνδέεται µε µια θεµελιακή διαφοροποίηση, η οποία σχετίζεται
µε την κυριαρχία των γυναικών στις νέες ψυχιατρικές υπηρεσίες. Η µεταβολή αυτή είναι
θεµελιώδης, καθώς υπογραµµίζει την εγκατάλειψη του µελήµατος της φύλαξης και του
περιορισµού, µιας κοινωνικής διάστασης δηλαδή που ήταν σύµφυτη µε το ασυλιακό
µοντέλο, προς την κατεύθυνση της αναδηµιουργίας της προσωπικότητας και της
επανακοινωνικοποίησης.48
20.30-21.30 βραδινό φαγητό, 21.30-23.00 αρακολούθηση TV-video-DVD, 23.00-7.30 ροετοιµασία για κατάκλισηβραδινός ύ νος.»
47 Η σύγχρονη τάση για έναν περιορισµό του ιατροκεντρικού χαρακτήρα των υπηρεσιών υγείας είναι καθολική,
και δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην ψυχιατρική. «Η σύγχρονη ερίθαλψη δεν βασίζεται, ια, µόνο στον γιατρό.
Σήµερα έχουν ανα τυχθεί ε ίσης άλλα ιατρικά ε αγγέλµατα. Οι άνθρω οι λοι όν ου ασχολούνται µε αυτά τα
ε αγγέλµατα υγείας µε τις αλληλοσυµ ληρούµενες γνώσεις και ικανότητες στελεχώνουν την λήρη και ολοκληρωµένη
µορφή της σύγχρονης ερίθαλψης. Νοσοκόµες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, χειριστές ακτινολογικών, καρδιολογικών
κλ . µηχανηµάτων και βοηθοί διαφόρων ειδικοτήτων είναι α αραίτητοι σήµερα για τη σωστή λειτουργία της ερίθαλψης.»
Πρβλ. Χιωτάκης Στέλιος, Για µια κοινωνιολογία των ελευθέριων ε αγγελµάτων. Ε ιστηµονική ε αγγελµατο οίηση των
ιατρικών υ ηρεσιών, ο.π., σ. 205.
48 Η Ανδριώτη αναφέρει ότι η κρίση των ευρωπαϊκών συστηµάτων υγείας προς τα τέλη του 20ου αιώνα
επανέφερε το ζήτηµα των άτυπων µορφών εργασίας, ως «υποκατάσταση» της εργασίας αυτής της µορφής που
πριν ασκούνταν από τις γυναίκες. Η «έξοδός» τους στην αγορά εργασίας είχε ως συνέπεια την «έλλειψη άµισθων
εργατικών χεριών» (Ανδριώτη, 1998, σ. 30). Η Κουτσή αναφερόµενη στην κυριαρχία των γυναικών στα
κοινωνικά επαγγέλµατα υπογραµµίζει ότι η έξοδος των γυναικών από την ιδιωτική στην δηµόσια σφαίρα
ακολουθεί αρχικά το µοντέλο της ενασχόλησής τους µε επαγγέλµατα που θεωρείται ότι συνάδουν µε τη
«γυναικεία φύση» και τα «γυναικεία καθήκοντα»: «Έτσι η γυναικεία δράση ε εκτείνεται εφ’ εξής και στη ‘δηµόσια
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9.4. Η κυριαρχία του κοινωνικού και η ανάδυση του υοκειµένου
Όλα αυτά τα στοιχεία που υπογραµµίζουν την κοινωνική διάσταση των νέων
ψυχιατρικών υπηρεσιών λειτουργούν ως διαβρωτικοί παράγοντες των προϋποθέσεων
συγκρότησης των παραδοσιακών βλεµµάτων. Η απροσδιοριστία που παράγεται στο νέο
πλαίσιο συνάρθρωσης των βλεµµάτων αποτελεί µια δοµική σταθερά, η οποία τροποποιεί
ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο προσεγγίζονταν ο ψυχιατρικός θεσµός στο ψυχιατρείο. Η
κυριαρχία του κοινωνικού συνδέεται, όµως, όχι µόνο µε τη δοµή των νέων «τόπων»
συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων αλλά και µε τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης καθεαυτά.
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση προτρέπει στην υπέρβαση του τυπικού προσδιορισµού
των επαγγελµατικών-θεραπευτικών ρόλων και στην έκθεση της υποκειµενικότητας, η οποία
µετατρέπεται σε βασικό θεραπευτικό εργαλείο. Είναι εµφανής η σύµπνοια της
ανθρωπιστικής κουλτούρας που φέρουν ως επίσηµη επαγγελµατική ιδεολογία τα κοινωνικά
επαγγέλµατα µε αυτή την πρόταξη της προσωπικότητας του θεραπευτή, ως διαύλου µέσω
του οποίου θα εκτυλιχθεί η θεραπευτική παρέµβαση. Η λογική της θεραπευτικής οµάδας, η
οποία τίθεται όχι ως θεραπευτική επιλογή (συχνά και αυτό γίνεται) αλλά ως δοµική
αναγκαιότητα (µια οµάδα ανθρώπων σε µια µικρή αποµονωµένη ψυχιατρική µονάδα είναι
αναγκασµένη να συζητήσει για να αντεπεξέλθει στα καθηµερινά καθήκοντα), οδηγεί σε µια
κατάσταση διαραγµάτευσης, η οποία επιβάλλει την έκθεση της προσωπικότητας πλάι στον
τυπικά προσδιορισµένο επαγγελµατικό ρόλο.

σφαίρα’ αλλά άντα σε τέχνες ου ταίριαζαν στη γυναικεία φύση, ως αραγωγού/τρωφού/µητέρας, αφού σύµφωνα µε τα
ιδεολογικά συµφραζόµενα της εριόδου, η µητρότητα και η εκ λήρωση των οικιακών καθηκόντων εκφράζουν το φυσικό
ροορισµό της γυναίκας.» Πρβλ. Κουτσή Ευγενία, Το ική κοινωνία και ιδρύµατα εγκλεισµού: Η ερί τωση της Λέρου,
Μυτιλήνη, Αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή, 2001, σ. 42. Όπως αναφέρει η Μουσούρου (Μουσούρου,
1998, σ. 84) ο σχεδιασµός της κοινωνικής πολιτικής οφείλει να συνυπολογίσει «την αλλαγή στην ισορρο ία των
φύλων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στην κοινωνική ζωή ( ου ε ιβάλλει την αναθεώρηση του ισχύοντος µοντέλου, το
ο οίο στηρίζεται στην αροχή υ ηρεσιών α ό τις γυναίκες-µέλη της οικογένειας, το ο οίο αίρνει σαν δεδοµένη την αροχή
υ ηρεσιών α ό τις γυναίκες στα αιδιά, τους ηλικιωµένους, τους ασθενείς κλ .)». Για την προβληµατική της σχέσης
της αναδιάταξης του κράτους πρόνοιας και των άτυπων δικτύων φροντίδας ειδικά όσον αφορά τις γυναίκες ως
φορείς φροντίδας βλ. Λαµπροπούλου Κούλα, «Οι γυναίκες ως φορείς φροντίδας: σηµασία και επιδράσεις στην
άσκηση κοινωνικής πολιτικής», στο ∆ιαστάσεις της κοινωνικής ολιτικής σήµερα, Αθήνα, Ίδρυµα Σάκη
Καράγιωργα, 1993, σ. 715-732, Λαµπροπούλου Κούλα, «Φύλο και φροντίδα: προβληµατισµοί και
αναθεωρήσεις στη σύγχρονη κοινωνική πολιτική», στο Σακκελαρόπουλος Θεόδωρος (επιµ.), Η µεταρρύθµιση
του κοινωνικού κράτους, Αθήνα, Κριτική, 1999, σ. 89-144, Λαµπροπούλου Κ., «Φορείς φροντίδας και άτοµα µε
ειδικές ανάγκες στην οικογένεια: σχέσεις, διαπλοκές και αντιφάσεις στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής», στο
Λαµπρινή-Νινέττα ∆. Ζωή (επιµ.), Οικογένεια και ολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο, Αθήνα, εκδόσεις
Επτάλοφος, 1997, σ. 370-379, Παντελίδου-Μαλούτα Μ., «Γυναικείο ζήτηµα και κράτος πρόνοιας», στο
Μαλούτας Θωµάς, Οικονόµου ∆ηµήτρης (επιµ.) Προβλήµατα ανά τυξης του κράτους ρόνοιας στην Ελλάδα,
Αθήνα, Εξάντας, 1988, σ. 182-220.
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Η πρόταξη του «προσώπου» ως βασικής παραµέτρου στα νέα περιβάλλοντα της
ψυχιατρικής καθηµερινότητας, ως δοµική αναγκαιότητα (µικροπεριβάλλον, συγχρωτισµός
και αναδιάταξη των βλεµµάτων) αλλά και ως πρόταγµα καθεαυτό της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης (εργασία επί του εαυτού, παρουσία του θεραπευτή ως υποκειµένουπροσώπου), οδηγεί σε µια, προσωρινή έστω, χαλάρωση της ιεραρχίας και στον, σχετικό
έστω, εκδηµοκρατισµό της θεσµικής οργάνωσης. Ακόµα και αν η αυτοδιαχείριση των
µικρο-ιδρυµάτων είναι µια ουτοπία (είδαµε πως οι παραδοσιακές διαιρέσεις διατηρούν την
ισχύ τους, ως ένα βαθµό, ακόµα και στα πιο «φιλελεύθερα» εντοπισµένα συστήµατα
δραστηριότητας, όπως είναι µια «λέσχη»), η δοµικά παραγόµενη απροσδιοριστία οδηγεί
στην αναγκαιότητα της παρουσίας του επαγγελµατία ως προσώπου-θεραπευτή και ως
προσώπου-συναδέλφου (Laval, 1997, σ. 55, Prouff, 1995, σ. 326-327).
Είναι σαφές ότι η αρχική απροσδιοριστία τείνει µε τον καιρό στην τυποποίηση. Η
ίδια, όµως, η τυποποίηση της δράσης στα νέα περιβάλλοντα της ψυχιατρικής
καθηµερινότητας επιτάσσει την παρουσία του επαγγελµατία ως προσώπου. Η ανάδυση του
κοινωνικού αποτελεί ένα διαβρωτικό παράγοντα της αυστηρής οριοθέτησης των οπτικών στο
χώρο της ψυχιατρικής παρέµβασης. Η κοινωνικοποίηση του ψυχιατρικού «αντικειµένου»
οδηγεί στην ανάδειξη της υποκειµενικότητας. Η δοµική επιταγή της παρουσίας του
επαγγελµατία ως προσώπου συντείνει στην εγκαθίδρυση ενός επικοινωνιακού µοντέλου
θεραπευτικής παρέµβασης:
«Αυτό ου σήµερα ααιτείται είναι η αναθεώρηση-ανατροή του όλου συστήµατος. Ας δούµε για µια
στιγµή ως συνδέεται η θεωρία και η ράξη µε το κοινωνικό γίγνεσθαι σήµερα. Ας εξετάσουµε τι
σηµαίνει στις µέρες µας να εικεντρωθούµε ‘όχι στα συµτώµατα και την αρρώστια, αλλά στον
άρρωστο άνθρωο’. Αντί να οχυρωθούµε ίσω αό αµυντικές στάσεις ας θεωρήσουµε ευτύχηµα την
ιθανότητα να αισθανόµαστε δυστυχείς για το ρόλο ου εκαιδευτήκαµε ή µας ανατέθηκε να
ασκήσουµε. Ίσως τότε γίνει δυνατό να ανακαλυφθεί εκ νέου η συγγένειά µας µε τους αρρώστους ως
ανθρώινα όντα όχι αφηρηµένα, αλλά συγκεκριµένα τα οοία ριν τα θεραεύουµε και ενώ τα
θεραεύουµε οφείλουµε να τους αοδώσουµε υοκειµενικότητα, αξιορέεια, δικαιώµατα.» (Αντωνίου
et al, 2002, σ. 66, η υπογράµµιση δική µου)
Οι νέοι «τόποι» συνάδουν µε νέους «τρόπους» συνάντησης µεταξύ θεραπευτών και
θεραπευοµένων. Η αναδιάταξη των οπτικών και η διαφοροποίηση των προοπτικών της
δράσης συµπλέουν µε τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.49 Από τη διαδικασία
49 Το σχέδιο της «καριέρας» του τροφίµου του ψυχιατρικού ασύλου λαµβάνει τη µορφή βιογραφικής ρήξης, ου
σηµατοδοτεί ένα έρασµα ε έκεινα του κοινωνικού, έναν σχεδόν οριστικό κοινωνικό εξοβελισµό του ατόµου, µια έκ τωση
α ό την ανθρώ ινη ουσία του. Ό ως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ζάρκος για έναν τρόφιµο του ψυχιατρείου-ασύλου:
«Πέρασε από διάφορα ψυχιατρεία και κατέληξε εδώ στο δηµόσιο, ως ανίατος για να ζήσει το υπόλοιπο της
‘ζωής’ του µέχρι να ξεµπερδευτεί» (Ζάρκος, 1981α, σ. 79). Με την κοινωνικο οίηση της ψυχιατρικής ε ιχειρείται η
αντιστροφή αυτής της κατάστασης. Η ίδια η δοµή των ψυχιατρικών υ ηρεσιών ε ιχειρεί να λάβει τη µορφή ενός

329

αναδιάταξης των βλεµµάτων προκύπτει αφενός η κοινωνικοποίηση αφετέρου η
υποκειµενικοποίηση του «αντικειµένου» της ψυχιατρικής. Την ίδια στιγµή, σε µια
παράλληλη πορεία, οι οπτικές των επαγγελµατιών αναδιαρθρώνονται κατά τέτοιο τρόπο έτσι
ώστε να επιτάσσεται η παρουσία του επαγγελµατία ως προσώπου. Το πρόσωποεπαγγελµατίας συναντά το πρόσωπο-ασθενή, στο πλαίσιο ενός επικοινωνιακού-διαλογικού
µοντέλου θεραπευτικής παρέµβασης. Οι δοµές (όπως και οι παγιωµένες ιεραρχίες του
πεδίου) είναι πάντοτε παρούσες. Μόνο που η διαδικασία η οποία οδηγεί στη δηµιουργία των
νέων κοινωνικών µορφών «επιτάσσει», κατά κάποιο τρόπο, την πρόταξη της
υποκειµενικότητας, µέσα από τη σταδιακή κοινωνικοποίηση του συστήµατος ψυχιατρικής
φροντίδας.

υ οστηρικτικού δικτύου, του ο οίου σκο ός είναι η διατήρηση του ατόµου µέσα στον «κοινωνικό ιστό», α ό τον ο οίο
ροέρχεται.

«Έβρεχε
Μα η οµρέλα σου
Μας ένωνε
Κάτω α’ τη µικρή της έκταση
Γινόµαστε ένα σώµα
Κολλούσαµε αάνω µας
Να µη βραχούµε.
Κι έβρεχε - έβρεχε
∆υνατά κι άγρια
Μα εµείς είµαστε µαζί
Σαν ένα σώµα
Κάτω α’ την οµρέλα σου
Αµίλητοι
Περατούσαµε γρήγορα
Να φτάσουµε σίτι
Να γλιτώσουµε
Μα ούτε εσύ ούτε εγώ
Σκεφτήκαµε οτέ
Πόσο ολύ µας ένωνε
Η οµρέλα σου»

(Περτσαλάκης Γιάννης, στο
Φαλελάκης Γιώργος, Τζανιδάκης Γιώργος,
Χαλκιαδάκη Μαρία, Περτσαλάκης Γιάννης,
Η άρ α του ουρανού,
Ανοικτό παράθυρο, Χανιά, 1999, σ. 108)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Κοινωνικές τροχιές και στράτευση
Η µεταρρύθµιση προσεγγίζεται γνωστικά από τους συµµετέχοντες στην ψυχιατρική
καθηµερινότητα µέσα από τα τρία πρίσµατα που ανακύπτουν από αυτή καθεαυτή τη
διαδικασία

µεταβολής,

ως

ορίζοντες

αναστοχασµού

(«επίσηµη»,

«κριτική»

και

«εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική), υιοθετώντας ένα βλέµµα, ανάλογα µε τη θέση στο πεδίο και
τη συγκυρία. Καταρχήν, κατά τη διάρκεια της ιστορικής εξέλιξης µεταβάλλονται τα τρία
πρίσµατα ανάγνωσης της κοινωνικής πραγµατικότητας που αλλάζει: ο «εκσυγχρονιστικός»
λόγος κυριαρχεί, µε σηµαντικές όµως παραχωρήσεις, έναντι του «κριτικού» ψυχιατρικού
λόγου. Επιπλέον, οι νέες κοινοτικές δοµές επιφέρουν µια αναδιάταξη των βλεµµάτων, µια
δοµική µεταβολή του τρόπου µε τον οποίο οι επιµέρους οπτικές που ανακύπτουν από το
πεδίο συναρθρώνονται στην καθηµερινότητα.
Από αυτήν την ιστορική µεταβολή, η οποία συµπυκνώνεται στη διαλεκτική σχέση
της διαδικασίας καθεαυτής και των τρόπων πρόσληψής της, ξεπηδούν οι φιγούρες του νέου
υποκειµένου προς θεραπεία και του νέου υποκειµένου-θεραπευτή. Πριν, όµως, εστιάσουµε
την προσοχή µας σε αυτές τις δύο φιγούρες, προκειµένου να θέσουµε το ερώτηµα του τι
καταδεικνύει η ανάδυσή τους, ας επικεντρωθούµε στις διαδροµές καθεαυτές, οι οποίες
φέρνουν τα άτοµα πολύ κοντά µε την ίδια τη διαδικασία της αλλαγής και τις
προβληµατικοποιήσεις, που επιφέρει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στο πεδίο της
καθηµερινότητας. Πώς η κοινωνική µεταβολή εγγράφεται στο νοηµατικό ορίζοντα των
συµµετεχόντων και πως το πεδίο, οι δοµές και οι ρωγµές του, διαµεσολαβούν τη συνάντηση
«καλέσµατος» και «απόκρισης»;
Εάν έτσι έχουν τα πράγµατα, εάν το βλέµµα, µέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η
παρατήρηση των άλλων και η ένταξη του εαυτού σε αυτό που θεωρείται ως άµεσα
εποπτεύσιµος κοινωνικός κόσµος, ακολουθεί γενικά πρότυπα αναστοχασµού που
εντάσσονται στη γενική διαδικασία προβληµατικοποίησης µιας σειράς όψεων του κόσµου
της οικειότητας, τότε ποιες είναι οι διαδροµές µέσω των οποίων πραγµατοποιείται αυτή η
συνάντηση; Καθώς ο γνωστός και θεωρούµενος ως άµεσα προσπελάσιµος κοινωνικός
κόσµος αλλάζει, καθώς το οικείο παίρνει τη µορφή µιας διαδικασίας αλλαγής που
ενσωµατώνει και ταυτόχρονα συγκροτεί ένα πρόταγµα, µέσα από ποιους δρόµους το άτοµο
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συναντά αυτό το πρόταγµα, όταν και όποτε το συναντά; Καθώς η ψυχιατρική µεταρρύθµιση
µεταβάλλεται σε µια κεντρική έννοια, µέσα από την οποία τα µέλη που συναποτελούν τον
οικείο κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής αντιλαµβάνονται εαυτούς και αλλήλους, πως τα
µέλη αυτά κοινωνούν µε το εν λόγω πρόταγµα; Ποιους δρόµους ακολουθούν για να το
συναντήσουν;
Το κάθε άτοµο έχει κατά κάποιο τρόπο τη δική του ιστορία, διαθέτει ένα βιογραφικό
αόθεµα (Τσιώλης, 2002, Papaioannou et al, 2001, Serdedadis et al, 2003), δηλαδή ένα
σύνολο από νοηµατικές πηγές και κοινωνικές ικανότητες (competencies), που παραπέµπει
στα διαφορετικά κοινωνικά πεδία, στους επιµέρους κοινωνικούς κόσµους στους οποίους
εντάχθηκε κατά την εξέλιξη της ζωής του (Bourdieu, 1993, σ. 903-925, Bourdieu, 1994,
131-139). Στο βιογραφικό απόθεµα ανατρέχουν τα άτοµα, προκειµένου να ανταποκριθούν
στα καλέσµατα που οι καταστάσεις της καθηµερινότητας τους απευθύνουν. Ωστόσο,
προκειµένου να ενεργοποιηθεί το βιογραφικό απόθεµα θα πρέπει να µεσολαβήσουν
ορισµένες κοινωνικές λογικές, οι οποίες συνιστούν διαστάσεις του κοινωνικού κόσµου στο
εσωτερικό του οποίου εκδιπλώνεται η δράση (Ravon et al, 2000, σ. 8-15). Οι «διαδροµές»,
στις οποίες θα επικεντρώσουµε την προσοχή µας σε αυτό το κεφάλαιο, είναι ακριβώς αυτές
οι κοινωνικές λογικές που διαµεσολαβούν αφενός την ατοµική ιστορία και αφετέρου τη
δοµή του ψυχιατρικού πεδίου, σε µια συγκεκριµένη ιστορική συγκυρία: είναι οι δίοδοι, µέσω
των οποίων το άτοµο ενεργοποιεί τη δυνατότητα αναδροµής στο παρελθόν του,
προκειµένου να αντιµετωπίσει συγκεκριµένες καταστάσεις στο παρόν, συγκεκριµένα τη
διαδικασία µετασχηµατισµού του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής στην Ελλάδα του
γυρίσµατος του αιώνα.1
Το βλέµµα και το γενικότερο ψυχιατρικό πρίσµα, στους παλαιούς και τους νέους
τόπους συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων, µας δείχνει µε ποια πρότυπα
αναστοχασµού η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ανασυγκροτείται ως διαδικασία από τους ίδιους
τους συµµετέχοντες στην ψυχιατρική καθηµερινότητα. Αλλά πως φτάνουν ορισµένες και
ορισµένοι να θεωρήσουν αυτή τη διαδικασία αλλαγής ως «δικιά τους υπόθεση»; Μέσα από
ποιες διαδροµές; Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να σκιαγραφήσει µια σειρά από
τυικές διαδροµές στράτευσης (engagement) στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης,
όπως αυτές καταγράφηκαν από την επιτόπια έρευνα, και να διερευνήσει τις κοινωνικές
1

Όπως αναφέρει ο Σερντεδάκις σχολιάζοντας τις «θεωρίες κινητοποίησης πόρων» : «Η διεύρυνση της ο τικής
ρος την κατεύθυνση των καταστασιακών διευκολύνσεων ή των εµ οδίων ου υφίστανται ως λαίσιο της δράσης ενός
κινήµατος α οδυναµώνει την ψυχολογίζουσα ροο τική της αραδοσιακής θεωρίας, µέληµα της ο οίας ήταν η κατανόηση
των ψυχικών διαδικασιών ου καθιστούν ένα άτοµο δυνάµει συµµετέχοντα στη συλλογική δράση, εισάγοντας τη διάσταση
των διαδικασιών διαµέσου των ο οίων άτοµα, οργανώσεις και οµάδες έξω α ό την κινητο οιούµενη συλλογικότητα
εµ λέκονται στη δράση και σε µεγάλο βαθµό κρίνουν την έκβασή της.» Πρβλ. Σερντεδάκις Νίκος, «Στην καρδιά των
κοινωνικών κινηµάτων: µια κριτική ανάγνωση της σύγχρονης θεωρίας», ο.π., σ. 44.
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λογικές που διαµεσολαβούν αυτή τη συνάντηση συµµετεχόντων στην ψυχιατρική
καθηµερινότητα και µεταρρυθµιστικών προταγµάτων.
Οι διαδροµές αυτές δεν είναι ποτέ ούτε «ολοκληρωµένες» ούτε και «µονολογικές»
(Offe, 1993). Η µία διαπλέκεται µε την άλλη, οριζόντιες κοινωνικές λογικές τις τέµνουν
καθώς αρθρώνονται κάθετα στο συµβολικό χώρο που διανοίγεται µε την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση. Το άτοµο που εµπλέκεται άµεσα στην υπόθεση της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης ακολουθεί ταυτόχρονα, και αυτό θα πρέπει να υπογραµµισθεί, περισσότερες
από µία διαδροµές. Όπως τον ορίζοντα του βλέµµατος τον προσδιορίζουν την ίδια στιγµή
περισσότερα του ενός πρότυπα αναστοχασµού, όπως ο καθένας από τους ανθρώπους της
ψυχιατρικής κινείται την ίδια στιγµή, ακόµα και στο πλαίσιο µιας και µόνης φράσης, σε
διαφορετικά σύµπαντα λόγου, όπως ο «κοινωνικός κόσµος της ψυχιατρικής που αλλάζει»
ανασυγκροτείται ως διαδικασία µε την αναδροµή σε περισσότερα του ενός βλέµµατα, έτσι
και η τυπική διαδροµή, ακόµα και στην εµπειρική της καταγραφή, δεν είναι παρά µια
τυποποίηση, δηλαδή ένα ιδεατό πρότυπο δράσης. Ένα πρότυπο δράσης που ακολουθεί ο
δρων και το οποίο ανασκευάζει από κοινού µε τον κοινωνιολόγο, στη συνδιαλλαγή που
λαµβάνει χώρα κατά την εθνογραφική έρευνα πεδίου, την ίδια τη στιγµή της αφήγησης και
της πρόσληψής της, δηλαδή, κατά τη διαδικασία σταδιακής κατασκευής του «αντικειµένου
της έρευνας».
Στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή δεκατεσσάρων τέτοιων τυπικών διαδροµών
συνάντησης ατόµου και προτάγµατος οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της
διεξαγωγής της επιτόπιας έρευνας και της ανάλυσης του εµπειρικού υλικού.
1.1. Η αίσθηση της αρµοδιότητας
Οι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα οι ψυχίατροι αλλά και οι άνθρωποι των
κοινωνικών υπηρεσιών, στους οποίους η ψυχιατρική µεταρρύθµιση αποδίδει ένα
αναβαθµισµένο ρόλο, είναι εκείνοι και εκείνες που συναντούν το πρόταγµα µέσα από την
αίσθηση της αρµοδιότητας την οποία διαθέτουν. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση είναι µια υπόθεση
που αφορά πρώτα απ’ όλα τους επαγγελµατίες. Ωστόσο, η στράτευση σε ένα συνολικό
πρόταγµα αλλαγής διαµεσολαβείται από την αίσθηση της αρµοδιότητας, η οποία δεν
µπορεί να αναχθεί αποκλειστικά στους τυπικούς προσδιορισµούς των ρόλων αλλά
επεκτείνεται στον τρόπο που το άτοµο ανασυγκροτεί την πορεία της µετεξέλιξης και τη θέση
που αποδίδει στον εαυτό του σε αυτή τη γενική πορεία, ως συµµετέχοντος στο κοινωνικό
γίγνεσθαι.
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Η τυπική διαδροµή συνάντησης ατόµου και προτάγµατος είναι εδώ ενσωµατωµένη,
κατά κάποιο τρόπο, στην επαγγελµατική σταδιοδροµία, εφόσον η αρµοδιότητα συνιστά µια
συγκεκριµένη στάση έναντι της εκπλήρωσης του επαγγελµατικού ρόλου. Από τη στιγµή που
η συνάντηση πραγµατοποιηθεί, από τη στιγµή που η ψυχιατρική µεταρρύθµιση θεωρηθεί ότι
είναι κάτι για το οποίο «αξίζει να παλέψει κανείς», η στράτευση στην «κοινή υπόθεση»
αποκτά µια διάσταση που υπερβαίνει τον επαγγελµατικό ρόλο. Μάλιστα, η
προβληµατικοποίηση της καθηµερινής ζωής που πραγµατοποιείται µέσα από τη διαδικασία
µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού πεδίου παίρνει το χαρακτήρα αφενός µιας
επαναδιαπραγµάτευσης των θεραπευτικών καθηκόντων και αφετέρου κριτικής της εµµονής
στους τυπικούς προσδιορισµούς των ρόλων. Έτσι, η στράτευση παίρνει τη µορφή
µετασχηµατισµού του περιεχοµένου των επαγγελµατικών, κατά συνέπεια και των
θεραπευτικών, ρόλων προς την κατεύθυνση της υπέρβασης του καθηκοντολογίου. Αυτή η
αλλαγή του «εαυτού εντός του πεδίου» επιτυγχάνεται µέσω της συµφωνίας του ατόµου µε τα
µεταρρυθµιστικά προτάγµατα, τα οποία καλούν σε µια επεξεργασία του ίδιου του εαυτού
(«δούλεψε µε τον εαυτό σου»). Μέσω αυτής της ενεργητικής επενέργειας του ατόµου επί του
ίδιου του εαυτού καθίσταται δυνατή η ευαισθητοποίησή του, η οποία τίθεται έτσι ως
προϋπόθεση του µετασχηµατισµού των παραδοσιακών πρακτικών, και η «υπέρβαση του
ασύλου».2
Η δυναµική της στράτευσης εξαρτάται τόσο από την ατοµική διαθεσιµότητα όσο
και από την ιστορικοκοινωνική συγκυρία που τείνει να υπερκαθορίσει, χωρίς ποτέ να
υπερπροσδιορίσει, τις κοινωνικές πρακτικές. Μια από τις τυπικές διαδροµές που ακολουθεί
το άτοµο προκειµένου να φτάσει σε αυτή τη συνάντηση µε το πρόταγµα, µέσα από την
οποία θα θεωρήσει την υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ως µια «δική του
υπόθεση», είναι αυτή η αίσθηση της αρµοδιότητας που διαθέτουν οι επαγγελµατίες του
χώρου. Η συνολική κίνηση είναι κάτι που τους αφορά εξ αντικειµένου, επειδή εργάζονται σε
αυτό το χώρο και επειδή έχουν, ως ένα βαθµό, την «ευθύνη» για τα τεκταινόµενα. Εποµένως,
ένα συνολικό εγχείρηµα µετασχηµατισµού δεν µπορεί παρά να τους παρακινήσει στο να
ανοιχτούν σ’ αυτή την «περιπέτεια», που τους καλεί να υπερβούν τη στενή αίσθηση του
καθήκοντος που προσδιορίζει ένας επαγγελµατικός ρόλος και να την αντικαταστήσουν µε
µια πιο ευρεία ευαισθησία, η οποία επεκτείνει τον ορίζοντα της ευθύνης στον τρόπο
συγκρότησης του εαυτού.

2

Έτσι εξηγείται, για παράδειγµα, η έκφραση «αποϊδρυµατοποίηση του εαυτού», που χρησιµοποιείται πολύ
συχνά στους ψυχιατρικούς χώρους.
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1.2. Εργαζόµενος/η «αρά δίλα»
∆εν είναι πάντοτε απαραίτητη η κατάληψη ενός υπεύθυνου πόστου ή η αυξηµένη
αίσθηση της αρµοδιότητας για τα τεκταινόµενα, όπως συµβαίνει για παράδειγµα στην
περίπτωση ενός διευθυντή ψυχίατρου, προκειµένου η διαδικασία του µετασχηµατισµού του
πεδίου να θεωρηθεί ως κάτι που αφορά άµεσα το ίδιο το άτοµο. Η υπεύθυνη θέση δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την προσωπική οικειοποίηση ενός συλλογικού προτάγµατος.
Κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας συνάντησα πολλές φορές περιπτώσεις
ανθρώπων που «τυχαία», επειδή απλά έτυχε να εργάζονται σε µια υπηρεσία που εµπλέκονταν
άµεσα στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση, οδηγήθηκαν στο να τη θεωρήσουν ως µια υπόθεση
που τους αφορά άµεσα.
Τέτοια είναι η περίπτωση µιας ψυχολόγου, µε πολύ υψηλό επίπεδο κατάρτισης, η
οποία εργάστηκε µε σύµβαση έργου στη διαχείριση ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος σε ένα
ιδιωτικό ίδρυµα, το οποίο οργανώθηκε µε σκοπό τη συνεισφορά στην ψυχιατρική
µεταρρύθµιση. Μέσα από την εµπειρία της, δίχως προηγουµένως να έχει µια άµεση και
διαρκή επαφή µε τα ψυχιατρικά πράγµατα της χώρας, έφτασε στο να θεωρήσει, σταδιακά,
µέσα από την περιστασιακή σχέση της µε τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής (η
ειδίκευσή της δεν σχετίζονταν µε την κλινική πράξη) την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως µια
δική της υπόθεση. Έτσι, συστρατεύτηκε, για ένα τουλάχιστον διάστηµα, στην «κοινή
υπόθεση» και ενεπλάκη ενεργά στις διαµάχες που λάµβαναν χώρα στο Θ.Ψ.Π.Χ. και έξω
από αυτό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο σε ορισµένες περιπτώσεις.
Μια δεύτερη περίπτωση είναι αυτή ενός υπαλλήλου του Θ.Ψ.Π.Χ., που εργάζονταν
σε ένα πόστο που τον κατέτασσε στο «βοηθητικό προσωπικό» του ψυχιατρείου. Ο εν λόγω
εργαζόµενος µεταπήδησε σ’ ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο, που ήταν ενταγµένο στο
πρόγραµµα αποκατάστασης και του οποίου ανέλαβε τη λειτουργία µε εξαιρετική επιτυχία.
Ενεργοποιώντας τις προσωπικές του καλλιτεχνικές δεξιότητες αντικατέστησε επιτυχώς την
προκάτοχό του, η οποία ήταν επαγγελµατίας ζωγράφος. Χωρίς να είναι «επαγγελµατίας
ψυχικής υγείας», µέσα από την εγγύτητα µε το χώρο της ψυχιατρικής, έγινε δυνατή η
ενεργοποίηση προσωπικών καλλιτεχνικών δεξιοτήτων που τον οδήγησε σε άµεση εµπλοκή
µε τις αποκαταστατικές πρακτικές. Αυτή η εµπλοκή τον οδήγησε στη στράτευση στην
υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, η οποία µεταφράστηκε στην εκδήλωση ενός
άµεσου και ζωηρού ενδιαφέροντος για το γίγνεσθαι της ψυχιατρικής και δεν περιορίστηκε σε
µια µεταπήδηση σε µια άλλη επαγγελµατική θέση, δηλαδή σε µια απλή εναλλαγή πόστων.
Το µοτίβο αυτό είναι τυπικό. Η κατάληψη µιας θέσης εργασίας φέρνει σε επαφή τη
βιογραφική πορεία ενός ανθρώπου µε ένα πρόταγµα, οδηγώντας στη στράτευση σε µια
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«κοινή υπόθεση». Μια υπόθεση για την οποία, εφεξής, θεωρείται ότι «αξίζει» να µπει κανείς
σε µια διαδικασία αντιπαράθεσης και διαµάχης. Η τυπική διαδροµή λειτουργεί ως
διαµεσολαβητής ανάµεσα στο βιογραφικό απόθεµα των ατόµων και στην ιστορικοκοινωνική
συγκυρία. Έτσι, το άτοµο υιοθετεί τα προτάγµατα που διακινούνται στο πεδίο της
καθηµερινότητας, δηλαδή το σύνολο από τα «να» που παροτρύνουν σε µια επεξεργασία του
εαυτού, προκειµένου να τροποποιηθεί η στάση έναντι του εαυτού των άλλων και έναντι του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής που αλλάζει συνολικά.
1.3. Η αόκτηση εαγγελµατικής εµειρίας
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράµµατος ψυχαργώς στην περιφέρεια
Κρήτης προσλήφθηκε ένας αριθµός από εργαζοµένους µε το σύστηµα των µορίων.
Ειδικότερα, όσον αφορά στους λεγόµενους «επαγγελµατίες ψυχικής υγείας» (και όχι το
βοηθητικό προσωπικό) θεωρήθηκε πρόσθετο προσόν η επαγγελµατική εµπειρία σε
«κοινοτικές δοµές», σε θεραπευτικές πρακτικές που συνδέονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο
µε το «πνεύµα» της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Εποµένως, η εµπλοκή σε τέτοιου είδους
θεραπευτικές ή «αποκαταστατικές» διαδικασίες, ακόµα και σε εθελοντική βάση, παρέχει
στους επαγγελµατίες του χώρου ορισµένες αναγνωρίσιµες επαγγελµατικές δεξιότητες, οι
οποίες λειτουργούν ως ειδολογικά κεφάλαια (Bourdieu, 1991).
Αυτά τα «κοινωνικά κεκτηµένα» που µπορούν να µετατραπούν σε άµεσα
εξαργυρώσιµα εύσηµα αποτελούν την κοινωνική βάση µιας τυπικής διαδροµής συνάντησης
του ατόµου µε τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. ∆εν είναι καθόλου σπάνια η
πρακτική της «εθελοντικής» εµπλοκής σε θεσµούς που αποσκοπούν σε µια γενική
στρατηγική εισόδου στο πεδίο: το άτοµο εµπλέκεται σε διαµάχες που ανακύπτουν από την
πορεία µετασχηµατισµού του πεδίου κατά τη διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης µε
µια στοχοθετηµένη προοπτική απόκτησης δεξιοτήτων που διευκολύνουν την κατάληψη µιας
θέσης εργασίας. Μολοταύτα, η λογική της σύγκρουσης αποκτά µια δική της δυναµική, έτσι
ώστε το άτοµο ενδέχεται σε ορισµένες περιπτώσεις να θεωρήσει τη στράτευση στην «κοινή
υπόθεση» ως µια τελείως ανιδιοτελή εµπλοκή (Bourdieu, 1991). Όπως προκύπτει από τις
συζητήσεις που είχα κατά τη διενέργεια της επιτόπιας έρευνας σε τέτοιες περιπτώσεις τις
περισσότερες φορές παρέµενε σε πλήρη ενάργεια αυτή η διάζευξη: από τη µια επιδιώκονταν
η απόκτηση χρήσιµων για το άτοµο δεξιοτήτων που µελλοντικά θα διευκόλυναν την
κατάληψη µιας θέσης εργασίας και από την άλλη αυτή η εµπλοκή οδηγούσε σε µια επαφή
µε ένα συµβολικό χώρο σύγκρουσης, στο εσωτερικό του οποίου ανέκυπταν τα προτάγµατα
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης µε τα οποία στη συνέχεια το άτοµο συστρατευόταν.
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Αυτή η διαδροµή συνάντησης µε το πρόταγµα, µέσω της επιδίωξης επαγγελµατικής
εµπειρίας (που αφορά ως εκ τούτου κυρίως νέους ανθρώπους που συνεχίζουν τις σπουδές
τους ή που µόλις αποφοίτησαν), αναδύεται ως ένα τυπικό µοτίβο στράτευσης στην
ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Η επιδίωξη επαγγελµατικής εµπειρίας συνιστά µια τυπικά
επαναλαµβανόµενη κοινωνική δίοδο που φέρνει το άτοµο κοντά στον «κοινωνικό κόσµο της
ψυχιατρικής που αλλάζει», επιτρέποντας και απαιτώντας την ενεργοποίηση των βιογραφικών
του αποθεµάτων.
1.4. Η διατήρηση της εαγγελµατικής ταυτότητας
Μια συναφής διαδροµή µε αυτήν που µόλις αναφέρθηκε σχετίζεται µε τη διατήρηση
της επαγγελµατικής ταυτότητας. Και στη µία και στην άλλη περίπτωση πρόκειται για ένα
είδος «πλασµατικού εθελοντισµού». Το επιδιωκόµενο εδώ δεν είναι η απόκτηση
επαγγελµατικής εµπειρίας, αν και δεν µπορεί να αποκλειστεί αυτή η διάσταση ως
δευτερεύουσα προοπτική όπως το ίδιο το άτοµο την κατανοεί. Η εθελουσίως άµισθη
συµµετοχή σε ένα ψυχιατρικό θεσµό, ο οποίος µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο εµπλέκεται στη
διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, εντάσσεται σε µια ατοµική στρατηγική
διατήρησης των προϋποθέσεων εξάσκησης ενός επαγγέλµατος. Οι προϋποθέσεις αυτές
σχετίζονται αφενός µε την «εξάσκηση» (δηλαδή µε µια µορφή άτυπης µαθητείας), αφετέρου
µε τη διαθεσιµότητα του ατόµου να εκπληρώσει ένα µελλοντικό επαγγελµατικό ρόλο. Στην
περίπτωση αυτή, η προσωπική εµπλοκή στο γίγνεσθαι της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, που
παίρνει τη µορφή του «ψευδοεθελοντισµού», δεν αποσκοπεί στην απόκτηση δεξιοτήτων
τέτοιων που να διευκολύνουν την κατάληψη µιας θέσης εργασίας αλλά στην παρουσία εντός
ενός κοινωνικού περιβάλλοντος το οποίο «πιστοποιεί» την επαγγελµατική ταυτότητα του
ατόµου.
Τέτοια είναι η περίπτωση µιας ψυχολόγου η οποία συµµετείχε στις εργασίες και τις
δραστηριότητες ενός ιδιωτικού ινστιτούτου στρατευµένου στην υπόθεση της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης. Η συµµετοχή της στις δραστηριότητες του εν λόγω ινστιτούτου δεν της
απέδιδε µια άµεσα πιστοποιούµενη επαγγελµατική εµπειρία, χωρίς κάτι τέτοιο να µπορεί να
αποκλειστεί. Η απλή προσθήκη στο «βιογραφικό» της συµµετοχής της σε ένα ίδρυµα που
εντάσσεται στον γενικότερο επαγγελµατικό της ορίζοντα το καταδεικνύει µε σαφήνεια.
Εντούτοις, η επιδίωξή της την περίοδο εκείνη αφορούσε κυρίως στην παραµονή της σε
κοινωνικούς χώρους στο εσωτερικό των οποίων αναδεικνύεται και αναγνωρίζεται η
«ειδικότητα» της ψυχολόγου. Οι κοινωνικοί αυτοί χώροι χρησιµοποιούνταν ως ένα είδος
σκηνής, εντός της οποίας ο ρόλος της ψυχολόγου µπορούσε να παιχτεί µε επιτυχία, δηλαδή
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µε τη συναίνεση των µελών του ακροατηρίου (Goffman, 1996). Η συµµετοχή σε
δραστηριότητες που εµπλέκονται, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στην ψυχιατρική
µεταρρύθµιση παρέχει τα κοινωνικά εχέγγυα µιας επαγγελµατικής αναγνώρισης που για
διάφορους λόγους δεν µπορεί ακόµα να εξαργυρωθεί µε την κατάληψη ενός επαγγελµατικού
πόστου.
Αυτή η διαδροµή, η οποία ακολουθεί τα βήµατα µιας επαγγελµατικής αναγνώρισης
που πιστοποιεί αυτό που δεν είναι δυνατόν µια άµεση επαγγελµατική απασχόληση να
πιστοποιήσει, οδηγεί το άτοµο στο να κοινωνήσει µε το πρόταγµα και να έρθει σε επαφή µε
το συγκρουσιακό χώρο που διανοίγεται από το πρόταγµα αυτό και µε το σύνολο από τα
«να» που προβληµατικοποιούν διαρκώς όψεις της καθηµερινότητας του κοινωνικού κόσµου,
στο εσωτερικό του οποίου λαµβάνει χώρα η συνάντηση. ∆εν ενδιαφέρουν εδώ τα αίτια του
εγχειρήµατος της διατήρησης της επαγγελµατικής ταυτότητας. Αυτά µπορεί να αφορούν σε
µια παρατεταµένη ανεργία, που δεν είναι σπάνιο φαινόµενο για τους λεγόµενους
«επαγγελµατίες της ψυχικής υγείας», ή σε µια «αναµονή» εισόδου στο επάγγελµα οφειλόµενη
σε µια ποικιλία λόγων. Αυτό που πρέπει να καταγραφεί είναι ότι από µια «συγκυρία» της
επαγγελµατικής σταδιοδροµίας το άτοµο µπορεί να οδηγηθεί σε µια εµπλοκή µε τις
διαδικασίες της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, χωρίς να έχει αναλάβει κάποιο συγκεκριµένο
επαγγελµατικό πόστο και χωρίς τη σκόπιµη επιδίωξη της απόκτησης επαγγελµατικής
εµπειρίας: φτάνει έτσι στο να θεωρήσει την ψυχιατρική µεταρρύθµιση και τα προτάγµατα
που ανακύπτουν από την πορεία µετεξέλιξής της ως «µια δική του υπόθεση», ως κάτι για το
οποίο «αξίζει να παλέψει».
1.5. Η συγγένεια
Η νοσηλεία ενός ατόµου του στενού ή του ευρύτερου συγγενικού περιβάλλοντος, σε
ένα παραδοσιακό ψυχιατρείο ιδιαίτερα, δεν αποτελεί µόνο «βιογραφική ρήξη» (Τσιώλης,
2002) για το ίδιο το άτοµο αλλά και ένα σοκ για τα οικεία πρόσωπα. Πολλές φορές αυτό το
ρήγµα συνίσταται στη βίαιη επαφή µε έναν κοινωνικό κόσµο του οποίου τα χαρακτηριστικά
παρέµεναν παντελώς άγνωστα. Συχνά, η εµπειρία αυτή οδηγεί στην αγανάκτηση για το
σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση των συγγενών και του ίδιου
του νοσηλευοµένου. Μέσα από αυτήν τη βίαιη είσοδο στον κοινωνικό κόσµο της
ψυχιατρικής, µε το φρέσκο βλέµµα του «νεοφώτιστου», εντοπίζονται «δυσλειτουργίες»,
αµφισβητούνται παγιωµένες πρακτικές και ανακύπτουν προσανατολισµοί δράσης µε τη
µορφή αντίδρασης σε µια µη ικανοποιητική, όπως αξιολογείται, κατάσταση. Αυτή η
«γνωριµία» οδηγεί συχνά ορισµένους και ορισµένες σε µια πιο συστηµατική ενασχόληση µε
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τα ψυχιατρικά ζητήµατα και σε µια άµεση εµπλοκή µε τους αγώνες που ανακύπτουν µε την
ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Κατά την εθνογραφική έρευνα πεδίου συνάντησα πολλά
πρόσωπα τα οποία αποφάσισαν να ασχοληθούν, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο (συνηθέστατα
µέσω της ένταξης σε ένα σύλλογο αλλά και µε την ατοµική τους παρέµβαση), µε
δραστηριότητες που εµπίπτουν στον γενικότερο ορίζοντα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
και σε σχέση µε την οποία διατήρησαν, για ένα τουλάχιστον διάστηµα, µια µαχητική
διάθεση εµπλοκής.
Στην Ελλάδα οι σύλλογοι οικογενειών είναι ακόµα υπό τη σκέπη των «ειδικών», οι
οποίοι καθοδηγούν και καθορίζουν κατά κάποιο τρόπο ακόµα και την ίδια τους την
ύπαρξη.3 Τα µέλη αυτών των συλλόγων στρατολογούνται κυρίως από περιπτώσεις ανθρώπων
οι οποίοι, µέσα από την «προσωπική» τους εµπειρία, φτάνουν σε ένα προβληµατισµό που
αφορά στον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής γενικά. Αν και δεν µπορούµε ακόµα να
µιλάµε για ένα γονεϊκό κίνηµα, όσον αφορά στην ελληνική ψυχιατρική (Λαµπροπούλου,
1997), οι σύλλογοι αυτοί συµπυκνώνουν ένα κριτικό δυναµικό και αποτελούν ένα νέο
συλλογικό δρώντα στο εσωτερικό του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Εξάλλου, οι εν
λόγω σύλλογοι αναδύθηκαν µέσα από τη διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, παρά
το ότι δε συνδέονται τυπικά µε αυτή.
Από το στενά προσωπικό ενδιαφέρον, από την ατοµική έκφραση οδύνης και
αγανάκτησης προκύπτει µια γενικότερη διάθεση συστράτευσης σε µια συλλογική υπόθεση
που αναγνωρίζεται από το ίδιο το άτοµο ότι το αφορά άµεσα. Συνεπώς, η συγγένεια µε ένα
«χρήστη υπηρεσιών ψυχικής υγείας», για να χρησιµοποιήσουµε την εκσυγχρονιστική
ρητορεία, αποτελεί ένα τυπικό µοτίβο συνάντησης του ατόµου µε τα προτάγµατα της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Μιας συνάντησης που αποκτά τη δική της δυναµική µετά την
πραγµατοποίησή της είτε παραµένει σε ένα ατοµοκεντρικό πλαίσιο παρέµβασης είτε
κρυσταλλώνεται σε µια συλλογικότητα, όπως είναι ένας σύλλογος οικογενειών.
1.6. Ένα ταξίδι στα όρια
Πολλές φορές η εµπλοκή σε δραστηριότητες που συνδέονται µε την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση καθοδηγείται από ένα ενδιαφέρον για ένα «ταξίδι» στα θεωρούµενα ως
ακροτελεύτια της ανθρώπινης ύπαρξης. Αναδεικνύεται εδώ η γοητεία της επαφής µε τους
«χώρους της τρέλας», οι οποίοι ανασυγκροτούνται ως εκείνοι οι τόοι σύµβολα κοινωνικών
ορίων που προσδιορίζουν την επικράτεια του ανθρώπινου.
3

Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας συµµετείχα στις δραστηριότητες ενός συλλόγου οικογενειών και
συνέλεξα επαρκείς πληροφορίες για άλλους δύο. Για µια εκτενή συζήτηση αυτού του είδους των οργανώσεων,
υπό την οπτική της εισόδου νέων δρώντων-παρεµβαινόντων στο θεραπευτικό γίγνεσθαι, βλ. κεφ. ΙΧ.
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Η «έκθεση της τρέλας» καθιστά θεατό αυτό που για πολλά χρόνια περιέκλειαν τα
τείχη του ασύλου µε ένα πέπλο αδιαφάνειας και µυστικισµού. Η διαδικασία της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης προτρέπει σε µια συνολική αναδιάταξη του συστήµατος των ψυχιατρικών
υπηρεσιών, η οποία µπορεί να νοηθεί ως µια πορεία εγκατάστασης της ψυχιατρικής «µέσα
στην κοινότητα». Αυτή η πορεία πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες επαφής µε τους χώρους
εκείνους που σηµατοδοτούσαν την κοινωνική µεθόριο της µη-τρέλας και αυξάνει, κατά
συνέπεια, την περιέργεια για τη θεσµική διαχείριση της τρέλας. Αυτή η «περιέργεια», η
οποία πολλές φορές παίρνει τη µορφή ενός ταξιδιού στα «όρια», συνιστά µια από τις τυπικές
διαδροµές µέσα από τις οποίες το άτοµο συναντά έναν κοινωνικό κόσµο που αλλάζει.
Το εγχείρηµα της «επαφής» µε τα ακροτελεύτια της ύπαρξης παίρνει τότε τη µορφή
µιας συνάντησης µε ένα πρόταγµα που απαιτεί µια «εργασία επί του εαυτού», έτσι ώστε
αυτός να καταστεί ο ανοικτός ορίζοντας εντός του οποίου θα επενεργήσουν το σύνολο από
τα «να» που η πορεία της αλλαγής φέρει µαζί της ως προτροπές τροποποίησης της «στάσης»
και αλλαγής θεώρησης των πραγµάτων. Αυτό το ταξίδι στα σύνορα γίνεται τότε, µέσα από
µια παράδοξη µεταστροφή, ένα ταξίδι στο οικείο: η συνάντηση µε το µη-ανθρώπινο γίνεται
η συνάντηση µε το κατεξοχήν ανθρώπινο, µε τον ίδιο τον εαυτό. Οι «τόποι της τρέλας»
γίνονται οι χώροι όπου κρίνεται η «ανθρωπιά». Το άσυλο γίνεται ο «τόπος της
απανθρωπιάς», ο «τόπος του µαρτυρίου». Οι νέες δοµές γίνονται οι «τόποι της ελπίδας», οι
τόποι της απόδειξης του ανθρώπινου χαρακτήρα της κοινωνίας µας, οι τόποι που
καταδεικνύουν το χρέος της συστράτευσης στην συλλογική υπόθεση της αποπληρωµής των
χρεών µας προς αυτούς που «εγκλείστηκαν δίχως δίκη», µε τη συνενοχή όλων.
Αυτή η παράδοξη αντιστροφή, το ταξίδι στα όρια που γίνεται ταξίδι στο οικείο, η
επίσκεψη στους χώρους της τρέλας που γίνεται το ταξίδι στους κόσµους της ανθρωπιάς, είναι
µια τυπική διαδροµή, µέσω της οποίας το άτοµο συναντά τα προτάγµατα που φέρουν µαζί
τους οι ψυχιατρικοί λόγοι που διαπερνούν τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής
προβληµατικοποιώντας τον. Τυπικό µοτίβο, το «ταξίδι στα όρια» φέρνει κοντά έναν
κοινωνικό κόσµο που αλλάζει και ανθρώπους που δεν είχαν καµία σχέση προηγουµένως µε
την ψυχιατρική: ανθρώπους που αποζητούσαν το µακρινό και το ξένο αλλά βρήκαν σε αυτή
τους την αναζήτηση το µπούσουλα και το µέτρο του ανθρώπινου.
1.7. Φιλοσοφικές διερωτήσεις
Κοντά στην προηγούµενη διαδροµή συνάντησης µε τα µεταρρυθµιστικά
προτάγµατα βρίσκουµε την έγνοια για το «είναι της ανθρώπινης ύπαρξης», την µέριµνα για
ένα νοητικό ταξίδι στο επέκεινα του υπάρχειν. Έχουµε εδώ µια «λόγια» προσέγγιση της
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τρέλας και µια µέριµνα για στοχασµό των θεµελίων του ανθρώπινου είναι. Κατά την
επιτόπια έρευνα συνάντησα ανθρώπους που είχαν στρατευτεί στην υπόθεση της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, θεωρώντας την ως µια υπόθεση για την οποία «αξίζει να παλέψει κανείς», οι
οποίοι ήρθαν σε επαφή µε τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής µέσω της αναζήτησης για
το ανθρώπινο είναι. Μέσα από φιλοσοφικές διερωτήσεις που τους οδήγησαν σε αναζητήσεις
της βαθύτερης ανθρώπινης ταυτότητας βρέθηκαν στον κοινωνικό χώρο όπου εκδιπλωνόταν
µια

προσπάθεια

αναδιάρθρωσης, ένα

εγχείρηµα

αναδιάταξης.

Εκκινώντας

από

αποστασιοποιηµένες προσωπικές ενατενίσεις, ήρθαν σε επαφή µε τον κόσµο της
ψυχιατρικής και µε τα διακυβεύµατα που ανέκυπταν στην πορεία της µετεξέλιξής του. Μέσω
της διασταύρωσης ατοµικής πορείας και µετασχηµατισµού των δοµών, εντός κοινωνικού
κόσµου της ψυχιατρικής, τα άτοµα αυτά οδηγήθηκαν στους τοπικούς αγώνες ακολουθώντας
τα προτάγµατα που ανέκυπταν από τις αντιµαχόµενες ψυχιατρικές προοπτικές.
Οι φιλοσοφικές αναζητήσεις µετασχηµατίζονται, σε αυτό το σταυροδρόµι ατοµικής
τροχιάς και συλλογικής κίνησης, σε έγνοια για µια συλλογική υπόθεση, την οποία φτάνει το
άτοµο να θεωρήσει δική του. ∆εν έχουµε να κάνουµε εδώ, όπως και στην προηγούµενη
περίπτωση του «ταξιδιού στα όρια», µε µια στενά επαγγελµατική ενασχόληση, µε
µονοδιάστατες επαγγελµατικές σταδιοδροµίες που βρίσκουν στο διάβα τους µια διαδικασία
αλλαγής, θέτοντας επιτακτικά ζητήµατα επιλογής ιδεολογικού στρατοπέδου. Η «αναζήτηση
επαγγελµατικής εµπειρίας», η «αίσθηση της αρµοδιότητας», το µέληµα για «διατήρηση της
επαγγελµατικής ταυτότητας», συνδέονται µε την επαγγελµατική σταδιοδροµία µε έναν
εσωτερικό τρόπο: η εµπλοκή στη διαµάχη είναι «αναγκαία» και η στράτευση στη συλλογική
υπόθεση εντάσσεται στη λογική της επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. Στην περίπτωση όµως
των «φιλοσοφικών διερωτήσεων» και της ερµηνείας της προσωπικής εµπλοκής «ως ταξιδιού
στα όρια», έχουµε να κάνουµε µε ένα µοτίβο που δε συνδέεται αναγκαία µε την
επαγγελµατική σταδιοδροµία. Μπορεί να αφορά σε ανθρώπους που έχουν µια
επαγγελµατική σχέση µε τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής αλλά πολλές φορές
πρόκειται για αναζητήσεις ανθρώπων που φτάνουν στον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής
µέσω αυτών των θεµελιακών διερωτήσεων, δίχως τη διαµεσολάβηση µιας επαγγελµατικής
σχέσης. Καθεαυτές οι φιλοσοφικές διερωτήσεις περί του ανθρώπου, περί του ίδιου του
εαυτού και των συστατικών του θεµελίων, αποτελούν µια αυτόνοµη διαδροµή συνάντησης µε
τα συλλογικά προτάγµατα. Η διαδροµή αυτή ακολουθείται από «τους ανθρώπους της
ψυχιατρικής», δηλαδή τους επαγγελµατίες, αλλά και από ανθρώπους που συναντούν την
ψυχιατρική µέσω αυτών των διερωτήσεων, για να στρατευτούν στη συνέχεια στην υπόθεση
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της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, την οποία φτάνουν να τη θεωρήσουν υπόθεση που τους
αφορά.
1.8. Φιλοσοφικές αναζητήσεις και καλλιτεχνική δηµιουργία
Κάθε λογής αναζητήσεις έφερναν συχνά τους καλλιτέχνες κοντά στους «τόπους της
τρέλας». Το ζήτηµα της εγγύτητας της προσέγγισης των ανθρώπινων ορίων και της
καλλιτεχνικής δηµιουργίας είναι πολυδιάστατο και εξαιρετικά πολύπλοκο. Η σχέση της
καλλιτεχνικής δηµιουργίας µε την τρέλα διατηρεί εκλεκτικές συγγένειες που είτε υπάρχουν
καθεαυτές είτε επιδιώκεται, στοχοθετηµένα, να αναπτυχθούν.4 Θα µπορούσαµε εδώ, εν είδει
παραδειγµάτων, να αναφέρουµε την παράδοση της art brut5 όπως και τη χρήση της τέχνης
ως θεραπευτικής τεχνικής (Ασηµάκη, 1999). Αρκεί, ίσως, η υπενθύµιση της θεµελιακής
σχέσης της ψυχαναλυτικής θεωρίας µε το αρχαίο δράµα, προκειµένου να αναλογιστούµε τη
βαρύνουσα σηµασία της συνάφειας της τέχνης µε την τρέλα και τη θεραπεία της. Όµως το
ενδιαφέρον περιορίζεται εδώ στις περιπτώσεις καλλιτεχνών οι οποίοι φτάνουν, µέσω των
αναζητήσεών τους, σε µια επαφή µε τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής ή επαγγελµατιών
του χώρου που στρατεύονται στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, µέσω της
προσωπικής τους σχέσης µε την καλλιτεχνική δηµιουργία.
Στην πρώτη περίπτωση εµπίπτει ένας απόφοιτος της σχολής καλών τεχνών, ο οποίος
µόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές του εργάστηκε σε εθελοντική βάση σε ένα εργαστήριο
ζωγραφικής σε κεντρικό ψυχιατρείο των Αθηνών. Σε µια εκτενή συζήτηση µου ανέφερε ότι
«µόλις τέλειωσε τη σχολή» επεδίωξε µια τέτοιου είδους εµπειρία για να «δει πως είναι» αυτοί
οι χώροι, αυτά τα κοινωνικά περιβάλλοντα. Ωστόσο, αυτή η «εµπειρία» και το βλέµµα του
«εξωτερικού παρατηρητή» τον οδήγησαν στην ανάπτυξη µιας κριτικής στάσης για την
κατάσταση στο εν λόγω ψυχιατρείο και για τις συνθήκες νοσηλείας. Μέσα από αυτό το
«πνεύµα διαµαρτυρίας» οδηγήθηκε σε µια σταθερή κριτική διάθεση απέναντι στις ασυλιακές
πρακτικές και σε µια προσωπική εµπλοκή σε µορφές δράσης που τις αντιστρατευόταν. Σε
ανάλογες περιπτώσεις, που συνάντησα κατά την εθνογραφική έρευνα πεδίου, η επαφή
4

Ο Gros υποστηρίζει ότι η διασταύρωση τρέλας και καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας αποτελεί µια σταθερά της
δυτικής, κατά κύριο λόγο, κουλτούρας. Ωστόσο, όπως υπογραµµίζει, αυτή η σύζευξη είναι το αποτέλεσµα µιας
συγκεκριµένης «µορφής ύπαρξης», η οποία αναπτύχθηκε από τα µέσα του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα.
Οι έννοιες που αναπτύχθηκαν εκείνη την εποχή, προκειµένου να καταδειχθεί η συνάφεια καλλιτεχνικής
δηµιουργίας και τρέλας, ήταν το αποτέλεσµα µιας συγκεκριµένης εννοιολογικής ψυχιατρικής πρόσληψης της
τρέλας, µέσω της οποίας οι ψυχίατροι της εποχής αναγνώρισαν την καλλιτεχνική ιδιοφυΐα των ασθενών τους.
Έτσι, σταδιακά αναδύθηκαν οι φιγούρες του παρανοϊκού συγγραφέα και του σχιζοφρενούς καλλιτέχνη και
διασταυρώθηκαν οι διαστάσεις της τρέλας µε την τέχνη, την πορνεία και την εγκληµατικότητα. Βλ. Gros
Frédéric, Création et folie. Une histoire du jujement psychiatrique, Παρίσι, P.U.F., 1997. Ένα παράδειγµα αυτής της
σύζευξης τέχνης και τρέλας αποτελεί το συνέδριο µε θέµα Η συµβολή της τέχνης στις ψυχιατρικές θερα είες, που
διοργανώνεται από 15 έως 18 Μαίου 2003 στα Χανιά.
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καλλιτεχνών µε τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής οδήγησε σε µονιµότερη ένταξη σε
οµάδες και θεσµούς που εµπλέκονταν άµεσα µε το συµβολικό αγώνα που ανακύπτει από τη
συνολική πορεία µετασχηµατισµού του εν λόγω πεδίου.
Επίσης, οι καλλιτεχνικές ανησυχίες των «επαγγελµατιών της ψυχικής υγείας» τους
οδηγούν συχνά σε πιο άµεση εµπλοκή µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ή ακόµα και στην
προώθηση των προταγµάτων της µέσα από την καλλιτεχνική δηµιουργία.6 Τέτοια είναι η
περίπτωση µιας θεατρικής οµάδας: σε εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε προς τιµήν της, ο
πρόεδρος του ψυχιατρικού ιδρύµατος ανέφερε ότι «αποτελεί την πεµπτουσία της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης». Ο υπεύθυνος ψυχίατρος αυτής της θεατρικής οµάδας συνδέει
την όλη προσπάθεια ευθέως µε τη «συλλογική υπόθεση» της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης:
«Το θέατρο είναι η τέχνη των τεχνών, τα εριέχει όλα. Είναι ένα συνεχές ανακάτεµα ψυχής,
λύτρωσης και αελευθέρωσης. ‘Η ελευθερία είναι θεραευτική’ είναι ένα σύνθηµα ου λειτουργεί µέσα
µας τα τελευταία χρόνια για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα. Αγώνες και αγωνίες για µια
ψυχιατρική µε ανθρώινο ρόσωο.»
Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια και οι θεατρικές παραστάσεις δεν είναι κάτι καινούριο
στους χώρους των ψυχιατρείων (Φαφαλιού, 1995, Goffman, 1994). Καινούριο είναι όµως
το περιεχόµενο που δίνεται από τους συµµετέχοντες σ’ αυτά, είτε πρόκειται για τροφίµους ή
πρώην

νοσηλευόµενους

είτε

για

επαγγελµατίες

του

χώρου

είτε,

τέλος,

για

«ευαισθητοποιηµένα» άτοµα. Η αναζήτηση που συνδέεται µε την καλλιτεχνική δηµιουργία
αποτελεί µια τυπική διαδροµή συνάντησης του ατόµου µε τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα,
ένα σταυροδρόµι όπου η βιογραφική τροχιά τέµνει µια συνολική διαδικασία
µετασχηµατισµού.

5

Βλ. εκδόσεις του προγράµµατος «ανοικτό παράθυρο», αποσπάσµατα των οποίων προηγούνται των κεφαλαίων
της παρούσας εργασίας.
6 Με αφορµή µια έκθεση έργων που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου του προγράµµατος
αποκατάστασης του Θ.Ψ.Π.Χ. ένας ψυχίατρος, υπεύθυνος για τους χώρους όπου εκτίθενται αυτά τα έργα σε
µόνιµη βάση, στο εσωτερικό του ψυχιατρείου, αναφέρει σε τοπική εφηµερίδα: «Η έκθεση αυτή θέτει ε ίσης το
ερώτηµα: α ό ου και ως ου ο κυρίαρχος λόγος και ο αρεκκλίνων λόγος είναι δήθεν ακατανόητος; Μή ως η ροσέγγιση
της τρέλας µοιάζει άρα ολύ µε την τρέλα; Μή ως η ροσ άθεια να εγκλειστεί ο ασθενής και να α οκο εί α ό το
κοινωνικό σώµα µοιάζει µε ροσ άθεια να κλείσουµε ένα µεγαλύτερο κουτί σε ένα µικρότερο; Γιατί ξοδεύουµε για τον
εγκλεισµό και δεν υιοθετούµε ως κοινωνία µια στάση α οδοχής και ενσωµάτωσης της ψυχικής διαταραχής, κάτι ου θα µας
κάνει ιο λούσιους; (…) …η έκθεση λειτουργεί και ως ρόθεση ανανέωσης της ψυχιατρικής, α ελευθερώνοντάς την α ό
τις αρχαϊκές λειτουργίες της, του κοινωνικού ελέγχου, του εξαναγκασµού, της διάκρισης και του στιγµατισµού. Θέτει το
ρόσταγµα της κατάργησης του ασύλου, της υ έρβασης του ασύλου, της υ έρβασής του σαν χώρου αντιθερα ευτικού και
της αντικατάστασής του α ό ένα δίκτυο κοινωνικών υ ηρεσιών οι ο οίες θα α αντούν σφαιρικά σε κάθε ψυχικό ρόβληµα.»
Η καλλιτεχνική δηµιουργία συνδέεται άµεσα µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Μια παραδοσιακή φόρµα
αποκτά καινούριο περιεχόµενο, νέα κανονιστική διάσταση.
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1.9. Μια «ροµαντική εριέτεια»
Η στράτευση στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης παίρνει πολλές φορές
τη µορφή µιας «ροµαντικής περιπέτειας». Η περιπέτεια αυτή είναι την ίδια στιγµή ένα ταξίδι
σε ένα ξένο, ανοίκειο, κόσµο και ένα ταξίδι εσωτερικό, εξερεύνησης του εαυτού. Κατά την
εθνογραφική έρευνα πεδίου συνάντησα ανθρώπους που ενεπλάκησαν στις συµβολικές
διαµάχες που διανοίγει η πορεία µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού πεδίου µέσα από µια
τέτοια διαδροµή: είδαν σ’ αυτήν την υπόθεση µια ευκαιρία για συµµετοχή σε µια
«περιπέτεια» που φαντάζει ταυτόχρονα γοητευτική και ιδιόµορφη, περιθωριακή και
θεµελιώδης, «ακίνδυνη» και καθοριστική. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν κανένα «συµφέρον»,
µε τη στενή έννοια του όρου. Γι’ αυτούς «συµφέρον» ήταν καθεαυτή η συµµετοχή σε έναν
αγώνα που έδειχνε περιθωριακός αλλά που αφορά την ίδια τη συγκρότηση του ανθρώπου ως
τέτοιου. Το «συµφέρον» ήταν η αναζήτηση νοήµατος, η «απόκτηση» εµπειριών από χώρους
τόσο κοντινούς χωροταξικά κι ωστόσο τόσο αποµακρυσµένους νοητικά και κοινωνικά.
Τις περισσότερες φορές επρόκειτο για περιστασιακές «συναντήσεις», για δεσµεύσεις
µε ηµεροµηνία λήξης, αλλά που ωστόσο άφηναν το στίγµα τους σ’ αυτό το σύντοµο
πέρασµα από τους χώρους όπου εξελισσόταν ο αγώνας για τον προσδιορισµό της νόµιµης
θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Ένας δάσκαλος, για παράδειγµα,
συµµετείχε για ένα διάστηµα στις δραστηριότητες ενός ιδιωτικού εξωνοσοκοµειακού
θεσµού, ο οποίος εµπλεκόταν άµεσα στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Μια
άλλη περίπτωση ήταν αυτή ενός ξενοδοχοϋπαλλήλου ο οποίος παρακολουθούσε σεµινάρια
εθελοντικής προσφοράς επιζητώντας, απλά και µόνο, την επαφή µ’ αυτόν τον κοινωνικό
χώρο που φάνταζε τόσο «εξωτικός».
Ωστόσο, αυτή η αίσθηση της συµµετοχής σε µια «ροµαντική περιπέτεια» δεν αφορά
µόνο ανθρώπους εκτός ψυχιατρικής. Το ίδιο νόηµα φαίνεται να αποκτά πολλές φορές και η
συµµετοχή επαγγελµατιών σε αυτήν την υπόθεση που παίρνει στα µάτια τους τη σηµασία
ενός «ταξιδιού», µιας πορείας προς το «άγνωστο». Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η συµµετοχή και
η δέσµευση µετατρέπεται σε αυτοσκοπό. Όπως αναφέρει ο Μαρκίδης: «Η αντιψυχιατρική
αντίσταση ήταν στις αρχές της ένας ‘ρακτικός λόγος’, ένα α ριόρι καντιανό ρόταγµα κατάργησης
των κλειδιών και εξόδου στην ελευθερία. Μια υαρξιακή τοµή. Ήταν µια αφύνιση του ροµαντικού
ιδεώδους για λογαριασµό του εριθωρίου, ένας ροµαντικός, ας ούµε, αντικαιταλισµός µε µοντέλο
καταγγελίας το ψυχιατρείο» (1998, σ. 45). Αυτή καθεαυτή η αίσθηση του ατόµου ότι
συµµετέχει σε µια «περιπέτεια» που είναι «ξεχωριστή» συνιστά ένα τυπικό µοτίβο, µια
επαναλαµβανόµενη διαδροµή: ακολουθώντας την το άτοµο θα έρθει σε επαφή µε ένα
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συµβολικό χώρο όπου διαζεύγµατα τείνουν να επαναπροσδιορίσουν τους ορίζοντες εντός
των οποίων συγκροτείται ο εαυτός.
1.10. «Βοηθώντας τους ψυχικά άσχοντες»
Η διαθεσιµότητα για προσφορά βοήθειας σε µια κατηγορία µε ιδιαιτερότητες
συνιστά επίσης µια τυπική διαδροµή συνάντησης ατόµου µεταρρυθµιστικών προταγµάτων.
∆εν πρόκειται, σ’ αυτήν την περίπτωση, για µια διαθεσιµότητα που εντάσσεται στο
γενικότερο κίνηµα του εθελοντισµού, αλλά για µια εξατοµικευµένη προσέγγιση ενός
ιδιαίτερου κοινωνικού κόσµου, αυτού της ψυχιατρικής. Η θέληση για προσφορά βοήθειας
και κοινωνικού έργου που δίνεται δεν εντάσσεται σε µια γενικότερη διάθεση προσφοράς,
αλλά ακολουθεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το οποίο επικεντρώνεται στον κοινωνικό κόσµο
της ψυχιατρικής. Απώτερος στόχος είναι η πραγµατοποίηση µιας επαφής µε τους χώρους
της ψυχικής οδύνης και της τρέλας και η επίτευξη µιας σχέσης, η οποία κατανοείται ως
προσφορά. Αλλά µια προσφορά η οποία απευθύνεται ειδικά σ’ αυτήν την ιδιαίτερη
κοινωνική κατηγορία «ευπαθούς οµάδας». Η προσφορά εστιάζεται σε συγκεκριµένους
κοινωνικούς χώρους ως εξατοµικευµένη προσέγγιση, δηλαδή δεν εντάσσεται σε µια
οργανωµένη παρέµβαση από κάποιο σύλλογο ή σωµατείο. Η δράση δε διαµεσολαβείται
από µια τυπική οργάνωση: κινείται στον ορίζοντα των ατοµικών επιλογών και αναφέρεται σε
µια αυστηρά προσωπική νοηµατοδότηση της προσφοράς.
Το ατοµικό ενδιαφέρον για µια επαφή µε τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής
όπου απευθύνεται αυτή η εκφρασµένη θέληση για κοινωνική προσφορά, που παίρνει τη
µορφή της προσωπικής σχέσης µε τον εν λόγω κοινωνικό χώρο και τους ανθρώπους του,
συνιστά ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο συνάντησης του ατόµου µε την πορεία
µετασχηµατισµού του πεδίου. Μέσα απ’ αυτή τη συνάντηση το άτοµο έρχεται σε επαφή όχι
µόνο µε έναν ιδιαίτερο κοινωνικό χώρο και µε τους ανθρώπους που συνδέονται µε αυτόν,
αλλά µε µια κατάσταση όπου το αίτηµα του µετασχηµατισµού έχει διεισδύσει στην
καθηµερινότητα προβληµατικοποιώντας τον πολυποίκιλα. Εφόσον και στο βαθµό που το
άτοµο θεωρήσει την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως µια υπόθεση που το αφορά, το
«προσωπικό» γίνεται ο δίαυλος της µετάβασης στο συλλογικό. Από ένα στενά προσωπικό
ενδιαφέρον, για έναν κοινωνικό κόσµο που συχνά θεωρείται ότι οριοθετεί ένα περιθώριο,
καθίσταται δυνατή η συστράτευση σε µια συλλογική υπόθεση, η οποία εφεξής
ανασυγκροτείται ως κοινό µέληµα, που αφορά το ίδιο το άτοµο.
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1.11. Εθελοντική ροσφορά
Μια τυπική διαδροµή, µέσω της οποίας το άτοµο έρχεται σε επαφή µε τη
διαδικασία µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού πεδίου, είναι το κίνηµα εθελοντισµού.7 Αυτού
του τύπου η προσφορά δεν επικεντρώνεται στην ψυχιατρική αλλά επεκτείνεται σε µια σειρά
από «ευπαθείς» κοινωνικούς χώρους όπου συχνά, είτε οπισθοχωρεί είτε δεν έχει φτάσει
ακόµα το κρατικό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας. Το ψυχιατρείο και οι κοινοτικές δοµές
ψυχιατρικής φροντίδας αποτελούν παραδοσιακούς τόπους παρέµβασης εθελοντικών
οµάδων. Οι ρίζες αυτής της σχέσης διαπερνούν το χρόνο και φτάνουν ως τα κουστωδιακά
άσυλα του παρελθόντος και τις παραδοσιακές µορφές φιλανθρωπίας, µε τις οποίες ο
σύγχρονος εθελοντισµός επιχειρεί σε κάθε ευκαιρία να διαχωρίσει τη θέση του.8
Το κίνηµα του εθελοντισµού γίνεται έτσι δίαυλος, µέσα από τον οποίο το άτοµο
έρχεται σε επαφή µε το χώρο της ψυχιατρικής και κατά συνέπεια µε τις διαδικασίες
µετεξέλιξής του:
«Οι εαφές της [εονοµασία εθελοντικής οργάνωσης] µε τα δηµόσια ψυχιατρεία ξεκινούν το 1990
ερίου οότε και έγιναν οι ρώτες εαφές µε εαγγελµατίες του χώρου δεκτικούς στο να
ενηµερώνουν και να ανοίγουν την όρτα σε ολίτες ευαισθητοοιηµένους σε θέµατα ψυχικής
µεταρρύθµισης, ασύλου, ασυλοοίησης, τρέλας, κοινωνικού ρατσισµού, ψυχικής υγείας. Το 1994
ξεκινούν τα ρώτα σεµινάρια εκαίδευσης εθελοντών ου αοσκοούσαν στο να δηµιουργηθούν οµάδες
ή υρήνες οµάδων αρέµβασης σε συγκεκριµένα ψυχιατρικά τµήµατα χρόνια νοσηλευοµένων ψυχικών
ασχόντων. Τα σεµινάρια είχαν ερισσότερο βιωµατικό και λιγότερο διάλεξης, ήταν ταχύρυθµα (2 ΣΚ)
και εριελάµβαναν εισκέψεις στα δηµόσια ψυχιατρεία, εεξεργασία των εµειριών, δηµιουργία
7

Σύµφωνα µε το Melucci, αυτό που προσδιορίζει την εθελοντική δράση ως κοινωνιολογική κατηγορία είναι η
εθελούσια συγκρότηση του κοινωνικού δεσµού που εγκαθιδρύεται, εντός του οποίου εκδιπλώνεται η δράση.
Εθελοντική είναι η δράση εκείνη που αναπτύσσεται ως ελεύθερη προσχώρηση σε µια µορφή συλλογικής
αλληλεγγύης και ως ένταξη σ’ ένα δίκτυο σχέσεων όπου η συµµετοχή γίνεται κατ’ επιλογήν. Πρόκειται για µια
µορφή αλτρουισµού χωρίς υλικά οφέλη. Σύµφωνα µε τον ίδιο συγγραφέα, στις σύγχρονες κοινωνίες
παρατηρείται µια ευρεία διαθεσιµότητα για εθελοντική προσφορά, η οποία όµως είναι διαφοροποιηµένη και
δεν µπορεί να αναχθεί µονοσήµαντα σε µια οµοιογενή αναλυτική κατηγορία. Η παραδοσιακή φιλανθρωπία,
θρησκευτικής ή λαϊκής έµπνευσης, και ο πατερναλισµός, αποτελούν τις βασικές παραδόσεις, στις οποίες
στηρίζεται το σύγχρονο εθελοντικό κίνηµα. Για το Melucci, η σύγχρονη µορφή του εθελοντισµού
προσανατολίζεται σε ένα υπαρξιακό «εδώ και τώρα». Οι κοινωνικές λειτουργίες του εθελοντικού κινήµατος
είναι οι εξής: 1) στρατολόγηση των νέων ελίτ, 2) δυνατότητα έκφρασης των ίδιων των συµµετεχόντων, 3)
εκδηµοκρατισµός των σχέσεων και των ευκαιριών δηµόσιας παρέµβασης, 4) κοινωνικός έλεγχος µε τη µορφή
της πίεσης επί των πολιτικών θεσµών, 5) επίτευξη αστικής καθαριότητας από τα «κοινωνικά σκουπίδια», 6)
επεξεργασία εναλλακτικών κοινωνικών σχεδίων οργάνωσης της κοινωνίας: «αποκαλυπτική» (δηµοσιοποίηση
κοινωνικών διληµµάτων) και «προφητική» λειτουργία (αναγγελία της δυνατότητας µιας διαφορετικής
κοινωνικής οργάνωσης). Βλ. Melucci Alberto, L’ invenzione del presente, Bologna, Il Mulino, 1982.
8 Φυλλάδιο εθελοντικής οργάνωσης, η οποία παρεµβαίνει σε ψυχιατρικούς χώρους, ξεκινά µε έναν ορισµό «για
τι είδους εθελοντισµό µιλάµε»: «Η ροσφορά στη βάση του οίκτου, της ‘φιλανθρω ίας’ ή της κοινωνικής ροβολής, µας
βρίσκει ριζικά αντίθετους.» Εκτός, όµως, από τη χάραξη διαχωριστικών γραµµών µε τις κλασικές µορφές της
φιλανθρωπίας και του πατερναλισµού, συχνά µέληµα του σύγχρονου εθελοντικού κινήµατος είναι η διάκριση
εθελοντικής προσφοράς και επαγγελµατικού συµφέροντος (Melucci, 1982). Έτσι, ένα άλλο φυλλάδιο της ίδιας
οργάνωσης µε τίτλο «Τι είναι εθελοντισµός;», ξεκινά µε το εξής απόσπασµα: «Εθελοντισµός ή εθελοντική εργασία
είναι ροσφορά υ ηρεσίας ρος το κοινωνικό σύνολο ή ρος τρίτους χωρίς χρηµατική αµοιβή. Πρόκειται για υ ηρεσία ου
ροσφέρεται ελεύθερα, χωρίς καταναγκασµό ή ε ιβολή και διαφορο οιείται α ό τις µορφές ρακτικής εξάσκησης
ορισµένων σχολών, διότι αυτές γίνονται κατ’ ανάγκη.»
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ροοτικών, εοτεία αό εαγγελµατίες και αλιούς εθελοντές.» (απόσπασµα από φυλλάδιο
εθελοντικής οργάνωσης, η οποία παρεµβαίνει σε ψυχιατρικά ιδρύµατα)
Το εθελοντικό κίνηµα συνιστά έτσι µια ιδιάζουσα τυπική διαδροµή η οποία οδηγεί
ορισµένους και ορισµένες από τα µέλη των εθελοντικών οµάδων που παρεµβαίνουν σε
ψυχιατρικά ιδρύµατα στο να εµπλακούν στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και
να τη θεωρήσουν ως µια «δική τους υπόθεση».9 Κατά κάποιο τρόπο τα προτάγµατα που
θεµατοποιούν την ψυχιατρική καθηµερινότητα, προτρέποντας σε µια εργασία επί του
εαυτού, οµολογούν µε ορισµένες από τις λογικές που διαπερνούν το ίδιο το κίνηµα του
εθελοντισµού. ∆ε θα ήταν εκτός πραγµατικότητας, αν υποστηρίζαµε ότι και οι δύο γενικές
κινήσεις οµολογούν µε τις διαδικασίες µετασχηµατισµού του κοινωνικού ορίζοντα εντός του
οποίου συγκροτείται η υποκειµενικότητα. Σ’ αυτή την τυπική διαδροµή διασταύρωσης
βιογραφίας και µεταρρυθµιστικών προταγµάτων µπορούµε να υπογραµµίσουµε την
κανονιστικότητα που εστιάζεται στο εσωτερικό του ατόµου, η οποία ταυτόχρονα «προτείνει»
και παρέχει τα «µέσα» για µια εργασία επί του εαυτού:10
«Μέσα αό τον εθελοντισµό και τη διαδικασία του σχετίζεσθαι, µε ταυτόχρονη αραγωγή κοινωνικού
έργου, ο εθελοντής συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία της εικοινωνίας, της διαρκούς ανταλλαγής
εµειρίας και γνώσης και εξελίσσεται ροσωικά και κοινωνικά.» (απόσπασµα από φυλλάδιο
εθελοντικής οργάνωσης που παρεµβαίνει σε ψυχιατρικά ιδρύµατα, η υπογράµµιση δική µου)
Έτσι, µε την αναδροµή σ’ αυτές τις πρακτικές που αποσκοπούν, µεταξύ άλλων, στην
«προσωπική εξέλιξη», σχηµατίζεται εκείνο το αδιόρατο σχέδιο µιας εργασίας επί του
εαυτού, προς την κατεύθυνση της «υπευθυνοποίησης». «Σκοός µας είναι να υογραµµίσουµε την
ροσωική ευθύνη…» διατυπώνεται σε φυλλάδιο εθελοντικής οργάνωσης, υπογραµµίζοντας
την ιδιότυπη πολιτικοποίηση του προσωπικού που η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, κατ’
αναλογία

µε

το

σύγχρονο

εθελοντικό

κίνηµα,

θα

επιχειρήσει

να

επιτύχει,

προβληµατικοποιώντας τον κόσµο της οικειότητας.
9

«Οι εθελοντές δηµιουργούν δια ροσω ική ή οµαδική σχέση µε ενήλικες έγκλειστους (κυρίως ασυλο οιηµένους ασθενείς)
στην ροο τική της βαθµιαίας α οϊδρυµατο οίησης και της κοινωνικής τους ένταξης.» Είναι χαρακτηριστική η
ορολογία που χρησιµοποιείται στο απόσπασµα αυτό, από ένα φυλλάδιο µιας εθελοντικής οργάνωσης που
παρεµβαίνει σε ψυχιατρικά ιδρύµατα της χώρας. Η εθελοντική παρέµβαση οδηγεί σε µια άµεση εµπλοκή µε
τη διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Η έννοιες του «έγκλειστου» και του «ασυλο οιηµένου ασθενούς»,
ακόµα και η αναφορά στην « ροο τική της βαθµιαίας α οϊδρυµατο οίησης και κοινωνικής ένταξης» είναι αξιολογικά
φορτισµένες εκφράσεις, οι οποίες παραπέµπουν ευθέως στα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
10 Κατά τη διάρκεια της εθνογραφικής έρευνας πεδίου παρακολούθησα ένα από τα δύο σεµινάρια εθελοντών
που διοργανώθηκαν από ιδιωτικό ινστιτούτο, στις δραστηριότητες του οποίου συµµετείχα. Η διοργάνωση και
η χρηµατοδότηση βασίζονταν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραµµα για τα «πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα
ατόµων µε ψυχολογικά προβλήµατα» που είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας το εν λόγω ινστιτούτο, το οποίο
ιδρύθηκε προκειµένου να προωθηθεί η ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Βλέπουµε λοιπόν ότι η ψυχιατρική
µεταρρύθµιση, οι κρατικές και οι διευρωπαϊκές πολιτικές συµπλέουν µε το εθελοντικό κίνηµα, συγκροτώντας
έναν κοινό ορίζοντα δράσης, ένα κοινό πεδίο ατοµικής και συλλογικής παρέµβασης.
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1.12. Οι ολιτικές ιδεολογίες
Μια τυπική διαδροµή «συνάντησης» του ατόµου µε τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης ακολουθεί τις πολιτικές ιδεολογίες, οι οποίες διαµεσολαβούν ευθέως τη
στράτευση: δίνονται στο άτοµο ως συγκροτηµένα συστήµατα αποφάνσεων που
προσανατολίζουν τη δράση µέσα από τις κατευθυντήριες αρχές που τους παρέχουν. Η
στράτευση αφορά πρώτα τις πολιτικές ιδεολογίες και στη συνέχεια την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση. Το αίτηµα για αναδιάρθρωση του συστήµατος ψυχιατρικών υπηρεσιών
αναδύθηκε ως πρόταγµα στην Ελλάδα της µεταπολίτευσης, στο γενικότερο κλίµα
αναβρασµού και νοµιµοποίησης αιτηµάτων αλλαγής διαφόρων όψεων της κοινωνικής ζωής.
Την περίοδο της µεταπολίτευσης ένα οιονεί «αντιψυχιατρικό κίνηµα» αρθρώθηκε, το οποίο
όµως αποδυναµώθηκε στη δεκαετία του ’90 και έχασε µεγάλο µέρος της έτσι κι αλλιώς
περιορισµένης του δύναµης.
Τη στιγµή που πραγµατοποιήθηκε η επιτόπια έρευνα υπήρχε µια γενική αίσθηση
απαισιοδοξίας για τη δραστικότητα του ιδεολογικού παράγοντα, ως µέσου διακίνησης των
προταγµάτων της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Ένα «πνεύµα απαισιοδοξίας» διακατείχε τους
ανθρώπους εκείνους που είχαν συνδέσει την επαγγελµατική τους σταδιοδροµία µ’ αυτήν την
υπόθεση, την οποία θεωρούσαν δικιά τους πέρα για πέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
επιλογή καθεαυτή της ψυχιατρικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια των «ηρωικών» εποχών
επηρεαζόταν άµεσα από την ιδεολογική στράτευση και από ένα γενικότερο µέληµα
ανατροπής όψεων της κοινωνικής ζωής:
Κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης ου είχα µε έναν ψυχίατρο, ου µόλις είχε ολοκληρώσει την
εφηµερία του, µου ανέφερε τα ροβλήµατά του µε τις συνεχείς εφηµερίες (και το ααίσιο εριβάλλον
του εφηµερίου, στο οοίο «δεν µορείς να φας, σου φέρνουν εκεί δύο τρία µολ, ούτε να κοιµηθείς
µορείς»), τις οοίες είναι υοχρεωµένος να ειτελεί τέσσερις φορές το µήνα, εξαιτίας της έλλειψης
ειδικευόµενων («µόνο οι διευθυντές δεν κάνουν εφηµερίες, εσωτερικές»). Τον ρώτησα γιατί δεν
υάρχουν ειδικευόµενοι και µου αάντησε ότι «δεν υάρχει ια ρεύµα στην ψυχιατρική» όως κάοτε
και αυτό γιατί ροτιµούνται ειδικότητες ου αοφέρουν ιο ολλά λεφτά και έκανε το σήµα των
χρηµάτων µε τα τρία δάχτυλα ου τρίβονται µεταξύ τους. Κάοτε µέσα αό την ψυχιατρική, συνέχισε,
έβλεαν δυνατότητες ολιτικής και ιδεολογικής αρέµβασης, στο ολιτικό και ιδεολογικό κλίµα ου
υήρχε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και στις αρχές της δεκαετίας του ’80 (...) (απόσπασµα από
το ερευνητικό ηµερολόγιο)
Η ψυχιατρική ειδικότητα φαίνεται να παρείχε έναν ορίζοντα προσωπικής εµπλοκής
και άµεσης µεταπήδησης από το επίπεδο της ιδεολογικής στράτευσης στο πεδίο της
πολιτικής παρέµβασης. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ήταν ένα όραµα, ένα είδος
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προνοµιακού κοινωνικού χώρου, όπως το έβλεπαν οι στρατευµένοι στην αριστερά
εκκολαπτόµενοι γιατροί:
«(…) γιατί εκείνη την εοχή ου αρχίσαµε εµείς ειδικότητα ήτανε η κοινωνικο-ολιτική συγκυρία και
ιδεολογική συγκυρία άλλη αό τη σηµερινή, έτσι; ∆ηλαδή ίσως βλέαµε, ίσως λέω, βλέαµε την
ψυχιατρική ως µια διέξοδο και σε άλλες κοινωνικοϊδεολογικές µας ανάγκες. Έστω και νόθα. (…)
Λοιόν, η ψυχιατρική ήτανε ένα τέτοιο εδίο. Πολλά αιδιά του αριστερού χώρου (…) ροτίµησαν να
κάνουν ψυχιατρική γιατί έβλεαν ίσως µια διέξοδο. Τα κοινωνικοολιτικά αδιέξοδα. Έστω και νόθα
το ξανάλεω. Σήµερα δεν υάρχει αυτό το κλίµα, είναι βέβαιο. Εντάξει. (…) Το διακύβευµα, το
ροσωικό για τον καθένα ήτανε ας ούµε να καλύψει τις ειστηµονικές του ανησυχίες να καλύψει τις
κοινωνικές του και τις ολιτικές του και τις ιδεολογικές του ανησυχίες, µέσα αό τον εαγγελµατικό
του χώρο. Κάτι ου είναι καλή τύχη αν µορείς να το κάνεις αυτό. Είναι καλή τύχη αν µορείς να το
κάνεις αυτό. Αλλά φαίνεται ότι δεν είναι ολύ εύκολο ας ούµε.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., η
υπογράµµιση δική µου)
Οι πολιτικές ιδεολογίες αποτελούν ένα τυπικό µοτίβο συνάντησης βιογραφίας και
µεταρρυθµιστικών προταγµάτων. Για ένα άτοµο στρατευµένο πολιτικά είναι σαφές το πια
«πλευρά» θα επιλέξει, εφόσον τα κριτήρια του παρέχονται από την ίδια την ιδεολογία, στην
οποία στρατεύεται. Πολλές φορές η πολιτική ιδεολογία είναι το όχηµα καθεαυτό, το οποίο
οδηγεί το άτοµο στη δραστηριοποίησή του και στην προσωπική εµπλοκή στην συλλογική
υπόθεση του µετασχηµατισµού του πεδίου της ψυχιατρικής.
1.13. Μια ανθρώινη συνάντηση «ρόσωο µε ρόσωο»
Η συµµετοχή σε µια κοινή προσπάθεια είναι καθεαυτή µια νοηµατοδοτούσα
δραστηριότητα, καθώς παρέχει στο άτοµο έναν ορίζοντα νοήµατος ο οποίος, την ίδια
στιγµή, δικαιολογεί και δικαιώνει τις ατοµικές επιλογές. Η ένταξη στην υπόθεση της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης παίρνει πολλές φορές τη µορφή µιας ανθρώπινης συνάντησης,
ενός ταξιδιού προς τον άλλο, τον άλλο ως «υποκείµενο προς θεραπεία» αλλά και ως
«συνάνθρωπο». Αυτός ο ιδιότυπος «ανθρωπισµός», η θέληση για ανθρώπινη επαφή που
υπερβαίνει τους προσδιορισµούς των κοινωνικών και των επαγγελµατικών ρόλων, αποτελεί
ένα δίαυλο µέσω του οποίου διοχετεύονται στο άτοµο τα προτάγµατα που ανακύπτουν από
την πορεία µετασχηµατισµού του πεδίου. Η στράτευση ξεκινά από το βασικό µέληµα της
επίτευξης «ανθρώπινης επαφής», η οποία βασίζεται στην επιδίωξη µιας µη διαστρεβλωµένης,
από τους προσδιορισµούς των παγιωµένων πρακτικών, επικοινωνίας. Όπως µου ανέφερε
χαρακτηριστικά ένας ψυχίατρος του Θ.Ψ.Π.Χ., η ίδια η επιλογή της ειδικότητας της
ψυχιατρικής βασίζεται πολλές φορές σε µια πορεία προς τον άλλο: «Ξεκινάει ίσως ότι θα
ανακαλύψει νέα µέθοδο να γνωρίζει καλύτερα τους άλλους ανθρώους.»
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Η επιδίωξη για «επίτευξη» ανθρώπινης επαφής προϋποθέτει µια προηγηθείσα
θεµατοποίηση των δυνατοτήτων πραγµατοποίησης της ανθρώπινης επικοινωνίας, δηλαδή τη
θεώρηση της διάδρασης (interaction) αφενός ως ανοικτού πεδίου και αφετέρου ως στόχου
«προς εκπλήρωση». Σε αυτήν την προοπτική, η ανθρώπινη επικοινωνία δε θεωρείται ότι
περιορίζεται άπαξ και διαπαντός από προκατασκευασµένες σχέσεις: τουναντίον,
προβληµατικοποιούνται οι θεσµικοί «προσδιορισµοί», οι οποίοι τείνουν στην προπαρασκευή
των σχέσεων στο πεδίο της καθηµερινότητας. Ο τελικός σκοπός αυτού του µελήµατος για
συνάντηση «πρόσωπο µε πρόσωπο» είναι η κίνηση προς τον άλλο (aller vers), η οποία
θεωρείται ως αξία καθεαυτή. Πρόκειται δηλαδή για ένα εγχείρηµα υλοποίησης στο πεδίο
της καθηµερινότητας της καντιανής προτροπής για πρόσληψη του ανθρώπου ως «τελικού
σκοπού» και όχι «ως µέσου».
Μέσω αυτού του προσανατολισµού της δράσης, το άτοµο ανακαλύπτει στα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ένα προνοµιακό τόπο πραγµατοποίησης των
επιδιώξεών του. Τα προτάγµατα αυτά καλούν σε συστράτευση και το «µέσο» που προτείνουν
για το σκοπό αυτό είναι η υπέρβαση των επαγγελµατικών και των θεραπευτικών ρόλων και η
εµπλοκή του προσωπικού στοιχείου στην αντιµετώπιση του άλλου. Η αναγκαιότητα µιας
εργασίας επί του εαυτού, η οποία προωθείται µέσω των µεταρρυθµιστικών προταγµάτων
προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο αναπροσανατολισµός «προς τον άλλο» (aller vers), τείνει
να οµολογήσει µε αυτό το µέληµα για συνάντηση «πρόσωπο µε πρόσωπο», που να
υπερβαίνει τις προκατασκευασµένες επικοινωνιακές φόρµες. Το «ταξίδι προς στον άλλο»
παίρνει έτσι τη µορφή µιας εσωτερικής διεργασίας τροποποίησης του ίδιου του εαυτού.
Συνεπώς, το µέληµα για µια ανθρώπινη επικοινωνία, χωρίς τη διαµεσολάβηση των
κοινωνικών και των επαγγελµατικών «προκατασκευών», γίνεται ο δίαυλος µέσω του οποίου η
ατοµική τροχιά τέµνει τη συλλογική πορεία µετασχηµατισµού του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής. Το µέληµα για συνάντηση του άλλου «δίχως όρους» αποτελεί την εναρκτήρια
κίνηση που φέρνει το άτοµο κοντά σε ένα συλλογικό µετασχηµατισµό και στα διακυβεύµατα
που ανακύπτουν από τον συγκρουσιακό χώρο που συγκροτείται. Το ταξίδι «προς τον άλλο»
µετατρέπεται σε «εσωτερικό ταξίδι»: τα προτάγµατα θα ενθυλακωθούν στο εσωτερικό του
ατόµου προτείνοντας ένα σαφές σχέδιο επεξεργασίας του εαυτού.
Αυτό το πρωταρχικό µέληµα για «ανθρώπινη συνάντηση πρόσωπο µε πρόσωπο», σε
ενεστώτα χρόνο, «εδώ και τώρα», θα αποτελέσει µια από τις τυπικές διαδροµές που θα
ακολουθήσουν άνθρωποι έξω από τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής για να εισέλθουν
στο εσωτερικό του και να στρατευτούν στην υπόθεση του µετασχηµατισµού των
καθιερωµένων ασυλιακών πρακτικών. Αυτό το «επικοινωνιακό µέληµα» θα αποτελέσει
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βασικό κίνητρο και για επαγγελµατίες του χώρου, προκειµένου να εµπλακούν σε µια
διαµάχη η οποία διανοίγει χώρους επικοινωνίας και υπέρβασης του προκαθορισµού των
επαγγελµατικών και των θεραπευτικών ρόλων. Μέσα από την ενεργή συµµετοχή σε αυτούς
τους συµβολικούς αγώνες που εκτυλίσσονται στο πεδίο της καθηµερινότητας, οι
επαγγελµατίες, αλλά και οι µη επαγγελµατίες, θα οδηγηθούν στην αναγνώριση της
«αναγκαιότητας» για ένα εσωτερικό ταξίδι και µια συστηµατική επεξεργασία του εαυτού.
1.14. Η αναζήτηση του εαυτού
Το εσωτερικό ταξίδι, η ενεργητική παρέµβαση επί του εαυτού, συνιστά πολλές
φορές µια διαδροµή καθεαυτή, ικανή να οδηγήσει το άτοµο στο να γίνει κοινωνός των
µεταρρυθµιστικών

προταγµάτων,

τα

οποία

προβληµατικοποιούν

όψεις

της

καθηµερινότητας, καθιστώντας ανοίκειο το οικείο, υπό διακύβευση το παγιωµένο και τελικά
«υπό επίτευξη τον εαυτό». Ωστόσο, η αναζήτηση του εαυτού προηγείται ορισµένες φορές
της προβληµατικοποίησης του τρόπου µε τον οποίο συγκροτείται το «είναι του ατόµου». Η
αναζήτηση του εαυτού γίνεται η ίδια µια πορεία που οδηγεί το άτοµο στη στράτευση σε µια
συλλογική υπόθεση που εµπεριέχει το πρόταγµα της τροποποίησης του εαυτού.
Αναφερόµενος ένας ψυχίατρος του Θ.Ψ.Π.Χ. στα κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία
επέλεξε την ειδικότητα της ψυχιατρικής υπογράµµισε ότι «ξεκινάει ολλές φορές κανείς να
γνωρίσει τον εαυτό του». Αυτό καθεαυτό το εγχείρηµα της εισόδου στον κοινωνικό κόσµο της
ψυχιατρικής παίρνει τη µορφή ενός εσωτερικού ταξιδιού, µιας διαδικασίας αυτογνωσίας,
µιας προσπάθειας να προσεγγισθούν γνωστικά τα ίδια τα θεµέλια της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ο ίδιος ο εαυτός θεµατοποιείται. Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης που
επιτάσσουν µια εργασία επί του εαυτού θα βρουν εδώ πρόσφορο έδαφος και θα
επενεργήσουν ως επιταχυντές µιας διαδικασίας που βρίσκεται ήδη εν τω γίγνεσθαι.
Κατά την εθνογραφική επιτόπια έρευνα, συνάντησα πολλές περιπτώσεις ατόµων, των
οποίων η εµπλοκή στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης εκκινούσε από µια
εσωτερική αναζήτηση. Το εναρκτήριο ενδιαφέρον αφορούσε στην αυτογνωσία και µέσω
αυτού του µελήµατος το άτοµο οδηγήθηκε στην αναγνώριση της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης ως µιας συλλογικής υπόθεσης που το αφορά. Στην περίπτωση αυτή η
αναζήτηση του εσωτερικού κόσµου προηγείται της αντιµετώπισης των επιταγών
τροποποίησης του εαυτού, που εµπεριέχονται στα προτάγµατα που ανακύπτουν µε το
µετασχηµατισµό του πεδίου.11

11

Ένας κύκλος σεµιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών, οι οποίοι ενδιαφέρονταν να προσφέρουν στους χώρους των
ψυχιατρείων, έκλεινε µε τη θεµατική «γνώρισε τον εαυτό σου», καταδεικνύοντας πόσο αυτό το εσωτερικό ταξίδι
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Μ’ αυτό τον τρόπο, το «ψάξιµο του εαυτού» καθίσταται τυπική διαδροµή η οποία
οδηγεί στη διασταύρωση βιογραφίας µε το µετασχηµατισµό του πεδίου. Σ’ αυτόν τον τύπο
της συνάντησης δε θα υπάρξει εσωτερική σύγκρουση, αλλά αντίθετα, µια οµαλή µετάβαση
σε ένα συγκροτηµένο νοηµατοφόρο ορίζοντα επεξεργασίας του εαυτού και νοµιµοποίησης
των εγχειρηµάτων τροποποίησης των συστατικών του στοιχείων. Όλες αυτές οι επιταγές, που
σπρώχνουν το άτοµο στο να αναθεωρήσει τη στάση του έναντι των «υποκειµένων προς
θεραπεία» και έναντι του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής συνολικά, βρίσκουν εδώ µια
προεργασία, ένα πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη.
Αυτή η τυπική διαδροµή οδηγεί το άτοµο σ’ ένα «γόνιµο» προβληµατισµό, όπως το
ίδιο θα τον ερµηνεύσει, προκειµένου να προωθήσει και να ολοκληρώσει αυτό που ήδη
βρισκόταν στις άµεσες στοχοθεσίες του: τη συστηµατική επεξεργασία του τρόπου µε τον
οποίο συγκροτείται ο εαυτός. Ακολουθώντας αυτήν την τυπική διαδροµή, το άτοµο θα
ανακαλύψει ένα οικείο σύµπαν νοηµάτων, ένα γνώριµο ορίζοντα προβληµατισµού και θα
θεωρήσει αυτή τη διαδικασία συλλογικής αλλαγής, που τόσο το αγγίζει, ως µια πέρα για
πέρα δική του υπόθεση.
2. Μια «δικιά µας υόθεση»
∆ια µέσου όλων αυτών των τυπικών µοτίβων και ορισµένων άλλων που ενδεχοµένως
δεν καταγράφηκαν από την εθνογραφική έρευνα ή που δεν αναδύθηκαν µε αρκετή σαφήνεια
ως οιονεί ρότυα δράσης στους υπό µελέτη κοινωνικούς χώρους, φτάνει το άτοµο να
θεωρήσει την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως µια «δικιά του υπόθεση», ως µια διαδικασία που
το αφορά άµεσα.12 Μέσα απ’ αυτές τις τυπικές διαδροµές το άτοµο συναντά το πρόταγµα,
αφουγκράζεται τα «να» που διαπερνούν τον κόσµο της οικειότητας και συντονίζει τον εαυτό
µε το κάλεσµα. Μέσα από αυτές τις διόδους τα προτάγµατα προβληµατικοποιούν
διαστάσεις του ορίζοντα, εντός του οποίου συγκροτείται η υποκειµενικότητα. Το άτοµο
αποκτά έτσι σταδιακά µια αίσθηση ότι αυτό που γίνεται, αυτό που επιχειρείται στον
κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής, είναι µια υπόθεση που αφορά άµεσα τον ίδιο του τον
εαυτό: εφόσον και στο βαθµό που επιτευχθεί αυτή η σύνδεση εαυτού και διαδικασίας
µετασχηµατισµού του πεδίου, στο βαθµό που η διαδροµή οδηγήσει σε αυτήν τη συνάντηση
βιογραφίας και προτάγµατος, τότε η γενική κίνηση µετατρέπεται σε µια «δική του υπόθεση»,

βρίσκεται στην καρδιά των σύγχρονων διαδικασιών συγκρότησης της υποκειµενικότητας, αλλά και πόσο στενά
αυτές συνδέονται µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση.
12 Βλ. για παράδειγµα το «κάλεσµα» για συµµετοχή στο δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο για την Ψυχιατρική
µεταρρύθµιση: «Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση είναι δική µας υπόθεση. Ανοικτό κάλεσµα προς όλους τους
λειτουργούς της ψυχικής υγείας», Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 63, 1998.
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οικειοποίηση που συντείνει στην προβληµατικοποίηση του ίδιου του ορίζοντα εντός του
οποίου συγκροτείται ο εαυτός.
Από τη στιγµή που η συνολική διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης γίνει
«µια δικιά µας υπόθεση» δεν είναι πια κάτι έξω από τον εαυτό, κάτι που γίνεται µακριά, κάτι
που ενδιαφέρει αλλά που σε τελική ανάλυση αφορά κάποιους τεχνοκράτες της ψυχικής
υγείας ή που τέλος πάντων είναι ζήτηµα οργανωτικής αναδιάρθρωσης και θεραπευτικού
επαναπροσανατολισµού. Πρόκειται για µια διαδικασία που για να πετύχει θα πρέπει να
περάσει µέσα από το άτοµο, να εκδιπλωθεί στο εσωτερικό του, ως διαδικασία αλλαγής του
ίδιου του ατόµου, θεωρούµενης ως συστατικό στοιχείο της τροποποίησης του ορίζοντα στο
εσωτερικό του οποίου συγκροτείται εν γένει ο εαυτός. Σ’ αυτήν τη σύµπλευση εσωτερικού
και συλλογικού µετασχηµατισµού συνίσταται η ιδιαιτερότητα των προταγµάτων που
διεισδύουν στην καθηµερινότητα µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση: εστιάζονται στην
υποκειµενικότητα, ο µετασχηµατισµός της οποίας τίθεται ως προϋπόθεση του
επανακαθορισµού του «αντικειµένου» της ψυχιατρικής.
Βεβαίως, κάθε ιδεολογία παρέχει έναν ορίζοντα δράσης και µια σειρά από
προτάγµατα που εστιάζονται στη συγκρότηση της σχέσης του ατόµου µε την ίδια του τη
δράση. Ωστόσο, εδώ έχουµε να κάνουµε µε µια διαδικασία η οποία, εξ ορισµού, θέτει ως
«αναγκαιότητα», αλλά και ως «τελικό στόχο», την τροποποίηση του εαυτού. Η µακρά
ιστορία των ασύλων συνδέθηκε ανεξίτηλα µε την οριοθέτηση κοινωνικών επικρατειών. Τα
άσυλα λειτούργησαν ως «τόποι σύµβολα κοινωνικών ορίων», συγκροτώντας εντοπισµένους
χώρους της µη-οµαλότητας (Σαββάκης & Τζανάκης, 2002). Μέσω των ασύλων η κατάδειξη
του µη οµαλού, της τρέλας, λειτούργησε ως αντεστραµµένος καθρέπτης της οµαλότητας, ως
µια κατάδειξη της υγείας και της µη-τρέλας του κοινωνικού συνόλου. Μπορεί ο εγκλεισµός
να εντασσόταν σε µια θεώρηση της τρέλας που τοποθετούσε στο επίκεντρό της το
υποκείµενο, την οποία η νεοδηµιουργηθείσα «επιστήµη της ψυχής» θεωρούσε ως µερική
αποξένωση του ατόµου από τον ίδιο του τον εαυτό και ως επιδιορθώσιµη βλάβη (Swain,
1994, 1997), αλλά τα ίδια τα άσυλα είχαν τη δική τους λειτουργικότητα, ως συµβολικά
σύνορα της επικράτειας του οµαλού (Cachard, 1998, σ. 78, 91). Τα ίδια τα άσυλα, µε τη
µεσολάβηση του φαντασιακού, εγκαθίδρυαν σαφείς οριοθετήσεις στο εσωτερικό των
ατόµων, δίνοντάς τους ένα µπούσουλα µε τον οποίο µετριέται η τρέλα ή η µη τρέλα του
καθενός: όσοι ήταν «έξω» ήταν εξ ορισµού µη-τρελοί και όσοι ήταν «µέσα» ήταν εξ ορισµού
επέκεινα του κοινωνικού:
«Αν έρθει ο γαµρός µου, ο γιος µου, η κόρη µου κι υογράψουν αµέσως, µε αίρνουν, µ’
αοφυλακίζουν… αµέσως ξετρελαίνοµαι. Βαστάει η τρέλα µου όσο κανονίζουν αυτοί. Ο γαµρός µου
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κανονίζει όσον καιρό θα είµαι τρελός (…) Αν θελήσει, και το θέλει ο γαµρός µου, η τρέλα µου θα
είναι ισόβια.» (Ζάρκος, 1981β, σ. 87)
Με τον τρόπο αυτό τα τείχη του ασύλου, το περίγραµµα των τόπων της τρέλας,
µεταφέρεται στη συνείδηση του καθενός. Είναι για όλους αυτούς τους λόγους που η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση συνδέεται εσωτερικά µε την αναγκαιότητα µιας εργασίας επί του
εαυτού. Η επιτυχία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης συνδέεται µε την κατεδάφιση αυτών των
«εσωτερικών τειχών» και για το λόγο αυτό τα προτάγµατά της εστιάζονται σε αυτές τις
εσωτερικές οριοθετήσεις που έχουν χρόνια τώρα χτιστεί πέτρα µε πέτρα, λέξη µε λέξη.
Είναι γι’ αυτό το λόγο που η στράτευση στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
απαιτεί µια συστηµατική, συνεχή, κάποτε επίπονη, εργασία επί του εαυτού. Μόνο έτσι είναι
δυνατή µια «αλλαγή στάσης», η οποία θα επεκτείνεται στα ίδια τα θεµέλια της
υποκειµενικότητας. Έτσι θα καταστεί δυνατός ένας βαθύτερος κοινωνικός µετασχηµατισµός
που θα αφορά στον ίδιο τον κοινωνικό ορίζοντα στο εσωτερικό του οποίου το άτοµο θα
βρει, µια ορισµένη χρονική στιγµή, τα νοητικά εργαλεία προκειµένου να συγκροτήσει τον
ίδιο του εαυτό ως υποκείµενο.
3. Πρόταγµα και βιογραφία
Μέσα απ’ αυτές τις τυπικές διαδροµές λαµβάνει χώρα η «συνάντηση» ατόµου και
προταγµάτων και αναγνωρίζεται η «αναγκαιότητα» µιας εργασίας επί του εαυτού, η οποία
εγγράφεται στο νοηµατικό ορίζοντα του ατόµου, στην ίδια τη βιογραφία. Το πρόταγµα
µετατρέπεται σε δοµικό στοιχείο της βιογραφίας. Αυτή η «εσωτερίκευση» δεν έχει να κάνει
µε ένα µονοσήµαντο επικαθορισµό των ιστορικών συγκυριών και των δοµών του πεδίου στο
άτοµο. Η ιδιαίτερη κοινωνική λογική που αναπτύσσεται σταδιακά, κατά τη διάρκεια των
θεµατοποιήσεων όψεων του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής, τείνει στο να οδηγήσει το
άτοµο στο «να επεξεργαστεί τον εαυτό του». Έτσι, η στράτευση εγγράφεται στη βιογραφία,
όχι ως συµβάν, ως ιστορικοκοινωνική συγκυρία που επιβάλλεται στην ατοµική διαδροµή,
αλλά ως εσωτερικευµένη κοινωνική λογική παραγωγής του εαυτού. Κατά συνέπεια, η
αφήγηση για την προσωπική στράτευση αναπτύσσεται στην καθηµερινότητα ως αφήγηση του
εαυτού ου αλλάζει.
Η τροποποίηση του εαυτού νοείται ως «αποτέλεσµα», ως «προϊόν», αλλά και ως
διακύβευµα µιας κοινωνικής διαδικασίας. Η στράτευση στην «κοινή υπόθεση» συνδέεται έτσι
µε µια κοινωνική λογική που επιζητεί την υπέρβαση των καθορισµών του πεδίου, µε την
εγγραφή του προτάγµατος στη βιογραφία, στην ίδια τη δοµή από την οποία ανακύπτει η
αφήγηση για τον εαυτό.
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Όταν κατά τη διάρκεια συνέντευξης µε µια νεαρή γυναίκα, η οποία πρόσφερε για
ένα καλοκαίρι εθελοντική εργασία σε ένα ξενώνα, η συζήτηση έφτασε στο σηµείο της
συνολικής αποτίµησης της εµπειρίας της και της εξέτασης των πιθανοτήτων µελλοντικής
επαναδραστηριοποίησης σε ανάλογους χώρους ανέφερε:
«Ερ: Εκ των υστέρων δηλαδή, ως κρίνεις όλη αυτή την εµειρία; Α: Καλή, αλλά νοµίζω ότι και το
ροσωικό ρέει να ανανεώνεται ανά χρονικά διαστήµατα. Ερ: ∆ηλαδή, ανανεώνεται, τι εννοείς;
Α: ∆ηλαδή, να µην το βλέουνε σαν δουλειά, καθαρά. Γιατί όταν ας εκεί έρα εντάξει, έχεις την
αισιοδοξία όταν όµως τους µαθαίνεις δεν εριµένεις τίοτα άλλο αλώς κάνεις δουλειά. (…) Αλώς
κουράζεσαι. (…) Ψυχολογική κούραση. Είναι κούραση, αλλά εντάξει, όταν ια δεν έχεις να εριµένεις
τίοτα άλλο…(…) Ερ: Θα ξαναάς; Α: Ε, το σκέφτοµαι. Αν… Αν ήγαινα µε την ροοτική να
κάνω κάτι άλλο ναι. ∆ηλαδή, καλές ήταν οι βόλτες, καλά τα µάνια… Βέβαια υήρχε η κούραση,
υήρχε το αίσθηµα της ευθύνης… Γιατί όταν τους βγάλεις στο δρόµο ου δεν έχουν τη συναίσθηση
ότι τα αυτοκίνητα, ότι ίσως τους ατήσουν και ήτανε και ολλά άτοµα ξέρεις τι να ρωτοκάνεις, οιον
να ρωτοιάσεις… εντάξει, υήρχε αυτή η ένταση, κάοιες στιγµές. Εντάξει, άµα υήρχε η
ροοτική να κάνω κάτι άλλο µέσα αό κει θα ήγαινα… Γιατί όσο να ‘ναι εντάξει, δύο µήνες, κάου
δένεσαι µε κάοια άτοµα.» (εθελόντρια σε εξωνοσοκοµειακές δοµές ψυχικής υγείας, η
υπογράµµιση δική µου)
Ως προϋπόθεση για την συνέχιση της προσφοράς της στο µέλλον τίθεται η
υπέρβαση της απλής παροχής εθελοντικής κοινωνικής εργασίας, η προοπτική να κάνει «κάτι
άλλο». Και αυτό το «κάτι άλλο» προσδιορίζεται ως µη περιορισµός στο τυπικό καθορισµό
των επαγγελµατικών ρόλων. Αυτό που αποµακρύνει την αφηγήτρια από µια άνευ όρων
θετική αποτίµηση της εµπειρίας της συνδέεται µε αυτό το εµπόδιο που θέτουν οι
προσδιορισµοί

των

επαγγελµατικών

ρόλων

στους

συµµετέχοντες,

οι

οποίοι

«διαστρεβλώνουν την ανθρώπινη επικοινωνία». Είναι το πρόσωπο αυτό που «οφείλει», κατά
κάποιο τρόπο, να πάρει την πρωτοκαθεδρία και όχι ο κοινωνικός ρόλος του εθελοντή. Η
πιθανότητα επιστροφής ανάγεται στην προσωπική γνωριµία, «γιατί κάου δένεσαι µε κάοια
άτοµα», και όχι σε διαδικαστικού τύπου παροχή φροντίδας η οποία, τουναντίον, λειτουργεί
ως ανασταλτικός παράγοντας.
Η «προσωπική διάσταση» είναι το πρωτεύον στην αφήγηση των ατόµων που κάποια
στιγµή εµπλέκονται στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης θεωρώντας τα
προτάγµατά της ως δικιά τους υπόθεση. Η έµφαση δίνεται στην εµπλοκή, στα τεκταινόµενα
ενός θεσµού που δηµιούργησε η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, «ως προσώπου» και όχι ως ενός
µε σαφήνεια οριοθετηµένου ρόλου. Η εµπλοκή του προσωπικού στοιχείου επεκτείνεται ως
αίτηµα και στους επαγγελµατίες του θεσµού: «να µην το βλέουνε σαν δουλειά, καθαρά». Ο
περιορισµός στο τυπικό των ρόλων, στο καθηκοντολόγιο, κρίνεται αρνητικά. Το να βλέπεις
την παρουσία σου εκεί «σαν δουλειά» ακυρώνει την παρουσία σου ως προσώπου. Η
παρουσία του προσώπου, η «απόσταση από το ρόλο» του ατόµου που παρέχει φροντίδα ως
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θεσµικά εµπλεκόµενος, η άρση του «εγκλωβισµού» στον τυπικό προσδιορισµό των ρόλων,
τίθεται ως προϋπόθεση για τη στράτευση στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
Στην καθηµερινότητα η εµπλοκή του προσωπικού στοιχείου στο συλλογικό
µετασχηµατισµό προβάλλεται συχνά ως ιστορικό εξέλιξης του εαυτού.13 Μέσω της
εµπλοκής του προσωπικού στοιχείου, το οποίο τίθεται ως αναγκαίος δρόµος για την
υπέρβαση των ασυλιακών πρακτικών, τα προτάγµατα διεισδύουν στο εσωτερικό του ατόµου
(«αοασυλοοίησα τον εαυτό µου»). Η ίδια η αφήγηση ως µόρφωµα συγκροτείται στη βάση της
προσωπικής εµπλοκής: η αφήγηση νοείται ως µαρτυρία της εµπλοκής και ως «ιστορικό της
τροποποίησης του εαυτού». Η βιογραφική αφήγηση στήνεται ως το ιστορικό της εµπλοκής
σε µια συλλογική υπόθεση, σε κάτι που υπερβαίνει αλλά που ωστόσο διεισδύει στο
εσωτερικό του ατόµου.
Μέσα από την θεώρηση µιας συλλογικής υπόθεσης ως δικιάς του υπόθεσης, το
άτοµο αναδιαµορφώνει την αφήγηση του βίου ως µαρτυρία µιας εποχής και µιας
διαδικασίας, η οποία διαπλέκει την ιστορία και τη δοµή του πεδίου µε την
υποκειµενικότητα. Το πρόσωπο «ήταν εκεί», συµµετέχων στη συνολική κίνηση και σήµερα
είναι ο «ζωντανός µάρτυρας» των µετασχηµατισµών του πεδίου που έλαβαν χώρα στο
εσωτερικό του ατόµου. Μαζί µε τα συλλογικά διακυβεύµατα ανακύπτει κι ένα υποκειµενικό
διακύβευµα, το οποίο συνδέεται µε την υπέρβαση του τυπικού επικαθορισµού των
επαγγελµατικών ρόλων και την ανάδειξη της προσωπικής εµπλοκής.14 Η αναδιάρθρωση του
πεδίου παίρνει τη µορφή µιας φόρµας, µέσα από την οποία παρέχεται στο άτοµο η
δυνατότητα της υπέρβασης των τυπικών προδιαγραφών και η πιθανότητα να συναντήσει «ως
πρόσωπο» άλλα πρόσωπα. Κάτι που κρίνεται, υπ’ αυτήν την οπτική, θετικά, εφόσον δε
13

Κατά την επιτόπια έρευνα άκουγα πολύ συχνά εξιστορήσεις της µεταρρύθµισης υπό το πρίσµα του
ιστορικού αλλαγής του εαυτού. Ένα τυπικό µοτίβο αφορούσε στην αφήγηση της πορείας προς την
«αυτογνωσία», προς την επίτευξη της «ανθρώπινης επαφής», προς την ανακάλυψη του οικουµενικού
ανθρωπισµού που ανακύπτει από την προσωπική πορεία προς τον άλλο. Ο µετασχηµατισµός της
συλλογικότητας παρουσιαζόταν ως σταδιακή αλλαγή του εαυτού, αναφορικά µε τον άλλο ως «συνάνθρωπο».
14 Αυτού του τύπου η προσωπική δέσµευση φαίνεται να διαφοροποιείται από το παραδοσιακό µοντέλο
στράτευσης. Σύµφωνα µε τον Ion, στις σύγχρονες κοινωνίες ανακύπτει ένα νέο µοντέλο δέσµευσης, µε τη
µορφή της «αποστασιοποιηµένης στράτευσης» (engagement distancié). Σύµφωνα µε το παραδοσιακό µοντέλο
στράτευσης το άτοµο δεσµευόταν από τους «ρόλους», οι οποίοι ήταν εσωτερικοί στην εκάστοτε συλλογικότητα
που αυτό συµµετείχε, που του δίνονταν ως «ετοιµοπαράδοτοι» προσδιορισµοί. Το άτοµο συµµετείχε µε όλο
του το είναι. Σήµερα, το άτοµο καλείται να εκτεθεί ως πρόσωπο στις συλλογικότητες στις οποίες συµµετέχει.
Η συµµετοχή νοείται ως έκθεση που εµπεριέχει κινδύνους, καθώς θεωρείται ότι διακυβεύεται η ιδιωτική ζωή.
Το άτοµο είναι παρόν ως πρόσωπο και ταυτόχρονα, διαφυλάσσοντας την ιδιαιτερότητά του και τον ιδιωτικό
του βίο και την ίδια στιγµή είναι µπλεγµένο ενεργητικά στην επεξεργασία του «εµείς» της συλλογικότητας. Το
άτοµο είναι παρόν ως πρόσωπο. Τα δύο µοντέλα στράτευσης, το παραδοσιακό και το «αποστασιοποιηµένο»,
συνυπάρχουν στις σύγχρονες κοινωνίες. Σύµφωνα µε τον Ion, οι µετασχηµατισµοί αυτοί συνδέονται άµεσα µε
τις διαδικασίες εξατοµίκευσης. Βλ. Ion Jacques, La fin des militants?, Παρίσι, Les Éditions de l’ Atelier, 1997.
Για µια εκτενή ανάλυση της προβληµατικής της στράτευσης, υπό την οπτική της εξατοµίκευσης, βλ. Ion
Jacques, Peroni Michel (επιµ.), Engagement public et exposition de la personne, Éditions de l’ Aube, 1997 και
Pichon Pascale, 2000. Για µια διεισδυτική και πολύ ζωντανή περιγραφή του παραδοσιακού τύπου στράτευσης,
στα πλαίσια του συνδικαλιστικού κινήµατος, βλ. Mothé Daniel, Le métier de militant, Παρίσι, Seuil, 1973.
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βιώνεται ως υπερκαθορισµός της ιστορικοκοινωνικής συγκυρίας, αλλά ως ευκαιρία ανάδειξης
του προσωπικού στοιχείου και των βαθύτερων ανησυχιών του ατόµου. «Κάτι ου είναι καλή
τύχη αν µορείς να το κάνεις αυτό» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ.).
Βλέπουµε έτσι µε ποιο τρόπο τα διακυβεύµατα που διεισδύουν στο πεδίο της
καθηµερινότητας µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση οδηγούν σταδιακά στην προσωπική
δέσµευση και µέσω αυτής στην εγγραφή του συλλογικού µετασχηµατισµού στη βιογραφία
του ατόµου. Τα προτάγµατα διεισδύουν στο πεδίο της καθηµερινότητας όπου το άτοµο
καλείται να παραστεί ως πρόσωπο και να εργαστεί για την υπέρβαση του προκαθορισµού
των επαγγελµατικών και των θεραπευτικών ρόλων. Η συστράτευση στην «κοινή υπόθεση», η
υιοθέτηση των προταγµάτων που διεισδύουν στην ψυχιατρική καθηµερινότητα µε τη µορφή
µικροπροτροπών, οδηγεί στην εγγραφή της συνολικής διαδικασίας στο εσωτερικό του
ατόµου, στο βιογραφικό του ορίζοντα. Κατά συνέπεια, για όλους αυτούς που «συνάντησαν»
τα προτάγµατα και θεώρησαν την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως µια «δικιά τους υπόθεση»,
το ατοµικό ιστορικό εµπλοκής (επαγγελµατικής ή άλλης) λαµβάνει τη µορφή αφήγησης της
στράτευσης. Το άτοµο εντός του πεδίου γίνεται έτσι ο συµµετέχων σε µια γενική κίνηση που
δεν περιορίζεται σε µια αντικειµενική πορεία αλλά που εκτυλίσσεται επίσης στο εσωτερικό
του ατόµου, ως πορεία µετασχηµατισµού του, ως διαδικασία τροποποίησής του, ως
απαίτηση µιας εργασίας επί του εαυτού. Με τον τρόπο αυτό η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως
πρόταγµα επεµβαίνει συγκροτησιακά στην υποκειµενικότητα και ταυτόχρονα εγγράφεται
στο εσωτερικό του βιογραφικού ορίζοντα των συµµετεχόντων, οδηγώντας στην παραγωγή
αφηγήσεων της προσωπικής στράτευσης. Οι αφηγήσεις αυτές έχουν τη µορφή της µαρτυρίας
της στράτευσης και της κατάδειξης πως ότι έγινε και ότι γίνεται αφορούσε και εξακολουθεί
να αφορά τον ίδιο τον εαυτό, την ίδια την υποκειµενικότητα.
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«Ποιος είµαι ειτέλους;
Είµαι εγώ, ο αρλεκίνος σας,
σαν αρλεκίνος ωραίος, γελώ...
Όχι δεν είµαι αρλεκίνος
Είµαι άνθρωος µε σάρκα και οστά.
Είµαι στιχολόκος της δεκάρας
Ποιητής του µηδενός
Ένα τίοτα στην άβυσσο
Μοναχικό αστέρι ου ησυχάζει
Στα ήρεµα νερά µιας λίµνης
Μα είµαι άνθρωος
Κι έχω σάρκα και οστά.»

(Περτσαλάκης Γιάννης, στο
Φαλελάκης Γιώργος, Τζανιδάκης Γιώργος,
Χαλκιαδάκη Μαρία, Περτσαλάκης Γιάννης,
Η άρ α του ουρανού,
Ανοικτό παράθυρο, Χανιά, 1999, σ. 101)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΟ «ΝΕΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»
1. Ο «Έλληνας-εαυτός»
«Εδώ και εκατό χρόνια, η ιδεολογία άλλων ολιτισµών άρχισε να στρέφεται ρος την ίστη στη
δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών της ανθρώινης διαβίωσης µε τον συστηµατικό χειρισµό
κοινωνικών και εριβαλλοντικών αραµέτρων και µε αλλαγές στον ψυχικό κόσµο και στον εσωτερικό
εαυτό. Αντίθετα, η ελληνική ολιτισµική ιδεολογία ειµένει στο αµετάβλητο της ανθρώινης φύσης. Η
ψυχασθένεια δεν είναι κάτι ου ελέγχεται και µεταµορφώνεται αό αράλογο σε λογικό, είναι κάτι ου
τίθεται υό εριορισµό - αν ενοχλεί - ή αγνοείται - αν δεν βλάτει. Πάνω σ’ αυτήν ακριβώς τη βάση
εγκαινιάστηκε η ελληνική ψυχιατρική, άνω σ’ αυτήν βρίσκεται αγκυροβοληµένη η άσκησή της και,
τέλος, άνω σ’ αυτήν ταξίδεψαν τα λοία ου ήγαιναν τους ασθενείς στη Λέρο» (Blue, 1999, σ.
298).
Το σχεδίασµα αυτό, µιας θεωρίας για τις ιδιοµορφίες της ελληνικής ψυχιατρικής
βασισµένο στην παράδοση της εθνοψυχιατρικής που εγκαινίασε ο Devereux, ανάγει τα
πρωτότυπα αποτελέσµατα που παρήγαγε η ψυχιατρική στην Ελλάδα σε µια ιδιαίτερη
πολιτισµική θεώρηση του εαυτού. Η ψυχιατρική, αφού εισήχθηκε ως παγιωµένο σώµα
γνώσεων και πρακτικών από τη δύση, συνδιαλέχτηκε µε τις τοπικές παραδόσεις. Το
αποτέλεσµα αυτής της «συνδιασταύρωσης» (Γεωργούλας, 2002) ήταν µια ιδιάζουσα
θεώρηση της ψυχασθένειας και µια ιδιαίτερη θεσµική αντιµετώπισή της, εν ολίγοις µια
«εθνοψυχιατρική». Σύµφωνα µε τη Blue, η εθνοψυχιατρική που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα
βασίστηκε σε µια συγκεκριµένη θεώρηση του εαυτού, αυτού που ονοµάζει «Έλληνα-εαυτό»
(Blue, 1999, σ. 53-56).
Πρόκειται για µια γόνιµη προσέγγιση, η οποία όµως παραµένει ηµιτελής. Αυτή η
τοπική εννοιολόγηση του «υποκειµένου της τρέλας» (Swain, 1994, 1997), ως µη
υποκειµένου, ως σταθερής δοµής1 που η τρέλα κατακυριεύει, δεν αποτελεί µια παγιωµένη
ανθρωπολογική σταθερά, µια βαθύτερη «ουσία» της τοπικής πολιτισµικής παράδοσης. Η
Blue δεν επιχειρεί να στοχαστεί πάνω στα ιστορικά θεµέλια της διασταύρωσης εισηγµένων
λόγων και τοπικής κουλτούρας και να δει τα «αποτελέσµατά» της, όχι ως µια άπαξ και
διαπαντός επιτέλεση, αλλά ως µια εν τω γίγνεσθαι διαδικασία παραγωγής και αναπαραγωγής
1

«Ο υρήνας του εαυτού, όµως, δηλαδή ο χαρακτήρας ή η ροσω ικότητα ενός ατόµου –τόσο µε τις θετικές όσο και τις
αρνητικές της λευρές- γίνεται α οδεκτός λίγο- ολύ ό ως είναι. ∆εν υ άρχει αίτηµα ούτε ροσδοκία για εσωτερική αλλαγή
του εαυτού, έστω και αν –σ ανιότατα- κάτι τέτοιο θεωρείται δυνατό. (…) Η αλλαγή του εαυτού δεν είναι κάτι ου
φαντάζεται κανείς ότι µ ορεί να ραγµατο οιηθεί εύκολα, ε ειδή ακριβώς υ άρχουν στοιχεία ου ελέγχονται ελάχιστα ή
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του

κοινωνικού

ορίζοντα

συγκρότησης

της

υποκειµενικότητας.2

Επιπλέον,

δεν

αφουγκράζεται τη δυναµική που εµπεριέχει η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, η οποία τείνει να
επαναπροσδιορίσει τον «Έλληνα-εαυτό», οµολογώντας µε ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες
που κατατείνουν στην αναδιαµόρφωση του ίδιου του πλαισίου εντός του οποίου
συγκροτείται ως εαυτός. Η προσέγγιση αυτή παραβλέπει όλα αυτά τα ανεπαίσθητα λεκτικά
ενεργήµατα που περιδιαβαίνουν το κατώφλι της καθηµερινότητας του κοινωνικού κόσµου
της ψυχιατρικής, επιχειρώντας να τροποποιήσουν τον ίδιο τον ορίζοντα εντός του οποίου
συγκροτείται το υποκείµενο της ψυχιατρικής, το υποκείµενο προς θεραπεία και το
υποκείµενο-θεραπευτής. Κατά συνέπεια, υποβαθµίζονται οι πολιτικές διεργασίες που
εµπεριέχονται στις διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής, στις οποίες εντάσσεται αντικειµενικά η
µεταβολή στο εσωτερικό του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής.
Εάν ξεφύγουµε από µια ουσιοκρατική εννοιολόγηση του υποκειµένου, θα
µπορέσουµε να δούµε πώς ο εαυτός, εν προκειµένω ο «Έλληνας-εαυτός», αναδύεται µέσα
από έναν ιστορικό ορίζοντα που συνιστά αρένα, στο εσωτερικό της οποίας η
υποκειµενικότητα τίθεται, κάποια συγκεκριµένη στιγµή, ως διακύβευµα. Ο κοινωνικός
ορίζοντας συγκρότησης της υποκειµενικότητας, αυτός ο ιστορικός ορίζοντας-αρένα, παρέχει
τα θεµελιώδη στοιχεία και τα εργαλεία µε τα οποία το άτοµο συν-δηµιουργεί τον ίδιο του
τον εαυτό, κατ’ αντιπαράθεση µε τους εαυτούς των άλλων, οριοθετώντας ταυτόχρονα το
πεδίο ευχέρειας του «να είναι αυτός που είναι» αλλά και των δυνατοτήτων της δράσης. Γιατί
από το «ποιος µπορώ να είµαι» ανακύπτει η δυνατότητα αφενός «να είµαι» έτσι ή αλλιώς και
αφετέρου η πιθανότητα «να δράσω έτσι ή αλλιώς». Το «τι µπορώ να κάνω» βρίσκεται στο
τέλος της συνεπαγωγής που έχει ως πρώτη παράµετρο το «ποιος µπορώ να είµαι». Όλα αυτά
και καθόλου α ό το άτοµο και ου συµµετέχουν στη συγκρότηση του εαυτού.» Πρβλ. Blue, A., Η δηµιουργία της
Ελληνικής ψυχιατρικής, ο.π., σ. 55.
2 Η παραγνώριση της ιστορικής διάστασης των κοινωνιών αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά ζητήµατα προς
επίλυση στο χώρο της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Οι παραδοσιακές µελέτες αυτής της επιστήµης έτειναν στην
υπερτόνιση της δοµής και στην υποβάθµιση του στοιχείου της κοινωνικής µεταβολής. Για µια εκτενή
παρουσίαση του διαλόγου µεταξύ κοινωνικής ανθρωπολογίας και ιστοριογραφίας βλ. Παπαταξιάρχης
Ευθύµιος, «Το παρελθόν στο παρόν. Ανθρωπολογία, ιστορία και η µελέτη της νεοελληνικής κοινωνίας», στο
Παπαταξιάρχης Ευθύµιος, Παραδέλης Θεόδωρος (επιµ.), Ανθρω ολογία και αρελθόν, Αθήνα, Αλεξάνδρεια,
1993, σ. 13-74. Αξίζει να παρατεθεί το παρακάτω απόσπασµα, το οποίο αναφέρεται στις σύγχρονες τάσεις και
στις δύο επιστήµες, οι οποίες επαναφέρουν στο προσκήνιο το υποκείµενο ως συν-δηµιουργό της ιστορίας:
«∆ί λα στις νέες ιστοριογραφικές εξειδικεύσεις τις ο οίες αράγει η ενασχόληση µε τα υ οκείµενα και τους νοητικούς τους
κόσµους, ό ως η ροφορική ιστορία, ροστίθεται και η ιο συστηµατική ανθρω ολογική ε εξεργασία µιας αλιάς
αραδοχής της ιστοριογραφίας: ότι δηλαδή τα υ οκείµενα κατασκευάζουν το ‘ αρελθόν’ στα µέτρα του αρόντος. Τα
συµβάντα του αρελθόντος α οτελούν αντικείµενο ερµηνείας, ανασκευής ή ανα αραγωγής, δια ραγµάτευσης και
διαχείρισης στο εκάστοτε αρόν. Με άλλα λόγια, ό ως κάθε ανα αράσταση, έτσι και το ‘ αρελθόν’ ροκύ τει ως
α οτέλεσµα της ταξινοµικής και ε ινοητικής δράσης υ οκειµένων τα ο οία, ε ειδή θέλουν και µ ορούν να φαντάζονται το
χθες µε όρους του σήµερα, γι’ αυτό και διαµορφώνουν ένα αύριο ου διαφέρει α ό το χθες. Μιλάµε, λοι όν, όχι για µια
αντικειµενική ιστορία του αρελθόντος, ου µας αραδίδεται µε ολλα λούς τρό ους, αλλά για την υ οκειµενική ‘ιστορία’,
την αγκυροβοληµένη στο αρόν, ου αντί να αντανακλά τα ραγµατικά δεδοµένα του αρελθόντος τα υ οβάλλει στις
αναγκαίες ανασκευές, τρο ο οιήσεις και ροσθαφαιρέσεις για να εξυ ηρετήσει τη δράση της ε ανάληψης και του
µετασχηµατισµού» (σ. 32-33).
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τα προτάγµατα, τα οποία εγκαλούν το άτοµο να παρευρεθεί στους κοινωνικούς χώρους µε
ένα συγκεκριµένο τρόπο, αποτελούν στοιχεία των ευρύτερων ιδεολογικών αγώνων.
Στην ιστορική διαδικασία που θέτει την υποκειµενικότητα ως διακύβευµα θα πρέπει
να αναζητήσουµε µια από τις βασικές διαστάσεις της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Πριν
όµως επιχειρήσουµε µια ερµηνεία αυτής της διαδικασίας, που στο κεφ. Ι κατονοµάσαµε ως
εξατοµίκευση, ας επικεντρωθούµε στο πεδίο της ψυχιατρικής και τη µεταβολή του. Ο
«Έλληνας-εαυτός», για τον οποίο µιλάει η Blue, ήταν πράγµατι για πολύ καιρό το κοινωνικό
θεµέλιο της κυριαρχίας του οργανικού παραδείγµατος στην ελληνική ψυχιατρική.
Αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία οι εισηγµένοι ψυχιατρικοί λόγοι εγκαθιδρύθηκαν σε
θεσµικό πλαίσιο εξάσκησης της κλινικής πράξης και συγκρότησαν ένα στέρεο σύµπλεγµα
θεσµών διαχείρισης, το οποίο ήταν προσανατολισµένο αφενός στη «σωµατική θεραπεία» και
αφετέρου στη «διαχείριση σωµάτων» (εγκλεισµός, φυλακτική λειτουργία των ψυχιατρικών
θεσµών). Την επιρροή του οργανικού παραδείγµατος, και τη συνακόλουθη αντίληψη για τον
εαυτό ως παγιωµένη δοµή, θα τις συναντήσουµε και σήµερα ακόµα και στις πιο
προωθηµένες ψυχιατρικές πρακτικές, στους χώρους της δηµόσιας ψυχιατρικής φροντίδας
που η ψυχιατρική µεταρρύθµιση εγκαθίδρυσε ως νέους «τόπους» συνάντησης θεραπευτών
και θεραπευοµένων (καθολική χρήση της φαρµακοθεραπείας, περιορισµένη εφαρµογή των
ψυχοθεραπειών).
∆ε θα πρέπει, ωστόσο, να παραβλέψουµε αυτό το παιχνίδισµα των εννοιών και των
µικροσκοπικών προτροπών που έχουν εισβάλει στον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής στην
Ελλάδα, οι οποίες προτρέπουν σε µια εργασία επί του εαυτού και σε µια µεταστροφή
θεώρησης της «ψυχασθένειας». Η εν λόγω προβληµατικοποίηση δεν περιορίζεται σε
ατοµοκεντρικές προτροπές του «να είσαι» µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, εν είδει τεχνικών
παραγωγής του εαυτού, ούτε σε κανονιστικές αποφάνσεις του τύπου «έτσι είσαι». Σ’ αυτές τις
δύο θεµελιώδεις διαστάσεις θα πρέπει να προσθέσουµε τον αγώνα της οριοθέτησης του «τι
θα µπορούσε να είναι κάποιος», καθώς και το «µέσο» µέσα από το οποίο αυτή η δυνατότητα
εκφράζεται, δηλαδή το είναι της υοκειµενικότητας. Όχι µε την έννοια µιας ανθρωπολογικής
σταθεράς, αλλά ενός ιστορικού ορίζοντα, στο εσωτερικό του οποίου ανακύπτουν οι πολιτικές
και οι κοινωνικές προϋποθέσεις της συγκρότησης του εαυτού.
2. Το αιχνίδισµα των λέξεων
Με την ψυχιατρική µεταρρύθµιση διεισδύει στο πεδίο της καθηµερινότητας ένα
σύνολο από τροποποιητικά εννοιολογικά σχήµατα, τα οποία αποσκοπούν στον
επαναπροσδιορισµό του υποκειµένου προς θεραπεία. Εάν παρακολουθήσουµε τα
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επιστηµονικά κείµενα και το θεσµοποιηµένο διάλογο στο εσωτερικό της ψυχιατρικής, θα
παρατηρήσουµε ότι µε το πέρασµα των χρόνων οι έννοιες που αναφέρονται στο φορέα της
ψυχοπαθολογίας και στην ψυχοπαθολογία καθεαυτή τροποποιούνται. Οι έννοιες αυτές δεν
περιορίζονται στους επιστηµονικούς χώρους διαλόγου, αλλά διακινούνται στο πεδίο της
καθηµερινότητας, συµβάλλοντας στον προσδιορισµό του τρόπου µε τον οποίο σκεφτόµαστε
το υποκείµενο προς θεραπεία.
Στο πεδίο της καθηµερινότητας θα δούµε τη µια λέξη να αντιπαλεύει την άλλη και
να αναπτύσσεται ένας αγώνας για την αναγνώριση και την παραγνώριση των ιδιοτήτων του
υποκειµένου προς θεραπεία. Είναι στα πολιτικά κείµενα που προωθούν ή και αντιµάχονται
την ψυχιατρική µεταρρύθµιση που θα δούµε όλον αυτόν τον αγώνα για την αναδιάταξη των
θεµελιακών

στοιχείων

της

υποκειµενικότητας. Οι

µεγάλοι

προσανατολισµοί,

η

αποϊδρυµατοποίηση, η αποκατάσταση, η επανένταξη των χρονίων τροφίµων των
ψυχιατρείων, περνάνε µέσα απ’ αυτές τις µικροσκοπικές προτροπές. Ένας καθοριστικός
ιδεολογικός αγώνας αναπτύσσεται µέσα απ’ αυτά τα µόνο φαινοµενικά «δευτερεύουσας
σηµασίας» λεκτικά ενεργήµατα που προτρέπουν σε αλλαγή στάσης, στη χρήση νέων λέξεων
για να κατονοµαστούν τα «πράγµατα», στην επαγρύπνηση για το τι εννοούµε κάθε φορά που
χρησιµοποιούµε µια λέξη που οριοθετεί έναν ορίζοντα συγκρότησης του υποκειµένου προς
θεραπεία.
Η καθηµερινή ζύµωση των εννοιών που χρησιµοποιούνται και των λέξεων που
οριοθετούν το υποκείµενο προς θεραπεία συνδέονται πολυποίκιλα µε την ίδια τη δοµή του
πεδίου, µε την ίδια την εσωτερική του διάρθρωση, στην οποία επενεργούν κατά κάποιο
τρόπο αντικειµενικά, µέσα από τις ερµηνευτικές και γνωστικές προσεγγίσεις της
καθηµερινότητας: «Όροι όως «ασθενείς», «χρήστες», «κάτοικοι», «ένοικοι», και «εργάτες»
χρησιµοοιήθηκαν ευρέως για να αοφευχθεί ο στιγµατισµός της «ετικέτας». Αυτοί οι όροι όµως
συχνά αντανακλούν την ιδεολογία διαφορετικών ειστηµονικών οµάδων ου εριλέκει ερισσότερο
ένα ήδη σύνθετο θέµα. Το ίδιο άτοµο µορεί να εµλακεί σε λήθος κοινωνικών ρόλων ου ελκύουν
συγκεκριµένους χαρακτηρισµούς λ.χ. ελάτης κοινωνικής λειτουργού, ασθενής ψυχιάτρου, κάτοικος
ιδρύµατος, χρήστης κοινωνικών αροχών, και εργαζόµενος σε καλυµµένο εργοστάσιο. Μια µόνη
αοκλειστική ονοµασία δεν είναι ούτε αρκετή ούτε ραγµατική» (Αποστολή, 1998, σ. 12).
Οι ορισµοί αυτοί εντάσσονται σε ευρύτερες στρατηγικές διάκρισης, για να
χρησιµοποιήσουµε τους όρους του Bourdieu. Οι λέξεις τείνουν να διανοίξουν προοπτικές
συγκρότησης της κοινωνικής πραγµατικότητας, την οποία αντικειµενικοποιούν την ίδια τη
στιγµή του ορισµού. Η κοινωνική πραγµατικότητα δεν κατασκευάζεται από τα κάτω προς
τα πάνω, µέσα από ορισµούς και ερµηνευτικές προοπτικές, όπως θα υποστήριζε ένας
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ερµηνευτικός κονστρουκτιβισµός, που παραγνωρίζει εκ θέσεως τη συνολική κίνηση, τη
διαδικασία που διανοίγει και διανοίγεται µέσα από το πεδίο της καθηµερινότητας
(Γεωργούλας, 2002), τις δοµές µέσα από τις οποίες, και δια των οποίων, είναι δυνατή αυτή η
συνολική κίνηση. Εντούτοις, αυτές οι ερµηνευτικές προοπτικές, οι οποίες τίθενται στο πεδίο
της καθηµερινότητας ως αντιθετικά και ανταγωνιστικά ταξινοµητικά σχήµατα, δε µπορούν
να αναχθούν σε αντικειµενικούς προσδιορισµούς δίχως να ληφθούν υπόψη οι καθηµερινές
διαδικασίες παραγωγής και αναπαραγωγής των όρων συγκρότησης των ίδιων των
νοηµατικών δοµών. Γι’ αυτό, έχει πολύ µεγάλη σηµασία να εξετάσουµε τον τρόπο µε τον
οποίο οι αναφορές στο υποκείµενο προς θεραπεία διαφοροποιούνται µε την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση και προς ποια κατεύθυνση αναπτύσσονται οι τοπικοί αγώνες για τον
προσδιορισµό της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής.
Μέσα από τις καθηµερινές πρακτικές οριοθέτησης και απόδοσης ιδιοτήτων στο
υποκείµενο προς θεραπεία, επιχειρείται µια συνολική αναδιάταξη των ψυχιατρικών
υπηρεσιών. Ο µετασχηµατισµός του πεδίου της ψυχιατρικής δεν περιορίζεται στη θεσµική
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, αλλά επεκτείνεται σε ένα θεµελιακό επαναπροσδιορισµό του
υποκειµένου προς θεραπεία, δηλαδή του «αντικειµένου» της ψυχιατρικής. Τόσο η
ψυχοπαθολογία του υποκειµένου όσο και το ίδιο το υποκείµενο δεν αντιµετωπίζονται ως
αντικειµενικές συνιστώσες σε αυτό το συνολικό µετασχηµατισµό που επιχειρείται. Αυτός
είναι ο λόγος που οι προβληµατικοποιήσεις του κόσµου της οικειότητας που λαµβάνουν
χώρα µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση εστιάζονται στο υποκείµενο προς θεραπεία και µια
πληθώρα από λέξεις που του αποδίδουν ιδιότητες αντιµάχονται η µια την άλλη τείνοντας σε
έναν ριζικό επαναπροσδιορισµό του. Η αναδιάταξη των ψυχιατρικών υπηρεσιών
προϋποθέτει µια νέα θεώρηση του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής, θεµελιώδες στοιχείο
του οποίου αποτελεί η παράσταση περί υποκειµενικότητας. Όλοι αυτοί οι µετασχηµατισµοί,
οι περισσότερο ορατοί αλλά και αυτοί που διαπερνούν το κοινωνικό σώµα της ψυχιατρικής
σχεδόν αδιόρατα, παίρνουν τη µορφή ενός παιχνιδίσµατος των λέξεων.3 ∆εν είναι οι λέξεις,
ούτε και οι τοπικές έννοιες, αυτές οι οποίες κατασκευάζουν την κοινωνική πραγµατικότητα.
Το παιχνίδισµά τους όµως καταδεικνύει τους βαθύτερους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς.
3

Όπως αναφέρει ο Goffman (1994, σ. 354): «Όσο ιο ‘ιατρικό’ και ροοδευτικό είναι ένα ψυχιατρικό νοσοκοµείο –
όσο ερισσότερο ροσ αθεί να είναι θερα ευτικό και όχι α λώς ε ιτηρητικό- τόσο ερισσότερο ο τρόφιµος ενδέχεται να
αντιµετω ίζει την υ οστηριζόµενη α ό το ανώτερο ροσω ικό ά οψη ότι το αρελθόν του ήταν µια α οτυχία, ότι η αιτία γι’
αυτό βρίσκεται µέσα του, ότι η στάση του α έναντι στη ζωή είναι λανθασµένη και ότι αν θέλει να είναι ένα ρόσω ο θα
ρέ ει να αλλάξει τον τρό ο µε τον ο οίο συµ εριφέρεται στους ανθρώ ους και στον εαυτό του. Συχνά η ηθική αξία αυτών
των λεκτικών βιαιο ραγιών θα του εµ εδωθεί υ οχρεώνοντάς τον να ασκηθεί στην υιοθέτηση της ψυχιατρικής ά οψης για
τον εαυτό του σε τακτές εριόδους εξοµολόγησης, είτε σε ιδιωτικές συνεδρίες είτε σε οµαδική ψυχοθερα εία.» Σε αυτό το
απόσπασµα βρίσκουµε συµπυκνωµένη όλη την προβληµατική του επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου, η
οποία τίθεται ως βάση των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Ανευρίσκουµε επίσης το σχεδίασµα της έννοιας της
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3. Το εγχείρηµα του εαναροσδιορισµού του υοκειµένου ρος θεραεία
Το παιχνίδισµα των λέξεων εγκαθίσταται ως «καθηµερινός αγώνας» µε τη διαδικασία
µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού πεδίου. Μια σειρά από µικροσκοπικά λεκτικά
ενεργήµατα επιχειρούν να οριοθετήσουν τους όρους συγκρότησης του υποκειµένου προς
θεραπεία. Το συνολικό εγχείρηµα της αντικατάστασης της ασυλιακής από την κοινοτική
ψυχιατρική παίρνει τη µορφή µιας σταδιακής προβληµατικοποίησης του κόσµου της
οικειότητας, µιας θεµατοποίησης όψεων του «κοινού νου» που αναφέρεται στην
υποκειµενικότητα.
Προσδιορίζοντας αυτή τη διαδικασία ως «εγχείρηµα», υπογραµµίζεται η
ενδεχοµενικότητα και η σχετική απροσδιοριστία της. Ο επαναπροσδιορισµός του τρόπου
µε τον οποίο σκεφτόµαστε τον άνθρωπο στο εσωτερικό του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής, ως υποκείµενο µε συγκεκριµένες ιδιότητες και δυνατότητες, είναι µια κίνηση
που δεν είναι ούτε εξασφαλισµένη αλλά ούτε και µονοσήµαντη. Πρόκειται για έναν
µετασχηµατισµό εν τω γίγνεσθαι, εν πορεία, για µια προβληµατικοποίηση εν πράξει. ∆εν
είναι ακόµα απόλυτα σαφής ο τρόπος που θα συνδιαλεχτεί αυτή η εσωτερική διαδικασία
µετασχηµατισµού µε τους ευρύτερους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς που αφορούν στη
συγκρότηση της υποκειµενικότητας. ∆ε γνωρίζουµε το βαθµό στον οποίο θα
τροποποιηθούν

τα

νατουραλιστικά

στοιχεία

του

«Έλληνα-εαυτού»,

για

να

χρησιµοποιήσουµε την ορολογία της Blue. Τα πρότυπα είναι διαθέσιµα, ετοιµοπαράδοτες
«αλήθειες», αλλά οι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί ακολουθούν τη δική τους λογική, η οποία
υποστασιοποιείται σε συγκεκριµένα «αποτελέσµατα». ∆ε γνωρίζουµε µε βεβαιότητα ποια θα
είναι αυτά. Η αναδυόµενες φιγούρες του νέου υποκειµένου προς θεραπεία και του νέου
υποκειµένου-θεραπευτή µας βοηθάνε, ωστόσο, να έχουµε µια πιο ξεκάθαρη εικόνα των εν
τω γίγνεσθαι διαδικασιών και να σκιαγραφήσουµε τις µελλοντικές προοπτικές.
Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε εκτενώς στο τέταρτο κεφάλαιο, η σταδιακή
προβληµατικοποίηση όψεων του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής ενέχει δύο πόλους, οι
οποίοι πολύ απέχουν από το να είναι συµφιλιωµένοι µεταξύ τους. Η «κριτική» και η
«εκσυγχρονιστική»

ψυχιατρική,

οι

δύο

πόλοι

της

εν

λόγω

διαδικασίας

προβληµατικοποίησης, διαφοροποιούνται ριζικά µεταξύ τους και αντιπαλεύουν, από ένα
σηµείο και µετά, η µία την άλλη. Και οι δύο οπτικές αποσκοπούν στο ριζικό
µετασχηµατισµό των παραδοσιακών πρακτικών, αλλά οι προοπτικές που διανοίγονται από
την «κριτική» και από την «εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική είναι θεµελιακά διαφορετικές.
«συµβολικής βίας» του Bourdieu («λεκτικές βιαιοπραγίες»), σε άµεση αναφορά µε τον προσδιορισµό του
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Επιπρόσθετα, στο εσωτερικό τους τα δύο αυτά σύνολα θεσµικών διερωτήσεωναπαντήσεων ενέχουν αντιφάσεις και εσωτερικές αντινοµίες, εξαιτίας του τρόπου που
συγκροτούνται οι επιστηµονικοί λόγοι στην Ελλάδα, «µέσω παραδειγµάτων». Η συνολική
κίνηση, λοιπόν, πολύ απέχει από το να είναι εσωτερικά οµοιογενής. Οι αντινοµίες, οι
εσωτερικές εντάσεις και οι αντικρουόµενες προοπτικές συνιστούν βασικά χαρακτηριστικά
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
Μολοταύτα, στο πεδίο της καθηµερινότητας ανακύπτουν ορισµένες σταθερές
δέσµες προβληµατικοποιήσεων που συναντώνται µε µια αξιοθαύµαστη συνέπεια στα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και σε όλα αυτά τα µικροσκοπικά «να» που
διεισδύουν στον κόσµο της οικειότητας διαρρηγνύοντας τη νόµιµη θεώρησή του. Μπορεί η
έµφαση να δίνεται στη µια ή στην άλλη περίπτωση, µπορεί ορισµένες ιδιότητες του νέου
υποκειµένου να θεµελιώνονται σε διαφορετικές θεσµικές-θεραπευτικές στρατηγικές, αλλά
δίνεται ένα σχετικά συνεκτικό σχεδίασµα του νέου υποκειµένου προς θεραπεία. Ακριβώς
αυτή η σχετική συνεκτικότητα των προβληµατικοποιήσεων είναι που συνηγορεί στο να
υποψιαστούµε ότι όλη αυτή η κίνηση δεν είναι µια αυτόνοµη διαδικασία που εκδιπλώνεται
στο εσωτερικό µιας έστω µακρόπνοης µεταρρύθµισης, αλλά µια γενική πορεία αναδιάταξης
των οριζόντων στο εσωτερικό των οποίων µπορούµε να σκεφτούµε τις δυνατότητες του «να
είµαστε» µε κάποιο συγκεκριµένο τρόπο. Πριν όµως δοκιµάσουµε να στοχαστούµε αυτή τη
συνολική διαδικασία (βλ. κεφ. X), ας επικεντρώσουµε την προσοχή µας στο πώς µε την
ψυχιατρική µεταρρύθµιση επιδιώκεται ένας ριζικός µετασχηµατισµός του να «είµαστε» ως
υποκείµενα προς θεραπεία. Ποια είναι αυτά τα ιδιάζοντα στοιχεία που αποδίδονται σε αυτό
το νέο υποκείµενο που τίθεται ως βάση της νέας ψυχιατρικής στην Ελλάδα; ∆ίχως να
ξεχνάµε τις εσωτερικές αντινοµίες και την ενδεχοµενικότητα που υποκρύπτεται σε αυτή την
πορεία της αναδιάταξης των προσανατολισµών της ψυχιατρικής, ας επιχειρήσουµε να
σχεδιάσουµε τη φιγούρα του νέου υποκειµένου προς θεραπεία.
4. Το «νέο υοκείµενο ρος θεραεία»
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν οι βασικές όψεις του εγχειρήµατος του
επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου προς θεραπεία, όπως αυτές καταγράφηκαν από την
επιτόπια έρευνα. Η «καταγραφή» αυτή δεν είναι εξαντλητική. Επιπλέον, δε µπορεί να είναι
οριστική, εφόσον αναφέρεται σε µια διαδικασία εν τω γίγνεσθαι, σε µια πορεία σε κίνηση,
στην οποία εγγράφεται, ηθεληµένα ή αθέλητα, και η παρούσα µελέτη. Το ζητούµενο είναι η
εξακρίβωση του «καταστατικού χάρτη» του «νέου υποκείµενου προς θεραπεία», στο οποίο
εαυτού.
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αναφέρεται το εγχείρηµα της θεσµικής αναδιοργάνωσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών στην
Ελλάδα τα τελευταία είκοσι χρόνια περίπου. Η φιγούρα του δεσπόζει σε αυτό το «ταξίδι»
από «από το άσυλο στην κοινότητα». Οφείλουµε, εποµένως, ν’ αναρωτηθούµε για τα
στοιχεία που τη συγκροτούν.
4.1. Το υοκείµενο ρος θεραεία ως «υοκείµενο»
Ο τρόφιµος του ψυχιατρείου έχανε, κατά κάποιο τρόπο, ένα µέρος από την
ανθρώπινη υπόστασή του. Το πέρασµα της πύλης του ασύλου εµπεριείχε µια σειρά από
συµβολικές ρήξεις, οι οποίες υποδήλωναν τη σταδιακή απώλεια της βαθύτερης «ουσίας» που
συνιστούσε το άτοµο ως υποκείµενο. Η «τρέλα» έδειχνε να υποσκάπτει τα ίδια τα θεµέλια
της υποκειµενικότητας, ως πεδίου αναφοράς του ατόµου. Αυτό το πέρασµα «επέκεινα της
υποκειµενικότητας» αποτελούσε βασικό στοιχείο της ασυλιακής διαχείρισης της
ψυχοπαθολογίας (Cachard, 1998, σ. 78, 91).
Παρόλο που το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς των θεραπευτικών πρακτικών είχε
αρχίσει, έστω αποσπασµατικά, να µετασχηµατίζεται στην Ελλάδα ήδη από τα πρώτα
µεταπολεµικά χρόνια προς την κατεύθυνση που υποδείκνυαν οι χώρες της δύσης
(Ρασιδάκης, 1982, Κουτσή, 2001), οι αντιλήψεις σχετικά µε το «αντικείµενο» της
ψυχιατρικής δεν είχαν αλλάξει ριζικά. Παρά τη σταδιακή µεταστροφή από την αντιµετώπιση
της αρρώστιας καθεαυτής στον άνθρωπο που τη φέρει, και που για το λόγο αυτό πάσχει, η
καθηµερινή πρακτική του ασύλου συνίστατο στην διαχείριση σωµάτων-φορέων
ψυχοπαθολογίας, δηλαδή «οιονεί αντικειµένων».4
Με την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ανακύπτει ένα µέληµα να καταδειχτεί στην
καθηµερινότητα η διάσταση της υποκειµενικότητας του ατόµου. Η ψυχιατρική δεν
βρίσκεται πια αντιµέτωπη µε τον αφηρηµένο φορέα της ψυχοπαθολογίας, τον οποίο θα
πρέπει κατά κάποιο τρόπο να βολέψει σε µια νοσογραφία και εν συνεχεία σε ένα χώρο
φύλαξης. Η έκπτωση του ατόµου στο επίπεδο του φορέα της ψυχοπαθολογίας ακυρώνει την
ανθρώπινη διάστασή του και στρέφει την ψυχιατρική φροντίδα στην νοσολογική οντότητα
καθεαυτή. Όµως, τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης θα υπογραµµίσουν ότι
4

Σύµφωνα µε την Κουτσή, η προσπάθεια να εφαρµοστούν πρωτοποριακές ιδέες εκείνη την εποχή βρίσκονταν
αντιµέτωπη µε τον υπερπληθυσµό των ψυχιατρείων. Η λύση δόθηκε µε τη δηµιουργία της «αποικίας» της
Λέρου, η οποία θα λειτουργούσε ως ένα είδος «θεραπευτικού Θέρετρου», σύµφωνα µε τις ιδέες περί
θεραπευτικών αποικιών της εποχής. «Στην ράξη ωστόσο η α οικία λειτούργησε σαν κλειστό άσυλο και ως µηχανισµός
καταστολής, ου αρέχει βοήθεια και ‘θερα εία’ στους τροφίµους. Σε ροτεραιότητα τέθηκαν οι κτιριακές µεταβολές και
ροσθήκες, έτσι ου σιγά-σιγά ολοκληρώνονται τα εριοριστικά µέτρα και συγκροτείται µια ασυλιακή υ οδοµή, ό ως την
υ αγόρευαν οι ροσδοκίες της νέας αυτής χρήσης των κτιριακών συγκροτηµάτων». Πρβλ. Κουτσή Ευγενία, Το ική
κοινωνία και ιδρύµατα εγκλεισµού: Η ερί τωση της Λέρου, ο.π., σ. 78. Ο µετασχηµατισµός της αποικίας σε
κλειστό φυλακτικό ίδρυµα, καθώς και η διατήρηση των βασικών ασυλιακών δοµών στα µεγάλα ψυχιατρεία,
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καθήκον της ψυχιατρικής αποτελεί η αντιµετώπιση υποκειµένων και όχι νοσολογικών
οντοτήτων:
«Ο ασθενής ου βρίσκεται καταχωρηµένος σε µία νοσογραφία, αύει να βρίσκεται στη θέση του
υοκειµένου ρος το οοίο µιλούν, για να εκέσει σε αντικείµενο για το οοίο µιλούν και το οοίο
χειρίζονται. Πόσο οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί συνειδητοοιούν ότι η
ψυχολογική αρατήρηση είναι µία κοινωνική συµεριφορά ου συνεάγεται µία αµοιβαία εξάρτηση
ανάµεσα στον αρατηρητή και στον αρατηρούµενο, εν ολίγοις µία ανταλλαγή;» (ψυχίατρος
Θ.Ψ.Π.Χ. σε επιστηµονικό περιοδικό, η υπογράµµιση δική µου)
Η αναγνώριση ότι απέναντι στο «θεραπευτή» βρίσκεται όχι ο φορέας µιας
νοσολογικής οντότητας (π.χ. ο σχιζοφρενής ή ο µανιοκαταθλιπτικός ασθενής), αλλά ένα
υποκείµενο, ένας «όµοιος», απαιτεί µια ριζική µεταστροφή ολόκληρου του συστήµατος
ψυχιατρικής φροντίδας. Έτσι, διανοίγεται µια προοπτική ξεπεράσµατος του µοντέλου της
θεσµικής διαχείρισης «σωµάτων-αντικειµένων», µέσω της θέσπισης κοινωνικών χώρων
ουσιαστικής συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων. Σ’ αυτή την προοπτική
περικλείεται η «υπόσχεση» µιας αδιαµεσολάβητης επικοινωνίας. Ο φορέας της
ψυχοπαθολογίας αποκτά δυνάµει την υπόσταση του «οµοίου» και τίθεται στο πεδίο της
επικοινωνίας ως δυνάµει ισότιµος «συνοµιλητής». ∆εν πρόκειται πια για ένα αντικείµενο «για
το οοίο µιλούν» αλλά για ένα υποκείµενο «στο οοίο µιλούν», µε το οποίο υποχρεωτικά
συνδιαλέγονται.5 Η θεραπευτική σχέση δεν περιορίζεται στη συνάντηση µεταξύ ενός
υποκειµένου που γνωρίζει και ενός αντικειµένου, προορισµένου να παράσχει τη γνώση ως
πεδίο παρατήρησης, αλλά επεκτείνεται στην «ανταλλαγή» µεταξύ δύο υποκειµένων µε
«αµοιβαία εξάρτηση».
Με τον τρόπο αυτό, η θεραπευτική σχέση µετασχηµατίζεται από τεχνική
διαχείρισης αντικειµένων σε κοινωνικό χώρο συνεύρεσης υποκειµενικοτήτων και διαλόγου.6
παρά τη σχετική αποσυµφόρησή τους, καταδεικνύει την αδυναµία µεταστροφής των ιδεών περί «ασθενούς» και
περί της «ασθένειάς» του.
5 Όπως αναφέρει η Marty (Marty, 1997): «Το να γίνεις αντικείµενο του βλέµµατος, σηµαίνει να έσεις στη λησµονιά.
Ο χώρος ου σου δίνεται, ο χώρος ό ου θα γίνεις αντικείµενο αυτού του βλέµµατος, ό ου θα δεχτείς αυτή την ιδιόµορφη,
αδιόρατη, α ροσδιόριστη βία, του να είσαι αντικείµενο του βλέµµατος, αυτός ο χώρος σε θέτει εν α ουσία, κατασκευάζει τη
λησµονιά σου.» Απεναντίας, η θεώρηση του άλλου ως υποκειµένου, υποδηλώνει την παρουσία του, ως προσώπου,
ως οµοίου. Έστω και αν ο όµοιος αυτός δεν είναι ίσος. Εξάλλου, µόνο βάσει της οµοιότητας µπορεί να
ασκηθεί µια κριτική της ανισότητας.
6 Αυτή η µεταστροφή του φορέα της ψυχοπαθολογίας σε υποκείµενο προς θεραπεία συναντάται, έστω αµυδρά,
ακόµα και στις πλέον ιατρικοκεντρικές εκδοχές της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Ακόµα και όταν η
θεραπευτική σχέση περιορίζεται στη συνταγογραφία, επιδιώκεται η συναίνεση του «ασθενούς» στην
παρεχόµενη φαρµακοθεραπεία. Από τη στιγµή που ο εγκλεισµός, ο οποίος εξασφάλιζε την πειθαρχία στις
εντολές του γιατρού (λήψη φαρµάκων), απουσιάζει, η διαπραγµάτευση αποκτά µια κεντρική σηµασία στο
εσωτερικό της θεραπευτικής σχέσης. Ο «ασθενής» πρέπει «να πεισθεί» για την αναγκαιότητά της
φαρµακοθεραπείας, εφόσον δεν υπάρχει άλλο µέσο (εκτός από την επιτήρηση των συγγενών) προκειµένου να
ακολουθηθούν οι οδηγίες. Ακόµα και αν για την περιγραφή αυτής της συναίνεσης χρησιµοποιούνται όροι οι
οποίοι παραπέµπουν ευθέως στη χρήση συµβολικής βίας, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της έννοιας της

367

Ο µετασχηµατισµός της θεραπευτικής σχέσης σε πεδίο διαλόγου και επικοινωνίας µεταξύ
υποκειµένων

αποτελεί

θεµελιώδη

µετασχηµατισµό-στόχο

των

µεταρρυθµιστικών

προταγµάτων.7
4.2. Το υοκείµενο ως φορέας δικαιωµάτων
Στο πλαίσιο της παραδοσιακής ασυλιακής φροντίδας ο φορέας της ψυχοπαθολογίας
υποβιβαζόταν σταδιακά στο επίπεδο του αντικειµένου προς διαχείριση. Ανεξάρτητα από το
«πνεύµα φιλανθρωπίας» των εκάστοτε διαχειριστών αυτών των σωµάτων-αντικειµένων, το
πέρασµα των τειχών του ασύλου συνοδευόταν από µια απογύµνωση του ατόµου από τα
πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώµατά του: η «ηθική σταδιοδροµία» του φορέα της
ψυχοπαθολογίας (Goffman, 1994) υπέσκαπτε συστηµατικά και αντικαθιστούσε σταδιακά
την ιδιότητα του ατόµου ως φορέα δικαιωµάτων:8
«‘Οι αστύατροι έξω αν βρούνε, στα καφενεία κι εστιατόρια ιάτα, οτήρια, φλυτζάνια ραγισµένα τους
κάνουν µήνυση και τους κλείνουν το µαγαζί. Εδώ µέσα ου είναι νοσοκοµείο και µάλιστα Κρατικό
Ίδρυµα τι διάολο γίνεται. Είναι µα την αλήθεια για να γελάει κανείς και όχι ν’ αγανακτεί, γιατί γελοία
είναι αυτά και όχι αισχρά. Οι άνθρωοι ου έξω αγανακτάνε όσο ταιριάζει σε ένα ράγισµα δεν έχουνε
φόβο να άθουνε τίοτα αό την αγανάκτηση. Εδώ για να αγανακτήσει κανείς θα είναι τόσο µεγάλη η
αγανάκτηση ου µορεί να σκάσει γιατί το ράγισµα δεν είναι ένα. Λοιόν το καλύτερο ου ΄χει να
κάνει είναι να γελάει και να ειρωνεύεται.» (Ζάρκος, 1981α, σ. 39)
Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης προβληµατικοποιούν την
παγιωµένη κατάσταση έκπτωσης των δικαιωµάτων των φορέων της ψυχοπαθολογίας.
Αναδεικνύοντας τη διάσταση του υποκειµένου, υπογραµµίζεται η ιδιότητα των υποκειµένων
προς θεραπεία ως «φορέων δικαιωµάτων». Αυτή η προβληµατικοποίηση δεν περιορίζεται σε
µια αφηρηµένη διακήρυξη αρχών αλλά, τουναντίον, λαµβάνει τη µορφή «εδώ και τώρα»
επιταγών, οι οποίες τίθενται ως «µέσα» και ως «προϋποθέσεις» της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση είναι δυνατό να επιτευχθεί µόνο µέσα από
αυτά τα προτάγµατα και υπό την προϋπόθεση της εφαρµογής τους στο πεδίο της
καθηµερινής πρακτικής.9
«συµµόρφωσης» που έχει καθιερωθεί, καθεαυτή η επιδίωξη της συµφωνίας προϋποθέτει µια υποκειµενικότητα
που θα επικυρώσει το θεραπευτικό συµβόλαιο, στο πλαίσιο µιας «θεραπευτικής συµµαχίας».
7 Όπως παρατηρεί ο Μπαϊρακτάρης, αναφερόµενος στη διοργάνωση του προγράµµατος επανένταξης και
αποκατάστασης στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης: «∆ιαµορφώνεται σταδιακά ένα λαίσιο ό ου
ροωθείται η ατοµική φροντίδα σε αντι αράθεση µε τη µαζική ‘ιδρυµατική φροντίδα’, αναζητούνται µορφές ε ικοινωνίας
στις ο οίες ο έγκλειστος α ό αραλή της εντολών ροσαρµογής στους κανόνες του ιδρύµατος µετατρέ εται σε συνοµιλητή
και συνάνθρω ο.» Πρβλ. Μπαϊρακτάρης Κώστας, Ψυχική υγεία και κοινωνική αρέµβαση, ο.π., σ. 117.
8 Βλ. Γκούνη Π., Ζαρζώνη-Αναγνωστοπούλου Σ., «Ιστορικο-κοινωνιολογική ανάλυση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. ∆ικαιώµατα νοσηλευοµένων ασθενών», Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 73, 2001, σ. 181-191.
9 Ο Goffman θεωρεί ότι βασικό στοιχείο της «ηθικής σταδιοδροµίας» του τροφίµου του ψυχιατρικού ασύλου
αποτελεί η έκπτωση των δικαιωµάτων του: «Η ά οψή µου είναι ότι ο ρονοσοκοµειακός ασθενής ξεκινά έχοντας
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Έτσι, όταν ένας ψυχίατρος του Θ.Ψ.Π.Χ. αναφέρεται στους παραγωγικούς
συνεταιρισµούς που λειτουργούν στο πλαίσιο των προγραµµάτων αποκατάστασης, θέτει ως
πυρήνα αυτών των θεραπευτικών προσανατολισµών το υποκείµενο ως φορέα δικαιωµάτων.
Η θεραπευτική παρέµβαση είναι δυνατή µόνο εφόσον και στο βαθµό που θα βασιστεί στη
νέα θεώρηση του υποκειµένου ως φορέα δικαιωµάτων:
«Το σάσιµο των ιδρυµατικών κανόνων και λειτουργιών, η αµφισβήτηση της «ιδρυµατικής φροντίδας’,
η δηµιουργία νέων µορφών εικοινωνίας, σχέσεων και βιωµάτων, η αναγνώριση της αναγκαιότητας να
αντιµετωίζεται ο άρρωστος όχι σαν σύµτωµα αλλά σαν υοκείµενο µε ανάγκες και δικαιώµατα
κοινωνικά και ολιτικά ρέει να υάρχει σε κάθε δραστηριότητα στο χώρο του ψυχιατρείου. (…) Η
εργασία για µας δεν είναι θεραεία αλλά δικαίωµα. Ο µισθός δεν δίνεται σαν ανταµοιβή στην
ειθαρχική υοταγή του ασθενούς στο θεσµό του Ασύλου, αλλά σαν ρωταρχικός όρος µιας
διαδικασίας αναδόµησης της ροσωικότητας.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε άρθρο του σε τοπική
εφηµερίδα, όπου παρουσιάζονται τα εργαστήρια του προγράµµατος επανένταξης)
Η έννοια του υποκειµένου ως φορέα δικαιωµάτων γίνεται, έτσι, ένα µέσο διάρρηξης
του κόσµου της οικειότητας και υπόσκαψης των αντιλήψεων που νοµιµοποιούν πρακτικές
περιοριζόµενες στο επίπεδο της διαχείρισης σωµάτων και συµπτωµάτων. Κατά τη διάρκεια
της επιτόπιας έρευνας συνάντησα µια πληθώρα από προτροπές, οι οποίες αποσκοπούσαν
στην αναδιάταξη των κανόνων συµπεριφοράς και της «στάσης» έναντι των νοσηλευοµένων.
Αυτές οι µικροσκοπικές προτροπές συνοδεύονται από τη χρήση καινούριων λέξεων, µε τις
οποίες γίνεται αναφορά στα –εφεξής- υποκείµενα προς θεραπεία: «ψυχικά πάσχων
άνθρωπος», «ένοικος ξενώνα», «άνθρωπος που πάσχει»… Οι νέες λέξεις διεισδύουν στο
πεδίο της καθηµερινότητας ως συµπυκνώσεις των µεταρρυθµιστικών προταγµάτων. Αυτές οι
λέξεις-προτροπές αντιµάχονται άλλες, περισσότερο παραδοσιακές, όπως π.χ. αυτή του
«ψυχικά αρρώστου», και αποσκοπούν ακριβώς στο να καταστήσουν το φορέα της
ψυχοπαθολογίας υποκείµενο που φέρει δικαιώµατα. Οι συνεχείς υπενθυµίσεις για τη
διατήρηση της «βαθύτερης ανθρώπινης ουσίας» των «ψυχικά πασχόντων», αρθρώνονται ως
εγχειρήµατα απονοµιµοποίησης όλων εκείνων των παραδοσιακών πρακτικών που οδηγούν
στον κοινωνικό εξοβελισµό.10
τουλάχιστον ένα µερίδιο α ό τα δικαιώµατα, τις ελευθερίες και τις ικανο οιήσεις του ολίτη και καταλήγει στο τέλος σ’
έναν ψυχιατρικό θάλαµο α ογυµνωµένος α ό όλα σχεδόν.» Πρβλ. Goffman Ε., Άσυλα, ο.π., σ. 144. Είναι εποµένως
αυτονόητο ότι το εγχείρηµα της αναµόρφωσης των παραδοσιακών ψυχιατρικών υπηρεσιών θα συµπεριλάβει
στους στόχους που θέτει αυτό το θεµελιώδες στοιχείο της τυπικής βιογραφίας του τροφίµου του ψυχιατρείου.
10 Η θεώρηση του ατόµου ως φορέα δικαιωµάτων αποτελεί συστατικό στοιχείο του προσδιορισµού του
νεωτερικού ατόµου. Όπως αναφέρει ο Habermas εξετάζοντας το σύγχρονο δίκαιο, το οποίο προσπαθεί να
θεµελιώσει στο επικοινωνιακό µοντέλο που προτείνει, «καίρια είναι… η σηµασία της έννοιας του υ οκειµενικού
δικαιώµατος. Η έννοια αυτή αντιστοιχεί στην έννοια της υ οκειµενικής ραξιακής ελευθερίας: Τα υ οκειµενικά δικαιώµατα
(αγγλιστί ‘rights’) ορίζουν το λαίσιο εντός του ο οίου δικαιούται ένα υ οκείµενο να ε ιβεβαιώνει ελεύθερα τη βούλησή του.
Προβλέ ουν µάλιστα τις ίδιες ραξιακές ελευθερίες για όλα τα άτοµα ή τα δικαιικά ρόσω α στην εκδοχή τους των
φορέων δικαιωµάτων.» Πρβλ. Habermas Jürgen, Το ραγµατικό και το ισχύον, Αθήνα, Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη,
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Η «υπενθύµιση» των δικαιωµάτων επιτάσσει το σεβασµό και απαιτεί µια
αντιµετώπιση που να στηρίζεται στην αναγνώριση της κοινωνικής υπόστασης των
υποκειµένων προς θεραπεία. Ωστόσο, ανακύπτουν ορισµένες αντιφάσεις όταν τα ίδια αυτά
υποκείµενα θεωρείται ότι έχουν απολέσει σε κάποιο βαθµό την ικανότητα να διεκδικούν και
να υπερασπίζονται τα δικαιώµατά τους. Αυτή η θεώρηση οδηγεί πολλές φορές στην
«ανάληψη της ευθύνης» της υπεράσπισης των δικαιωµάτων των υποκειµένων προς θεραπεία
από τους ειδικούς:
«Είναι καιρός τέλος άντων να γίνει η διαµεσολάβηση των εαγγελµατιών ψυχικής υγείας ούτως ώστε
οι έγκλειστοι του Θ.Ψ.Π.Χ. να καρωθούν τα νόµιµα δικαιώµατά τους. Είναι γνωστό ότι στον
ψυχιατρικό άρρωστο η έννοια του ‘ατοµικού δικαιώµατος’, αυτή η αυτονόητη ικανότητα ου υάρχει σε
κάθε άνθρωο, λόγω της νόσου, χάνεται. Αυτή η υοκειµενική διεργασία συνειδητοοίησης του
δικαιώµατος δεν υάρχει. Χρειάζεται τη διαµεσολάβηση των ειδικών για να την εανακτήσει. Γι’ αυτό
ρέει να είµαστε ολύ ροσεκτικοί, και να έχουµε γνώση ότι το έδαφος είναι ολύ ολισθηρό, όταν
µάλιστα φθάσουµε στο σηµείο να διεκδικήσουµε την κάρωση των δικαιωµάτων την οοία τις
ερισσότερες φορές η κοινωνία τους την αρνείται.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε τοπική εφηµερίδα,
η υπογράµµιση δική µου)
Πράγµατι, το έδαφος «είναι ολισθηρό»: αυτή η ιδιότυπη υπεράσπιση των
δικαιωµάτων, από την οποία απουσιάζει το στοιχείο της αυτοοργάνωσης και της
διεκδίκησης από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους, µεταφέρει τη διαµάχη στο πεδίο των
αντιµαχόµενων ψυχιατρικών ορθοδοξιών. Το µοτίβο αυτό οδηγεί σε µια ιδιάζουσα αναδοχή
και µια υποκατάσταση της δράσης «από» τους ενδιαφερόµενους µε τη δράση «για» τους
ενδιαφερόµενους (Kouchner, 2000, σ. 37-38). Όµως, πέρα από την κατάδειξη αυτής της
δοµικής ασυµµετρίας, η οποία συντείνει στην αναπαραγωγή των παγιωµένων ιεραρχιών,
βάζοντας πολλά εισαγωγικά στο «κίνηµα» υπεράσπισης των «δικαιωµάτων των ψυχασθενών»,
για να δανειστούµε το όνοµα µιας τέτοιας οργάνωσης, δε µπορούµε να παραβλέψουµε το
εγχείρηµα µετασχηµατισµού του ορίζοντα µέσω του οποίου σκεφτόµαστε το υποκείµενο
προς θεραπεία. Η θεώρησή του ως φορέα δικαιωµάτων έχει ως συνέπεια την
1996, σ. 137-138. Η τάση για αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο χώρο της ελληνικής ψυχιατρικής
εντάσσεται σε µια καθολική κίνηση, η οποία τείνει να µετατραπεί σε παγκόσµια κανονιστική αρχή: «Η
Ε ιτρο ή Ανθρω ίνων ∆ικαιωµάτων των Ηνωµένων Εθνών, διατύ ωσε την αρχή ως όχι µόνο η ιατρική θερα εία
ρέ ει να θεωρείται βασικό δικαίωµα των ατόµων ου άσχουν α ό ψυχική νόσο, αλλά ρέ ει ε ίσης αυτά τα άτοµα να
ροστατεύονται α ό δυνητικούς κινδύνους. Για αιώνες, αυτό ήταν αδιανόητο για τους ψυχικά ασθενείς. Ενώ κά οιες χώρες
έχουν κινητο οιηθεί να αλλάξουν αυτή τη κατάσταση, άλλες αραµένουν στάσιµες. Παραβιάσεις των ανθρω ίνων
δικαιωµάτων συνεχίζουν να δια ράττονται, και µε την αραµέληση του ασθενούς ου αφήνεται αβοήθητος, και µε τον
εξαναγκασµό α ό κατασταλτικά και βίαια συστήµατα φροντίδας. Ακόµα και στις καλύτερες ερι τώσεις, τα άτοµα µε
ψυχικές νόσους στις ερισσότερες χώρες είναι συχνά ανίσχυρα. Εν τούτοις, οι οικογένειες και οι ίδιοι οι ασθενείς µ ορούν
να ροσ αθήσουν να ε ηρεάσουν την ολιτική ψυχικής υγείας και τους οργανισµούς αροχής υ ηρεσιών»
(http://www.why2001.gr). Για µια κοινωνιολογική επισκόπηση της ιστορίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στη ∆ύση βλ. Βλάχος Γ.Κ., Κοινωνιολογία των δικαιωµάτων του ανθρώ ου, Αθήνα, Παπαζήσης, 1979. Για µια
συνοπτική αλλά περιεκτική παρουσίαση των κλασικών κριτικών απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώµατα, βλ.
Bertrand Binoche, Τα ανθρώ ινα δικαιώµατα. Κριτική, Αθήνα, Πατάκης, 1995.
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προβληµατικοποίηση ενός ολόκληρου σώµατος τεχνικών διαχείρισης «σωµάτωναντικειµένων», δίνοντας την υπόσχεση µεταβολής τους σε διαλογικές σχέσεις µεταξύ
οµοίων. Με τον τρόπο αυτό εγκαθιδρύεται, ως δυνατότητα, ένα µοντέλο θεραπευτικής
σχέσης το οποίο προϋποθέτει ότι απέναντι στους ειδικούς της ψυχικής υγείας δεν υπάρχει
απλά ο φορέας της ψυχοπαθολογίας αλλά ένα υποκείµενο-φορέας δικαιωµάτων. Ολόκληρο
το σύστηµα ψυχιατρικής φροντίδας ωθείται σε αναδιάταξη βάσει αυτής της αρχής, η οποία
τείνει να µετατραπεί σε βασική καταστατική αρχή της ψυχιατρικής καθηµερινότητας, ως
θεµελιώδες στοιχείο της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής:
«Μόνον τότε θα καταγράφονται και θα κατοχυρώνονται τα δικαιώµατα των ψυχικά ασθενών ως
ολιτών και ως κοινωνικών υοκειµένων µε θετικό τρόο.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε άρθρο του
σε τοπική εφηµερίδα)
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4.3. Το υοκείµενο ως φορέας υοχρεώσεων
Το νέο υποκείµενο προς θεραπεία δε νοείται µόνο φορέας δικαιωµάτων, τα οποία
απειλούνται από το σύστηµα της ψυχιατρικής φροντίδας, αλλά και φορέας υποχρεώσεων.
Στο πεδίο της καθηµερινότητας µια σειρά από παραινέσεις αποσκοπούν στο να
καταστήσουν το άτοµο υπεύθυνο για µια σειρά από διαστάσεις της καθηµερινής διαβίωσης,
οι οποίες νοούνται ως «ατοµικές υποχρεώσεις». Είτε πρόκειται για τους µακροχρόνια
διαµένοντες στα ψυχιατρεία είτε για τους «ενοίκους» των ξενώνων, των οικοτροφείων και των
θεραπευτικών διαµερισµάτων είτε τέλος για τα άτοµα που διατηρούν µια πιο χαλαρή σχέση
µε το υπό αναµόρφωση σύστηµα ψυχιατρικής περίθαλψης, ένας υευθυνοοιητικός λόγος
επιδιώκει να ενσταλάξει στο υποκείµενο προς θεραπεία ένα «αίσθηµα ευθύνης».11
Οι ευθύνη επεκτείνεται σε όλες τις διαστάσεις της ανθρώπινης διαβίωσης και
συµβίωσης: υποχρεώσεις έναντι των άλλων, έναντι του θεσµού που έχει αναλάβει την
ψυχιατρική φροντίδα και την θεραπεία, υποχρεώσεις, τέλος, έναντι του ίδιου του εαυτού.
Όλο αυτό το σύνολο των προτροπών που τείνουν να οδηγήσουν το σύγχρονο υποκείµενο
προς θεραπεία προς την κατεύθυνση της ανάληψης των ευθυνών του, όσο αυτό είναι δυνατό,
πιέζει τον ψυχιατρικό θεσµό να αναδιαταχθεί. Το άτοµο που είναι υπεύθυνο έναντι του ίδιου
του εαυτού του δε µπορεί να περιοριστεί στο επίπεδο του αντικειµένου προς διαχείριση. Ο
ψυχιατρικός θεσµός τείνει έτσι να µετασχηµατιστεί από «σύστηµα διαχείρισης σωµάτωναντικειµένων» σε σύστηµα ενστάλαξης υοχρεώσεων και ευθυνών σε υοκείµενα.
Στην ψυχιατρική καθηµερινότητα θα συναντήσουµε µια µακρά σειρά από
µικροσκοπικές παραινέσεις, οι οποίες κατευθύνουν το άτοµο στη διατήρηση µιας
εγρήγορσης έναντι των υποχρεώσεών του. Μέσω της τήρησης του «ηµερήσιου
προγράµµατος» µιας ψυχιατρικής κλινικής, µέσα από τις προτροπές που παρακινούν το ίδιο
το άτοµο να αναπτύξει µια «αίσθηση της συνυπευθυνότητας» έναντι της ακολουθούµενης
θεραπευτικής αγωγής και να νοιαστεί για το καθηµερινό του ντύσιµο, την προσωπική του
υγιεινή, την παρασκευή της τροφής και την καθαριότητα των προσωπικών του χώρων,
επιδιώκεται η εγκαθίδρυση µιας «διάθεσης υπευθυνότητας» που συνάδει µε µια ηθική της
ευθύνης. Η ίδια η λογική της σταδιακής µετάβασης από τις ασυλιακές δοµές σε µορφές
ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, εντάσσεται σε αυτή τη θεραπευτική στρατηγική, η οποία
αποβλέπει στο να καταστήσει το άτοµο υπεύθυνο για τις «ανάγκες του».

11

«Η στερεότυ η αντίληψη ερί ανευθυνότητας του ψυχωσικού ε ίσης δεν είναι δικαιολογηµένη. Αυτό γιατί αρ’ ότι µια
βαριά µορφή της νόσου µ ορεί να ε ηρεάσει την κρίση του ασθενή µε α οτέλεσµα να τον καταστήσει ανεύθυνο για τις
ράξεις του, στις ερισσότερες ερι τώσεις των ψυχώσεων αυτό δεν συµβαίνει αρά για µικρά χρονικά διαστήµατα.»
Πρβλ. Λιάκος Άρης, «Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση», στο Lempière T.,
Féline A. et al, Εγχειρίδιο ψυχιατρικής ενηλίκων, Αθήνα, Παπαζήσης, τ. ΙΙ, 1995, σ. 395.
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Ο µετασχηµατισµός του ψυχιατρικού θεσµού από σύστηµα υπηρεσιών που
«αναµένει» το αίτηµα σε σύστηµα δοµών που «προλαµβάνει» ή και «ανευρίσκει» το αίτηµα
βασίζεται στην ενδυνάµωση της αίσθησης της ευθύνης στο εσωτερικό του ατόµου. Η κριτική
της ιδρυµατικής φροντίδας εστιάζεται στη σταδιακή αποδόµηση του αισθήµατος της
ευθύνης των ατόµων που εγκλείονται. Η διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης κινείται
προς την κατεύθυνση της υποκειµενικοποίησης του ψυχιατρικού «αντικειµένου». Μια από τις
βασικές διαστάσεις αυτού του αναπροσανατολισµού αφορά στη µέριµνα να κατασταθεί το
υποκείµενο προς θεραπεία «ηθικό υποκείµενο».
Κατά συνέπεια, το σύστηµα της ψυχιατρικής φροντίδας τείνει να µετασχηµατιστεί σε
ένα θεσµό που αντιµετωπίζει το υποκείµενο προς θεραπεία όχι µόνο ως φορέα µιας
νοσολογικής οντότητας, αλλά και ως φορέα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Εάν η
ψυχοπαθολογία οδηγεί, ως ένα βαθµό, στην έκπτωση των κοινωνικών δεξιοτήτων και της
έγνοιας για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων, το ίδιο το ασυλιακό σύστηµα ψυχιατρικής
φροντίδας όχι µόνο συνηγορεί αλλά και υποβοηθά την πορεία που ο Goffman ονόµασε
«διαδικασία περιστολής του εαυτού» (Goffman, 1994, σ. 144). Το νέο υποκείµενο προς
θεραπεία έχει δικαιώµατα αλλά έχει και υποχρεώσεις, καταρχήν έναντι του ίδιου του εαυτού
και στη συνέχεια έναντι των άλλων. Κατά συνέπεια, το άτοµο δεν είναι ανεύθυνο για τις
πράξεις του και τη συµπεριφορά του. Είναι υπόλογο στο βαθµό που είναι υπεύθυνο, και είναι
υπεύθυνο επειδή διατηρεί, παρά την ψυχοπαθολογία του, την κοινωνική του υπόσταση. Το
υποκείµενο προς θεραπεία τείνει να ειδωθεί µέσα από ένα πρίσµα δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων, που παραπέµπουν τα µεν στα δε.
4.4. Η εαναόδοση στο άτοµο µιας ροσωικής ιστορίας
Η µακρά ιστορία του εγκλεισµού έχει αφήσει τα ίχνη της σε όλα τα άτοµα που
συνθέτουν τον πληθυσµό των «χρόνιων ιδρυµατοποιηµένων ασθενών». Οι συνέπειες του
εγκλεισµού στην βιογραφία των ανθρώπων αυτών επεκτείνονται στην απώλεια της
ατοµικότητας της προσωπικής ιστορίας.12 Αυτή η απώλεια, η οποία αποτελεί ένα τυπικό
παράδειγµα ιατρογενούς παθολογίας, ενέχει µια διπλή διάσταση: την υποκειµενικήβιωµατική και την αντικειµενική-θεσµική. Όσον αφορά την πρώτη, µέσα από την
οµογενοποίηση των εµπειριών και τη θεσµική διαχείριση των «φορέων της ψυχοπαθολογίας»
διατηρείται ένα είδος συλλογικής βιογραφικής τροχιάς, που ο Goffman περιέγραψε µε τους

12 Η έννοια της «ιδρυµατοποίησης» συµπυκνώνει την προβληµατική των συνεπειών του εγκλεισµού στα
«ολοπαγή», όπως τα ονοµάζει ο Goffman, ιδρύµατα. Για µια εκτενή παρουσίαση βλ. Goffman Ε., Άσυλα,
ο.π., σ. 131-169, την ανάλυση της «ηθικής σταδιοδροµίας» των τροφίµων των ψυχιατρείων.
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όρους της «ηθικής σταδιοδροµίας των τροφίµων των ψυχιατρείων».13 Ο άλλος πόλος αφορά
στη θεσµική διαχείριση αυτής της συλλογικής βιογραφικής τροχιάς. Η οµογενοποίηση των
εµπειριών συνοδεύεται από την οµογενοποίηση του συστήµατος της διαχείρισης των
«σωµάτων-αντικειµένων» στα ψυχιατρικά άσυλα. Η προσωπική ιστορία σχετικοποιείται και
µπαίνει εντός εισαγωγικών από τον ίδιο τον ψυχιατρικό θεσµό.
Με την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ανακαλύφθηκαν εκ νέου οι «αζήτητοι», δηλαδή τα
εγκαταλειµµένα άτοµα που συναποτελούσαν το µόνιµο πληθυσµό των ψυχιατρείων-ασύλων.
Στο πλαίσιο των εγχειρηµάτων αποκατάστασης των δύο µεγάλων µεταρρυθµιστικών
προγραµµάτων, του κανονισµού 815/84 και του «ψυχαργώς», ένα µεγάλο µέρος από τους
«ασυλοποιηµένους χρόνιους ασθενείς» µεταφέρθηκε σταδιακά στις νέες στεγαστικές δοµές.
Η µετάβαση αυτή δεν αποσκοπούσε σε µια απλή «µετεγκατάσταση» αλλά στην
εανακοινωνικοοίηση, δηλαδή στην «κοινωνική επανένταξη». Βασική διάσταση του
εγχειρήµατος αποτελούσε η µέριµνα να επαναποδοθεί στο υποκείµενο µια «προσωπική
ιστορία», να επαναδοµηθεί ένα ατοµικό ιστορικό και µια εξατοµικευµένη βιογραφική
τροχιά:
«Σιγά σιγά όλοι αοκτήσαν ταυτότητα, µε την εξής έννοια: Υήρχε ένα ονοµατεώνυµο, αρχίσαµε να
ξανακουβεντιάζουµε για τον τόο καταγωγής, ήρθαµε σε εαφή µε δικούς, µε συγγενείς τους και σιγά
σιγά, µετά αό τον ρώτο χρόνο, µη φαντασθείτε ότι γίνανε γρήγορα όλα αυτά, άρχισαν να
κουβεντιάζουν και να θυµούνται ιστορίες αό τα ρώτα χρόνια, ριν άνε στο ψυχιατρείο. Αυτός ήταν
και ένας στόχος δικός µας, να δουλέψουµε και να ξαναχτίσουµε την ιστορία τους, την ατοµική τους όσο
και την ιστορία της οικογένειας, και να γεµίσουν τα κενά τα µεγάλα ου υήρχανε.» (ψυχολόγος,
εργαζόµενος σε ξενώνα)
Η επαναδόµηση της προσωπικής ιστορίας κινείται προς προς δύο κατευθύνσεις, την
υποκειµενική-βιωµατική και την αντικειµενική-θεσµική. Από τη µια µεριά, αρθρώνεται µια
συστηµατική προσπάθεια που αποσκοπεί στην ενθύµηση του ατοµικού ιστορικού προ του
εγκλεισµού, στην ανάσυρση και την ανάδειξη των «βιωµένων εµπειριών»14 από το ίδιο το
υποκείµενο προς θεραπεία. Από την άλλη, επιδιώκεται η εξατοµικευµένη αντιµετώπιση
καθενός από τα υποκείµενα αυτά, πάντοτε εντός µιας συλλογικότητας (θεραπευτική οµάδα,
θεραπευτική κοινότητα). Η διαδικασία της ενθύµησης έχει, έτσι, δύο αποδέκτες: το
υποκείµενο προς θεραπεία και το υποκείµενο-θεραπευτή. Το υποκείµενο που απώλεσε
13

«Το έρασµα α ό το ρόσω ο στον ασθενή µ ορεί να ραγµατο οιηθεί δια µέσου µιας σειράς αλληλοσυνδεόµενων
φάσεων, ου την κάθε µια διαχειρίζεται και διαφορετικός συντελεστής. Ενώ κάθε φάση έχει την τάση να εριστέλλει
δραστικά το καθεστώς του ελεύθερου ενήλικου, κάθε συντελεστής συνήθως ροσ αθεί να θρέφει το µύθευµα ότι δεν
ρόκειται να ε έλθει εραιτέρω εριστολή.» Πρβλ. Goffman Ε., Άσυλα, ο.π., σ. 144.
14 Για µια παρουσίαση ορισµένων από τα κεντρικά µεθοδολογικά ζητήµατα στο χώρο της ιστοριογραφίας, τα
οποία αναδεικνύονται µε τη στροφή προς το υποκείµενο (η ιστορία ως «βιωµένη εµπειρία»), βλ. Πασσερίνη
Λουίζα, Σ αράγµατα του 20ου αιώνα, Αθήνα, Νεφέλη, 1998.
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ορισµένα από τα στοιχεία της αυτονοµίας του και της συναίσθησης του εαυτού του οφείλει
κατά κάποιο τρόπο να θυµηθεί ποιος/ποια είναι, να κατασκευάσει εκ νέου την ατοµική του
ιστορία ως προσωπική πορεία. Σ’ αυτή την ατοµική βιογραφική τροχιά θα γίνει προσπάθεια
να ανευρεθούν τα στοιχεία που θεωρείται ότι αποδίδουν στο άτοµο µια προσωπικότητα,
δηλαδή µια µοναδική και ανεπανάληπτη οντότητα. Το παρελθόν δε θα χρησιµοποιηθεί εδώ
ως µια αναδροµική αιτιολόγηση της ψυχοπαθολογίας, κατά το πρότυπο της ψυχανάλυσης.
Ο στόχος είναι να κατασκευαστεί αναδροµικά η ροσωική ιστορία, η οποία θα
χρησιµοποιηθεί ως το βασικό εργαλείο της «ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης». Αυτό δε
σηµαίνει ότι οι άνθρωποι που πέρασαν ένα πολύ µεγάλο µέρος της ζωής τους σε ψυχιατρικό
άσυλο δε διαθέτουν µνήµη της προσωπικής τους ιστορίας. Η στροφή στο ατοµικό ιστορικό
υποδηλώνει ότι η θεσµική αντιµετώπιση της ψυχοπαθολογίας µετασχηµατίζεται προς την
κατεύθυνση της επικέντρωσης στην προσωπική ιστορία του καθενός, η οποία θεωρείται ότι
πρέπει να διαφυλαχθεί και να αναδειχθεί µε κάθε τρόπο.15 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει
ένας πρώην τρόφιµος ψυχιατρείου, ο οποίος έζησε ένα µεγάλο µέρος της ζωής του σε
διάφορα ψυχιατρικά άσυλα:
«Κάθε άνθρωος σε τέτοιους χώρους έχει και ένα αρελθόν. Αυτό το αρελθόν έχει να κάνει µε µια
ταυτότητα, µε µια καταγωγή, µε µια κουλτούρα, µε µια ιστορία. Θέλω να ω ότι εµείς οι άνθρωοι ου
έχουµε κάοια ‘τρέλα’ έχουµε και µια συγκεκριµένη ροσωικότητα.» (Πρώην τρόφιµος
Θ.Ψ.Π.Χ., σε τοπική εφηµερίδα)
Αυτό το πέρασµα από την ιδρυµατική φροντίδα που οµογενοποιεί στην
εξατοµικευµένη φροντίδα που διαφοροποιεί γενικεύεται και τείνει να πάρει ένα ευρύτερο
νόηµα: παρατηρείται ένα πέρασµα από την εστίαση στην ατοµική ιστορία στην ανάδειξη της
ατοµικής αξίας. Με την «αποκατάσταση» της ενθύµησης του ατοµικού ιστορικού η
ψυχιατρική φροντίδα, ιδιαίτερα αυτή που εστιάζεται στην «επανένταξη στο κοινωνικό
σύνολο», αναγορεύει σε αξία την ατοµικότητα και την εξατοµικευµένη βίωση του κοινωνικού
κόσµου.16
15 Όπως σηµειώνεται σε φυλλάδιο οργάνωσης που δραστηριοποιείται υπέρ της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης: «Ο
µεγάλος κίνδυνος της Ψυχιατρικής σήµερα, βρίσκεται ακριβώς στην ε ικέντρωση στο σύµ τωµα και στο αθολογικό
ε εισόδιο. Οφείλουµε διαρκώς να αναζητούµε το νόηµα της ροσω ικής ορείας του υ οκειµένου σε σχέση µε την ιστορία
του και το κοινωνικό του εριβάλλον.»
16 Η λογική της «επανένταξης» πολλές φορές στηρίζεται στην ενθύµηση της ατοµικής ιστορίας. «Θεραπευτής»
και «θεραπευόµενος» νοούνται ως δύο πόλοι µιας συνάντησης µε κοινά σηµεία αναφοράς τον τόπο καταγωγής,
τον κοινωνικό χώρο παραγωγής της απολεσθείσας µνήµης: «Στην ρώτη συνάντηση κύριο σηµείο ε αφής ήταν ο
κοινός τό ος ροέλευσης της οµάδας και του ασθενή. Το σηµείο αυτό θα α οτελούσε και την αφετηρία για την ανά τυξη
της σχέσης µε τον ασθενή, µέσω των αναφορών σε καταστάσεις, γεγονότα ή εικόνες ου θα µ ορούσαν να συντονιστούν µε
µνήµες ου το άτοµο είχε α ό το αρελθόν και ου συνδέονται µε τον τό ο καταγωγής του.» Πρβλ. ∆αµίγος ∆.,
Ευρίπου Ε., Βουτσά Γ., Λέκκα Μ., Γιωνάκης Ν., «Πρόγραµµα αποκατάστασης χρόνιων ψυχωσικών από το
Κ.Θ.Ψ.Π.Χ.Λ.-ξενώνας παραλίας Αυλίδας», Κοινωνική εργασία, τ. 25, 1992, σ. 53.
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Έτσι, η κριτική στην παραδοσιακή ψυχιατρική φροντίδα εστιάζεται στην
οµογενοποιούσα αντιµετώπιση, η οποία «δε σέβεται τις ανθρώπινες ιδιαιτερότητες». Το
«πρόσωπο», η πιο διαφοροποιηµένη διάσταση της ατοµικότητας, τίθεται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος και µετασχηµατίζεται σε µέτρο αξιολόγησης του ψυχιατρικού συστήµατος.
Ο «ανθρωπισµός» του υπό αναδιαµόρφωση συστήµατος θα κριθεί από το βαθµό ανάδειξης
του ροσώου, δηλαδή του ανθρώπου στη µοναδικότητά του, στην πλέον διαφοροποιηµένη
του µορφή. Έτσι, ένας ψυχίατρος αναφέρει σε περίληψη της διάλεξής του σε ψυχιατρικό
συνέδριο τα εξής:
Προσδιορίζονται οι συνέειες της σοβαρής ψυχιατρικής διαταραχής, του µακροχρόνιου εγκλεισµού και
της ασυλιακής ρακτικής. Και εριγράφεται η µοιραία διαδικασία της βαθµιαίας και ανεαίσθητης
θανάτωσης των Προσώων εν ζωή, µέσω του εριορισµού της ελευθερίας, της συρρίκνωσης των
αναγκών και των ειθυµιών των εγκλείστων και της οµαδοοίησης των όσων, αολύτως ααραίτητων
για τη διατήρηση της ζωής, αοµένουν. Περιγράφεται, τέλος, η θεωρητική θεµελίωση και η ρακτική
µιας αντίστροφης θεραευτικής διαδικασίας, ου οδηγεί στην αναβίωση των Προσώων µέσω της
συνεχώς αυξανόµενης ελευθερίας και της ανάδειξης των ροσωικών αναγκών και ειθυµιών.»
(περίληψη ανακοίνωσης ψυχιάτρου σε ψυχιατρικό συνέδριο, η υπογράµµιση δική µου)
Το πρόσωπο γίνεται ένα κεντρικό πεδίο αναφοράς. Ο πρώην «ασυλοποιηµένος
ασθενής», µέσω των εγχειρηµάτων ενίσχυσης της προσωπικής του ιστορίας, αναδεικνύει και
διακηρύσσει την µοναδικότητά του, η οποία καταδεικνύεται από την παρουσία του ως
προσώπου, που υπερβαίνει τους τυπικούς επικαθορισµούς των κοινωνικών ρόλων. Η στροφή
αυτή του συστήµατος, από τη διαχείριση «σωµάτων-αντικειµένων» στην ανάδειξη
υποκειµενικοτήτων, δεν περιορίζεται στις προσπάθειες των «προγραµµάτων αποκατάστασης
των χρονίων ασθενών», δηλαδή των τροφίµων που έχουν ζήσει ένα µεγάλο µέρος της ζωής
τους στα ψυχιατρικά άσυλα. Πολύ περισσότερο, αφορά σε µια µεταστροφή
προσανατολισµού του συστήµατος γενικά. Το νέο υποκείµενο προς θεραπεία
χαρακτηρίζεται από µοναδικότητα, συνιστά ένα πρόσωπο, το οποίο είναι το µέσον αλλά την
ίδια στιγµή και ο τελικός σκοπός της θεραπείας:
«Έτσι αντί της άνευ νοήµατος διάκρισης της Κοινωνικοθεραείας αό την Ψυχοθεραεία, βάσει της
αναχρονιστικής συλλογιστικής του ‘ειλογής’ και ‘εν τω βαθεί’, ειδιώκεται η ανάδειξη του Προσώου
µέσω της διάκρισης του Πραγµατικού Εαυτού αό το Ρόλο.» (ψυχίατρος, σε ψυχιατρικό
συνέδριο.)
Ο «ραγµατικός εαυτός», που διακρίνεται από το «ρόλο», δηλαδή το πρόσωπο του
υποκειµένου προς θεραπεία, είναι ο τελικός στόχος. Η ανάδειξη του «προσώπου» συνιστά
διαρκή µέριµνα που η ψυχιατρική µεταρρύθµιση προσπαθεί να επιβάλει ως νέο καταστατικό
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χάρτη του πεδίου της καθηµερινότητας. Είναι εδώ, στην καθηµερινή αντιµετώπιση των
υποκειµένων προς θεραπεία, που «οφείλει» η έγνοια για τη µοναδικότητα του προσώπου να
µετουσιωθεί σε πρακτική που όχι µόνο δε θα παραβλέπει, αλλά τουναντίον θα αναδεικνύει
την ατοµική ιστορία. Οι προσπάθειες «οφείλουν» να επικεντρωθούν στη διατήρηση της
ενθύµησης της ιστορίας του εαυτού, της ατοµικής βιογραφικής τροχιάς, όλων εκείνων των
στοιχείων που συνθέτουν ένα µοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο:
«Συµερασµατικά, ο νοσηλευτής ψυχικής υγείας ειτυγχάνει την ολιστική δηλαδή την ολόλευρη
ροσέγγιση και ειστηµονικά ορθή νοσηλευτική φροντίδα του ψυχικά άσχοντα όταν: Σέβεται και
νοσηλεύει εξατοµικευµένα τον ψυχικά άσχοντα ως µοναδικό ρόσωο µε ατίµητη αξία (…)»
(νοσηλεύτρια Θ.Ψ.Π.Χ. σε ηµερίδα για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση)
Η µοναδικότητα του προσώπου του υποκειµένου προς θεραπεία χρίζεται τελικό
κριτήριο της ψυχιατρικής φροντίδας, ως ο «µπούσουλας» που νοµιµοποιεί κρίσεις και
επικρίσεις επί των θεσµικών διευθετήσεων. Η ατοµική ιστορία οφείλει να διαφυλαχτεί πάσει
θυσία, ως εκείνος ο ορίζοντας εντός του οποίου το πρόσωπο µπορεί κάθε στιγµή να
ανατρέξει και να βρει τα υλικά µε τα οποία θα οικοδοµήσει, και θα αναδοµήσει εάν
χρειαστεί, την προσωπικότητά του. Η ατοµική ιστορία ως βιωµένη εµπειρία είναι η βάση
πάνω στην οποία θα οικοδοµηθούν οι αναπροσανατολισµοί που η ψυχιατρική µεταρρύθµιση
θα διακινήσει στο πεδίο της καθηµερινότητας µέσω των προταγµάτων της. Μπορούµε εδώ
να διακρίνουµε ένα γενικό σχέδιο: από την κατάδειξη της σηµασίας της ατοµικής εµπειρίας
περνάµε στην ανάδειξη της αξίας της πλέον εξατοµικευµένης και διαφοροποιηµένης
διάστασης του ατόµου, δηλαδή του προσώπου. Το νέο υποκείµενο προς θεραπεία συνιστά
µοναδικό και ανεπανάληπτο πρόσωπο.
4.5. Μια δυνάµει θετική ταυτότητα
Η ψυχοπαθολογία είναι συνυφασµένη µε τον κοινωνικό στιγµατισµό, µε την
απόδοση µιας αρνητικής ετικέτας στο φορέα της. Με την ψυχιατρική µεταρρύθµιση η
έγνοια του «αποστιγµατισµού» και της σταδιακής αποδόµησης αυτής της αρνητικής
ταυτότητας είναι διαρκής. Μέσα από ένα ιδιότυπο «συµβολικό ανταρτοπόλεµο», τα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης διακινούν ένα συµβολικό δυναµικό
αµφισβήτησης των στερεοτύπων που συνδέονται µε την τρέλα. Το νέο υποκείµενο προς
θεραπεία δεν είναι µονοσήµαντα ούτε ο τρελός των ψυχιατρικών ασύλων ούτε ο απλός
φορέας της ψυχοπαθολογίας των ψυχιατρικών νοσοκοµείων. Πρόκειται, αντίθετα, για ένα
υποκείµενο ευρισκόµενο σε µια ιδιότυπη «θέση», η οποία δε µπορεί να περιοριστεί σε µια
σκέτη αρνητικότητα. Αυτός ο συµβολικός ανταρτοπόλεµος έναντι των στερεοτύπων δεν
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περιορίζεται σε µια απλή ιατρικοποίηση, σε µια θεώρηση της ψυχοπαθολογίας ως
κατάστασης οµόλογης της γενικής παθολογίας. Αυτό που το σύνολο από τα
µεταρρυθµιστικά προτάγµατα επιχειρεί να εγκαταστήσει στο πεδίο του κοινού νου δεν είναι
µια απλή αναλογία της «ψυχασθένειας» και της «ασθένειας», µια υπενθύµιση ότι και στη µια
και στην άλλη περίπτωση έχουµε να κάνουµε µε ένα ιατρικό αντικείµενο, µε µια νοσολογική
οντότητα.
Καταρχάς, η υπερπήδηση των αυξηµένων δυσκολιών που επιφέρει ο µακροχρόνιος
εγκλεισµός, η επιτυχία καθεαυτή της εξόδου από το άσυλο, δύναται να λειτουργήσει
«παραδειγµατικά»:
«Οι δραέτες του ασύλου ξεφεύγοντας αό την λαθροβίωση και εανακτώντας τον εαυτό τους, µας
δίδουν την δυνατότητα να ούµε: δεν υάρχουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά άτοµα µε ειδικές
δυνατότητες.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε συνέντευξη του σε τοπική εφηµερίδα, η υπογράµµιση
δική µου)
Πρόκειται για ένα «παράδειγµα» υπερπήδησης των δυσκολιών, µια επιτυχία
ξεπεράσµατος καταστάσεων που θεωρούνται ανυπέρβλητες. ∆εν πρόκειται για ένα
εγχείρηµα πλήρους αντιστροφής, για µια ηρωοποίηση της ψυχοπαθολογίας, κατά το
πρότυπο της αντιψυχιατρικής, αλλά για µια υπογράµµιση της σχετικότητάς της και µια
ανάδειξη των ηρωικών στοιχείων που εµπεριέχονται στον προσωπικό αγώνα που δίνει ο
καθένας από «τους ανθρώπους αυτούς».
Μέσα από την κατάδειξη των «ειδικών ικανοτήτων» αναδεικνύεται η ανθρώπινη
διάσταση, το προσωπικό στοιχείο και οι ιδιαιτερότητες που έχουν να κάνουν µε ένα
συγκεκριµένο υποκείµενο και όχι µονοδιάστατα µε ένα φορέα της ψυχοπαθολογίας. Τα
δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, η επανακατασκευή µιας προσωπικής ιστορίας, παίρνουν
σταδιακά τη µορφή µιας αµφισβήτησης του εξορισµού από το χώρο του ανθρώπινου. Αυτός
ο συµβολικός ανταρτοπόλεµος αποσκοπεί στην υπογράµµιση της ανθρώπινης διάστασης
των «ανθρώπων αυτών» και µέσω αυτής, της αµφισβήτησης του στίγµατος:
«… έχουν φτιαχτεί µε τα χέρια των ασθενών, αυτών ου ριν αό µερικά χρόνια η κοινωνία και η
ψυχιατρική, θεωρούσαν ότι δεν µορούν να ροσφέρουν τίοτα. Εµείς, αοδείξαµε µέσα αό αυτό το
ρόγραµµα, της αραγωγικής και αµειβόµενης εργασίας, ότι άλλο ράγµα είναι η ψυχική διαταραχή και
άλλο η ικανότητα για εργασία.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε συνέντευξή του σε τοπική εφηµερία,
µε αφορµή την παρουσίαση ενός εργαστηρίου ειδών τέχνης)
Μέσα απ’ αυτή τη ρητορεία επιδιώκεται η σχετικοποίηση του στιγµατισµού και η
ανάδειξη µιας δυνάµει θετικής ταυτότητας. Αυτή η δυνάµει θετική εικόνα θεµελιώνεται στην
παραδειγµατικότητα που εµπεριέχεται στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα υποκείµενα
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προς θεραπεία να υπερβούν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Μέσα απ’ αυτή την
προσπάθεια καταδεικνύεται αφενός η ανθρώπινη διάσταση, αφετέρου η ιδιαιτερότητα. Οι
ιδιοµορφίες ανάγονται στις ιδιαίτερες εµπειρίες: εν µέρει στην ψυχική οδύνη καθεαυτή, εν
µέρει στην θεσµική διαχείρισή της από τον ψυχιατρικό θεσµό και εν µέρει στις κοινωνικές
πρακτικές που στιγµατίζουν και διαχωρίζουν. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται µια
συµβολική αµφισβήτηση των κοινωνικών πρακτικών που εξορίζουν κι εξοβελίζουν και η
ανάδειξη των θετικών στοιχείων που απορρέουν από την αντίκρουση της «απάνθρωπης»
αντιµετώπισης που επιφυλάσσει «η κοινωνία» στους ψυχιατρικούς ασθενείς. Μέσα από τις
συµβολικές πρακτικές που υποστηρίζονται από οργανωµένα προγράµµατα παρέµβασης, τα
οποία αποσκοπούν όχι µόνο στην επανόρθωση και την αποκατάσταση αλλά και στην
απόδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων του καθενός από τα άτοµα στα οποία απευθύνεται
ξεχωριστά, αναδύεται µια δυνάµει θετική ταυτότητα που τείνει να λειτουργήσει ως αντίβαρο
στην αρνητική ετικέτα του «ψυχοπαθούς».
4.6. Η «έµφαση στις ανάγκες και όχι στα συµτώµατα»
Εάν η προώθηση µιας δυνάµει θετικής ταυτότητας των υποκειµένων προς θεραπεία
αποτελεί «ενεργητική» προσπάθεια αλλαγής του τρόπου µε τον οποίο είναι δυνατό να
σκεφτούµε τον άνθρωπο σε σχέση µε την ψυχοπαθολογία, η µετατόπιση από τα
συµπτώµατα στις ανάγκες συνιστά µάλλον «παθητική» αντίδραση, προς την ίδια, όµως,
κατεύθυνση. Η έµφαση στα συµπτώµατα συνάδει µε τις πρακτικές που στιγµατίζουν,
διαχωρίζουν και εξοβελίζουν από τις κοινωνικές επικράτειες τα άτοµα που παρεκκλίνουν.
Από την άλλη, µια αποκλειστικά ιατροκεντρική θεώρηση της ψυχοπαθολογίας τείνει να
αναπαράγει αυτές τις στιγµατογόνες κοινωνικές πρακτικές, παρά την σχετικοποίηση της
διαδικασίας απόδοσης µιας ετικέτας.17 Αντίθετα, η µετατόπιση από τα συµπτώµατα στις
ανάγκες οδηγεί σε ριζικό µετασχηµατισµό της ψυχιατρικής φροντίδας και σε
«εξανθρωπισµό» της.18 Θεραπευτικό στόχο δεν αποτελεί πια η ψυχοπαθολογία καθεαυτή, ως
νοσολογική οντότητα, αλλά ο πρωταρχικά ο άνθρωπος µε τις ανάγκες του:

17

Ένα βασικό µοτίβο στη συµβολική πάλη κατά του στιγµατισµού των ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις
συνίσταται στη θεώρηση της «ψυχικής ασθένειας» σαν µιας οιασδήποτε αρρώστιας. Για παράδειγµα, οι
σύλλογοι οικογενειών στην Ελλάδα διατυµπανίζουν διαρκώς και µε κάθε µέσο, συνεπικουρούµενοι από τους
γιατρούς που τους υποστηρίζουν, ότι είναι λάθος να περιθωριοποιούµε έναν ασθενή, ανεξάρτητα από το είδος
της αρρώστιας του. Για µια κριτική αυτής της προσέγγισης βλ. Goffman E., Άσυλα, ο.π., σ. 293-349.
18 Το «µοντέλο των αναγκών» είναι ένα από τα βασικά «µοντέλα αποκατάστασης». Ωστόσο, η έµφαση που
δίνεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα µέσα από τη διαδικασία προβληµατικοποίησης, την οποία επιφέρει η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα, έχει τη µορφή της πολιτικής παρέµβασης στο πεδίο της
καθηµερινότητας και δε σχετίζεται µόνο µε την εφαρµογή ενός τεχνικού-θεραπευτικού µοντέλου. Όσον αφορά
σ’ αυτό το τελευταίο, βλ. Αποστολή Ισµήνη (επιµ.), Ψυχιατρική α οκατάσταση, Αθήνα, Έλλην, 1998, σ. 40-44.
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«(…) Αλλά µε µια ψυχιατρική εστιασµένη στις ανάγκες του ανθρώου, ας ούµε, όχι στα συµτώµατα
δηλαδή, και µε µια ροσεκτική µελέτη του καθένα ανθρώου, για να του καλύψεις ότι ανάγκη µορείς,
µια ψυχιατρική δηλαδή εστιασµένη στην ανάγκη του αρρώστου όχι στο σύµτωµά του.» (ψυχίατρος
Θ.Ψ.Π.Χ., η υπογράµµιση δική µου)
Με αυτό το πέρασµα από τα συµπτώµατα στις ανάγκες επιχειρείται ένας
µετασχηµατισµός της ψυχιατρικής φροντίδας προς την κατεύθυνση της επικέντρωσης στον
άνθρωπο. Το υποκείµενο προς θεραπεία δεν νοείται ως φορέας µιας ψυχοπαθολογίας, η
οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστεί όπως και µια οποιαδήποτε ασθένεια, αλλά ως ένας
άνθρωπος µε ιδιαίτερες ανάγκες, στις οποίες η ψυχιατρική οφείλει να στρέψει την προσοχή
της. Η πρωτοκαθεδρία πρέπει να δοθεί στο υποκείµενο προς θεραπεία καθεαυτό, στην
ανθρώπινη διάστασή του. Στο υποκείµενο αυτό θα πρέπει να αναγνωρίσουµε όχι µόνο
νοσολογικές οντότητες που καταδεικνύονται και αναδεικνύονται µε τη βοήθεια των διεθνώς
αναγνωρισµένων ταξινοµητικών µοντέλων (D.S.M., I.C.D.), αλλά µια συνολική ανθρώπινη
οντότητα που πάσχει:
«Το ζητούµενο είναι µία ψυχιατρική ου δεν θα εικεντρώνεται στα συµτώµατα, αλλά στις ανάγκες
του άσχοντος υοκειµένου, µία ψυχιατρική ου δεν θα φτιάχνει Άσυλα, κατατάσσοντας τους ψυχικά
ασθενείς σε µερικούς ου θα αντιµετωίζονται στις ολυτελείς δοµές, και στους «εικίνδυνους» ου θα
ηγαίνουν στο ψυχιατρείο. Έχουµε ανάγκη αό µια ψυχιατρική ιο ανθρώινη και ιο θεραευτική,
µία ψυχιατρική ενοχική για τα δηµιουργήµατά της –τα Άσυλα- και όχι αδιάφορη. Μία ψυχιατρική ου
θα αναιρεί το Άσυλο, την χρονιότητα και την εξαθλίωση του ψυχικά ασθενή.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ.
σε τοπική εφηµερίδα, η υπογράµµιση είναι του κειµένου)
Η αναγνώριση των «αναγκών» οδηγεί σε µια θεµελιακή αναδιάρθρωση τους
προσανατολισµούς της ψυχιατρικής φροντίδας στο πεδίο της καθηµερινότητας. Μέσα απ’
αυτή τη µεταστροφή από τα συµπτώµατα στις ανάγκες, πολιτικοποιείται άµεσα η ψυχιατρική
πρακτική, καθώς καθίσταται υπόλογος έναντι του «ανθρώπινου µέτρου», που καταδεικνύεται
ως ύστατο νοµιµοποιητικό πεδίο αναφοράς των κρίσεων και των επικρίσεων επί των
θεσµικών διευθετήσεων. Η αναγνώριση των «αναγκών» των υποκειµένων προς θεραπεία δεν
περιορίζεται στο µετασχηµατισµό του ψυχιατρικού «αντικειµένου» αλλά επεκτείνεται στην
τροποποίηση του ίδιου της του χαρακτήρα ως συστήµατος φροντίδας, καθώς διασυνδέεται
µε πολιτικά συµφραζόµενα. Σ’ αυτό τον αναπροσανατολισµό οι θεραπευτικές παρεµβάσεις
κατανοούνται ως πολιτικές πρακτικές και η υποκειµενικότητα των θεραπευοµένων
µετατρέπεται σε συµβολικό χώρο, όπου διακυβεύονται πολύ περισσότερα από µια ιατρική
αντιµετώπιση µιας νοσολογικής οντότητας:
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«…η ψυχιατρική θα ρέει να στοχεύει στις ανάγκες του άσχοντος και όχι στα συµτώµατά του. Μία
ψυχιατρική όου η αλληλεγγύη, η φροντίδα και η ατοµική ελευθερία θα αοκτήσουν βασική
θεραευτική αξία.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε ηµερίδα του συλλόγου εργαζοµένων Θ.Ψ.Π.Χ.)
Το υποκείµενο προς θεραπεία µετατρέπεται έτσι από φορέα της ψυχοπαθολογίας σε
φορέα αναγκών, στις οποίες η «νέα ψυχιατρική» θα πρέπει να εστιαστεί προκειµένου να
εκπληρώσει το ρόλο της, ο οποίος έτσι επαναπροσδιορίζεται. Αυτή η αµυντική, κατά κάποιο
τρόπο, υπεράσπιση µιας δυνάµει θετικής ταυτότητας των υποκειµένων προς θεραπεία οδηγεί
στη διατύπωση ενός αιτήµατος εξανθρωπισµού του συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας. Τα
προτάγµατα

της

ψυχιατρικής

µεταρρύθµισης

θα

µεταφέρουν

στο

πεδίο

της

καθηµερινότητας µια πληθώρα από «να», τα οποία θα επιδιώξουν να τροποποιήσουν τον
τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατό να σκεφτούµε και να διαχειριστούµε όχι πια την
ψυχοπαθολογία και τους φορείς της, αλλά τους ανθρώπους που πάσχουν καθεαυτούς. Το
ζητούµενο είναι µια στροφή από τη διαχείριση νοσολογικών οντοτήτων σε µια
εξανθρωπισµένη αντιµετώπιση αναγκών των υποκειµένων προς θεραπεία.
4.7. Η «αοτελεσµατική» διαχείριση των συµτωµάτων
Εάν κατά τη διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ο «κριτικός» ψυχιατρικός
λόγος επιδιώκει να µεταφέρει το κέντρο βάρος της ψυχιατρικής φροντίδας από τα
συµπτώµατα στον άνθρωπο, ο «εκσυγχρονιστικός» λόγος επιδιώκει, χωρίς να αναιρεί
αναγκαστικά τα τροποποιητικά προτάγµατα του πρώτου, µια «αποτελεσµατική διαχείριση
των συµπτωµάτων». Χωρίς να αντιπαραβάλλει τον ανθρωποκεντρικό στον ιατροκεντρικό
χαρακτήρα της ψυχιατρικής, ο «εκσυγχρονιστικός» λόγος επιδιώκει πάνω απ’ όλα την
αποτελεσµατική διαχείριση της ψυχοπαθολογίας, οδηγώντας µε τη σειρά του σε ένα άνοιγµα
των κοινωνικών οριζόντων για αυτονοµία και αυτοκαθορισµό των ατόµων:
«Σαν ψυχοκοινωνική αοκατάσταση ορίζεται η µορφή εκείνης της θεραείας ου σχετίζεται µε τη
βοήθεια ασθενών να συµµετέχουν και να βιώνουν κάοιο ικανοοιητικό ρόλο µέσα στα λαίσια των
εξατοµικευµένων δυνατοτήτων τους. Η κλινική-βιοψυχοκοινωνική ροσέγγιση στο στάδιο της
ψυχοκοινωνικής αοκατάστασης στοχεύει στην µείωση των αρνητικών συµτωµάτων, στη βελτίωση
της λειτουργικότητας τους και στην καταολέµηση του αυτοστιγµατισµού τους. (…) Η κλινική µέριµνα
στα ρογράµµατα της ψυχοκοινωνικής αοκατάστασης αφορά: 1. Την τακτική κλινική αξιολόγηση των
ασθενών και τη συνεργασία µε τον θεράοντα ψυχίατρο, 2. Την ενηµέρωση την άλλων µελών της
θεραευτικής οµάδας στο να συµεριλαµβάνουν κάθε φορά τα εκάστοτε ψυχιατρικά στοιχεία στην
υηρεσία θεραείας ου αρέχουν, 3. Το σχεδιασµό του εξατοµικευµένου αοκαταστασιακού λάνου
για κάθε ασθενή στη βάση των ψυχιατρικών και ψυχοκοινωνικών δυνατοτήτων, 4. Την
ψυχοεκαιδευτική αρέµβαση σε οµαδικό είεδο, 5. Τη συνεργασία µε την οικογένεια.»
(παρουσίαση οµαδικής εργασίας σε ψυχιατρικό συνέδριο)
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Μέσα απ’ αυτό τον «ήπιο» λόγο, το υποκείµενο προς θεραπεία καλείται να
εκµεταλλευτεί µια τεχνολογία που του παρέχεται και να εµπλακεί ο ίδιος στη διαδικασία του
ελέγχου των συµπτωµάτων της ψυχοπαθολογίας του, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρήσει
τις κοινωνικές του ικανότητες.19 Και στο σηµείο αυτό, η θεραπευτική παρέµβαση
προϋποθέτει τον επαναπροσδιορισµό του υποκειµένου προς θεραπεία, προς την κατεύθυνση
της θεώρησής του ως φορέα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων. Η διαφορά µε τον «κριτικό»
ψυχιατρικό λόγο είναι ότι στη θέση µιας πολιτικοποίησης της καθηµερινής πρακτικής
προτάσσεται µια τεχνολογία που επιτρέπει τον αποτελεσµατικό έλεγχο των «αρνητικών» και
των «θετικών» συµπτωµάτων. Και σ’ αυτή την περίπτωση, όµως, έχουµε να κάνουµε µε ένα
υποκείµενο ικανό να εµπλακεί το ίδιο ενεργά στις διαδικασίες αποκατάστασης του εαυτού
του,

εκµεταλλευόµενο

τις

τεχνολογίες

που

του

διατίθενται

(φαρµακοθεραπεία,

ψυχοθεραπεία, θεραπευτική οµάδα, κ.α.).
Μέσα από την υπευθυνοποίηση, ανεξάρτητα από το βαθµό της τεχνικοποίησή της, η
ψυχιατρική φροντίδα τείνει σε µια εξατοµικευµένη αντιµετώπιση, δηλαδή το συνυπολογισµό
της ατοµικής ιστορίας. Το υποκείµενο εξακολουθεί να είναι παρόν, ως ενεργή συνιστώσα
των αποκαταστασιακών πρακτικών. Αν και η παρουσία των επαγγελµατιών είναι συνεχής,
τίθεται ως καθήκον το µέληµα για την απεξάρτηση του ατόµου από το σύστηµα της
ψυχιατρικής φροντίδας. Ο «κριτικός» και ο «εκσυγχρονιστικός» λόγος συναντώνται στο
πεδίο της καθηµερινότητας, ακολουθώντας ο καθένας τις δικές του ιδιαίτερες κοινωνικές
λογικές και διατηρώντας ο καθένας τις δικές του πολιτικές αναφορές. Επιχειρούν, όµως, από
κοινού να αναδιαρθρώσουν τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε το υποκείµενο της
ψυχιατρικής, το υποκείµενο προς θεραπεία. Η αποτελεσµατική διαχείριση των
συµπτωµάτων γίνεται ένα ισχυρό µέσο προώθησης της αυτονοµίας του ατόµου, ως
συστατικό στοιχείο ενός ευρύτερου εγχειρήµατος υπευθυνοποίησης και ενεργητικής
εµπλοκής του στη διαδικασία της θεραπείας.
4.8. Ένα «καλύτερο µέλλον»
Με το συµβολικό ανταρτοπόλεµο που αντιπαραθέτουν τα προτάγµατα της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στα στερεότυπα τα οποία διαχωρίζουν και εξοβελίζουν, µε τη
19

Το παρακάτω απόσπασµα αποτελεί ένα τεκµήριο του «εκσυγχρονιστικού» λόγου και της τεχνικής διάστασης
των προβληµατικοποιήσεων που επιφέρει στην καθηµερινότητα η ψυχιατρική µεταρρύθµιση: «Σήµερα έχουµε
την ευκαιρία να κάνουµε συλλογικά ένα γιγαντιαίο βήµα µ ροστά - έρα α ό το σκοτάδι- στις ακτίνες ελ ίδας της γνώσης
ου ολλοί αγωνίστηκαν για να κατακτηθεί. Γνωρίζουµε ολλά : οι ψυχικές και εγκεφαλικές διαταραχές είναι ραγµατικές
αρρώστιες, είναι διαγνώσιµες, αντιµετω ίσιµες και σε µερικές ερι τώσεις γνωρίζουµε ώς εµφανίζονται και ώς
ρολαµβάνονται. Ο καθένας µας µ ορεί να ροσβληθεί, αλλά ροσ οιούµαστε ως δεν µας αφορά. Πρέ ει να συµβεί µια
αλλαγή µέσα µας για να δεχτούµε τη γνώση ου έχει κατακτηθεί και να υιοθετήσουµε µια νέα στάση για την ψυχική
υγεία…» (http://www.why2001.gr, η υπογράµµιση είναι του κειµένου)
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θεώρηση του υποκειµένου προς θεραπεία ως φορέα δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, µε την
έµφαση στις ανάγκες και µε την παροχή µιας τεχνολογίας αποτελεσµατικού ελέγχου των
συµπτωµάτων, παρέχεται µια διαφορετική προοπτική για τους έγκλειστους των ψυχιατρικών
ασύλων αλλά και για τους ανθρώπους που θα εµπλακούν µελλοντικά στο σύστηµα
ψυχιατρικής φροντίδας. ∆εν έχουµε πλέον να κάνουµε µε µια µονοσήµαντη «ηθική
σταδιοδροµία» (Goffman, 1994), η οποία οδηγεί από την ψυχιατρική διάγνωση στο
σταδιακό κοινωνικό εξοβελισµό. Η ατοµική πορεία είναι πλέον υό διαραγµάτευση, εφόσον
και στο βαθµό που το ατοµικό υποκείµενο προς θεραπεία καλείται να εµπλακεί ενεργά στην
εργασία αποκατάστασης της «φθαρµένης του ταυτότητας» (Goffman, 2001). Το ίδιο το υπό
διαµόρφωση σύστηµα της ψυχιατρικής φροντίδας προσκαλεί σε ενεργή συµµετοχή, την
οποία προβάλλει ως µέσο αλλά και ως τελικό σκοπό της παρέµβασής του:
«Οι ένοικοι σιγά-σιγά οργανώνουν τη ζωή τους µε το καινούριο ροσωικό και µε ολλές κοινωνικές
δραστηριότητες. Είναι συγκινητικές οι στιγµές ου συναντά κανείς στους ξενώνες ου υοδηλώνουν
την καινούρια ζωή χωρίς ειστροφή.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε τοπική εφηµερίδα)
Ο στόχος της αναδιάταξης του συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας είναι διπλός:
από τη µια µεριά βρίσκονται οι ιδρυµατοποιηµένοι τρόφιµοι των ψυχιατρείων, από τους
οποίους ένα µεγάλο µέρος µεταστεγάζεται στις νέες δοµές διαβίωσης, και από την άλλη
µεριά βρίσκονται οι «νέες περιπτώσεις» ανθρώπων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις. Στην πρώτη
περίπτωση η δοµική µεταβολή υπόσχεται ένα καλύτερο µέλλον, ένα άνοιγµα των
δυνατοτήτων και µια σηµαντική βελτίωση των συνθηκών ζωής. Στη δεύτερη περίπτωση, το
άτοµο καλείται να αναλάβει το ρόλο του ενεργητικού παρεµβαίνοντος εξαρχής, από την
πρώτη επαφή µε το σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών, το οποίο µετεξελίσσεται προς την
κατεύθυνση ενός καθεστώτος διαπραγµάτευσης. Ο ψυχιατρικός θεσµός τείνει να γίνει πιο
ευέλικτος, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί, τουλάχιστον σε ορισµένες περιπτώσεις, να
συνυπολογίσει τις ατοµικές ιδιοµορφίες και να εστιαστεί στην εξατοµικευµένη βιογραφική
τροχιά του υποκειµένου προς θεραπεία. Έτσι, στο άτοµο παρέχεται ένα πεδίο δυνατοτήτων
και επιλογών, ένας πολύ ευρύτερος ορίζοντας δράσης από το µονόδροµο του εγκλεισµού
και του προοδευτικού κοινωνικού εξοβελισµού. Η ηθική σταδιοδροµία των υποκειµένων
προς θεραπεία δεν περιορίζεται σε µια «συλλογική βιογραφική τροχιά», µε αναγνωρίσιµα
στάδια και προγραµµατισµένο τέλος (διάγνωση, εγκλεισµός, ιδρυµατοποίηση). Τα
µεταρρυθµιστικά προτάγµατα προβληµατικοποιούν τη µονολογική κοινωνική τροχιά
(trajectory) την οποία επεφύλασσε το ασυλιακό σύστηµα στα άτοµα µε ψυχιατρικές
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διαγνώσεις. Τα τελευταία τείνουν να θεωρούνται ως παρεµβαίνοντες στην ίδια τους την
πορεία εντός του συστήµατος των ψυχιατρικών υπηρεσιών.
Επιπλέον, ο µετασχηµατισµός των ψυχιατρικών δοµών κινείται προς την
κατεύθυνση της προσοµοίωσης µε τις «κανονικές» συνθήκες ζωής και εργασίας. Μέσω της
προσοµοίωσης, επιδιώκεται η «ηθική σταδιοδροµία» των ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις
να ακολουθεί ένα οιονεί οµαλό βιογραφικό σχέδιο που να αφήνει περιθώρια ατοµικής
παρέµβασης:
«Ο ειχειρησιακός αναροσανατολισµός ου ειχειρείται µε τους ΚοιΣΠΕ είναι µια ραγµατικότητα
ου ηγάζει αό την ανάγκη ένταξης των ασθενών σε δοµές οι οοίες θα τους ροσφέρουν συνθήκες
ραγµατικής εργασίας/αξιορεούς διαβίωσης και δοµές ου θα λειτουργήσουν µε κριτήρια και όρους
βιωσιµότητας.» (απόσπασµα από περιοδικό υποστήριξης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης)
Με τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης παρέχεται έτσι ένα σχεδίασµα
ενός βέλτιστου µέλλοντος για τους πρώην έγκλειστους των ψυχιατρικών ασύλων. Ολόκληρο
το σύστηµα αναδιατάσσεται προς την κατεύθυνση της ανοικτότητας και της εµπλοκής του
ίδιου του υποκειµένου προς θεραπεία στην θεραπεία του ως παρεµβαίνοντα. Έτσι,
µπορούµε να κάνουµε λόγο για «διαπραγµατευσιµότητα» της ηθικής σταδιοδροµίας των
ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις. Το βασικό στοιχείο στο υπό διαµόρφωση καθεστώς
διαπραγµάτευσης είναι το κάλεσµα στα ίδια τα υποκείµενα προς θεραπεία να αναλάβουν
έναν υπεύθυνο ρόλο, ως βασικοί παρεµβαίνοντες στη διαδικασία της θεραπείας. Είναι πλέον
το υποκείµενο ως υποκείµενο στο οποίο η «νέα ψυχιατρική» τείνει να απευθύνεται. Με την
ψυχιατρική

µεταρρύθµιση

επιχειρείται

µια

θεσµική

µετεξέλιξη

που

τείνει

να

υποκειµενικοποιήσει το άτοµο στο οποίο προτείνεται µια ψυχιατρική διάγνωση.
4.9. Το δυνητικά ιάσιµο της «ψυχικής ασθένειας»
Η κοινωνικοποίηση της ψυχιατρικής, η οποία επιχειρείται µε τη διαδικασία της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, είναι πολυδιάστατη. Σε ορισµένες περιπτώσεις, παρατηρείται η
τάση κοινωνικοποίησης της ψυχοπαθολογίας και της άρνησης του περιορισµού της σε ένα
συγκεκριµένο αριθµό από νοσολογικές οντότητες, όσο κι αν στις διαγνώσεις
χρησιµοποιούντα τις περισσότερες φορές καθιερωµένα διεθνώς συστήµατα ταξινόµησης.
∆εν είναι δυνατό να επεκταθούµε στις συζητήσεις περί της λογικής που ακολουθούν τα
διεθνή ταξινοµητικά συστήµατα και στις κριτικές που επιδέχονται όσον αφορά την
παράβλεψη των τοπικών πολιτισµικών παραµέτρων και των πολιτικών διαστάσεων της
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ψυχιατρικής πρακτικής.20 Θα πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµίσουµε τις συνέπειες που έχει για
την ίδια τη διαδικασία επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου προς θεραπεία ο κοινωνικός
προσανατολισµός και την καθοριστική σηµασία που τείνει να αποκτήσει ο κοινωνικός
παράγοντας στις πρακτικές που αποβλέπουν στην «αποκατάσταση». Εάν και στο βαθµό που
η ψυχοπαθολογία νοείται ως κοινωνική παθολογία, δηλαδή ως παθολογία των κοινωνικών
δεσµών,21 τότε η κοινωνική επαν-ένταξη παίρνει τη µορφή του κατεξοχήν κριτηρίου
αποτίµησης της αποτελεσµατικότητας των θεραπευτικών παρεµβάσεων.22
Η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων που επιδιώκουν µια προσοµοίωση των
ψυχιατρικών υπηρεσιών µε τις «φυσιολογικές συνθήκες ζωής» αποκτά έτσι ένα συµβολικό
δυναµικό αµφισβήτησης των κοινωνικών πρακτικών που διαχωρίζουν και εξοβελίζουν. Η
ικανότητα «οµαλής» διαβίωση θεωρείται παράγοντας αποδόµησης και απονοµιµοποίησης
των στερεοτύπων. Έτσι καθίσταται δυνατός ένας λόγος περί «δυνητικά ιάσιµου της ψυχικής
ασθένειας», ο οποίος αναφέρεται στις θεσµικές προσοµοιώσεις της οµαλότητας:
«Το ψυχιατρείο Χανίων, στην Α’ φάση του ρογράµµατος ‘Ψυχαργώς’ δηµιούργησε στην εριφέρεια
Κρήτης τους ρώτους 7 ξενώνες ου ήδη λειτουργούν και φιλοξενούν τους ρώτους ενοίκους τους. Οι
µικρές αντιδράσεις των τοικών κοινωνιών ξεεράστηκαν και αρχίζουν να διαµορφώνουν συνθήκες
κοινωνικής αλληλεγγύης στις γειτονιές. Οι τοικές κοινωνίες αρχίζουν να σφυρηλατούν δυνάµεις
αοδοχής της διαφορετικότητας µε οικίλα ολύ-ολιτισµικά στοιχεία ου εκφράζουν µια κοινωνική
συνοχή. Έτσι δηµιουργείται µια ‘άλλη’ στάση αέναντι στον ψυχικά άσχοντα ου καταδεικνύει ότι η
ψυχική νόσος είναι δυνητικά ιάσιµη.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε τοπική εφηµερίδα, η
υπογράµµιση δική µου)
Με την προβολή του «δυνητικά ιάσιµου της ψυχικής ασθένειας», διάσταση που
συνδέεται µε τις επιτυχείς προσοµοιώσεις της οµαλής ζωής και την αποτελεσµατικότητα των
εγχειρηµάτων εξόδου από το άσυλο ενός αριθµού «ιδρυµατοποιηµένων χρόνιων ασθενών»,
το νέο υποκείµενο προς θεραπεία «αποφυσικοποιείται». ∆εν έχουµε να κάνουµε πια µε µια
σταθερή

και

αµετάβλητη

τάξη

νοσολογικών φαινοµένων

άπαξ

και

διαπαντός

εγκαθιδρυµένων ως αναπηρίες, αλλά µε ένα σύνολο από δυναµικά φαινόµενα, τα οποία δεν
ακυρώνουν την υποκειµενικότητα. Τουναντίον, παρέχεται ένας ανοικτός ορίζοντας
20

Για µια κριτική της παγκόσµιας εξάπλωσης της ταξινοµητικής ιδεολογίας της αµερικανικής ψυχιατρικής βλ.
Kirk Stuart, Kutchins Herb, Aimez-vous le DSM. Le triomphe de la psychiatrie américaine, Institut Synthélado,
1998.
21 Για µια εκτενή ανάλυση της διάστασης της «ψυχικής ασθένειας» ως παθολογίας των κοινωνικών δεσµών, βλ.
Joseph Isaac, Proust Joelle (επιµ.), La folie dans la place, Παρίσι, Raisons Pratiques-Éditions des hautes études
en sciences sociales, 1996.
22 Η θεώρηση της κοινωνικής επανένταξης ως µέτρου αποτελεσµατικότητας των θεραπευτικών παρεµβάσεων
δε σηµαίνει ότι η «ψυχική ασθένεια» ανάγεται σε κοινωνικά αίτια (αν και αυτό έχει προταθεί σε ορισµένες
περιπτώσεις π.χ. από µια εκδοχή του κινήµατος της αντιψυχιατρικής). Αντίθετα, στο προσκήνιο µπαίνει το
κριτήριο της «λειτουργικότητας», δηλαδή της ικανότητας του ατόµου να διαβιεί µαζί µε άλλους ανεξάρτητα
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δυνατοτήτων, εντός του οποίου το υποκείµενο προς θεραπεία µπορεί να διεκδικήσει -το ίδιο
ή άλλοι γι’ αυτό- µια βιογραφική τροχιά «στο εσωτερικό της κοινωνίας». Ο
επαναπροσδιορισµός του υποκειµένου προς θεραπεία προς αυτή την κατεύθυνση θέτει νέους
όρους και παρέχει νέα µέσα, µε τα οποία είναι δυνατόν να σκεφτούµε το «αντικείµενο της
ψυχιατρικής». Την ίδια στιγµή προτάσσεται µια θεσµική αναδιάρθρωση προς την
κατεύθυνση της εξυπηρέτησης αυτών των προταγµάτων. Ένα σύνολο από µικροσκοπικές
επιταγές επιχειρούν να τροποποιήσουν τη στάση των συµµετεχόντων στο ψυχιατρικό
γίγνεσθαι έναντι των υποκειµένων προς θεραπεία. Αυτές οι προβληµατικοποιήσεις
υπενθυµίζουν διαρκώς ότι δεν έχουµε να κάνουµε µε µια «φυσική τάξη πραγµάτων» αλλά µε
µια δυναµική συνισταµένη πολλών δυνάµεων, η οποία επιτρέπει µια οιονεί οµαλή κοινωνική
ένταξη. Μ’ αυτό τον τρόπο «αποδεικνύεται» ότι η «ψυχική ασθένεια» µπορεί δυνητικά να
ιαθεί, στο βαθµό που η ψυχοπαθολογία είναι και κοινωνική παθολογία.
4.10. Το υοκείµενο ρος θεραεία ως «µάρτυρας»
Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ριζοσπαστικοποιούν σε ορισµένες
περιπτώσεις την ιδιάζουσα θεώρηση της ψυχοπαθολογίας ως κοινωνικής παθολογίας. Η
ψυχοπαθολογία δεν περιορίζεται σε «αντικειµενικό γεγονός» που διαγιγνώσκεται µε τη
χρήση παραδεδεγµένων διαγνωστικών κριτηρίων, αλλά κατανοείται ως δυναµική αντίδραση
ενός υποκειµένου απέναντι σε συνθήκες που το υπερβαίνουν και από τις οποίες, κατά µία
έννοια, δραπετεύει. Με τον τρόπο αυτό, η ίδια η ψυχοπαθολογία γίνεται ένας δείκτης των
«κοινωνικών παθολογιών», των «κοινωνικών δυσλειτουργιών»:
«Ο τρελός µας υενθυµίζει ότι κάτι δεν άει καλά στην κυρίαρχη ορθολογικότητα. Συνήθως στα
συµτώµατα της ‘ψυχικής ασθένειας’ δεν βλέουµε αρά τα τραγικά ανθρώινα υολείµµατα ου
άφησε ίσω του το ολοκαύτωµα της ψυχικής κατάρρευσης. Όµως, τα συµτώµατα αυτά, λήρη
νοηµάτων, σφύζουν αό µία ανεξάντλητη ενέργεια ου οφείλουµε να αναγνωρίσουµε. ∆εν είναι
αδρανή χαλάσµατα αλλά εκδηλώσεις µίας έντονης και συχνά ασύνειδης ροσάθειας του υοκειµένου
να αελευθερωθεί αό θανατηφόρα ρότυα σχέσεων ου γνώρισε, και τα οοία εξακολουθεί να
διατηρεί γιατί δεν έµαθε µία ‘άλλη’ γλώσσα, έναν άλλο τρόο εγκόσµιας αρουσίας. Έτσι, η τρέλα
θέτει ερωτήµατα ταυτόχρονα κοινωνιολογικής, φιλοσοφικής και ολιτικής τάξης, µια ου δεν είναι ένα
‘γεγονός’.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε επιστηµονικό περιοδικό)
∆εν έχουµε να κάνουµε µε µια σταθερή τάξη πραγµάτων, την οποία η ψυχιατρική
µπορεί να αντιµετωπίσει, ή έστω να διαχειριστεί αντικειµενικά, αλλά µε µια µαρτυρία, µε τη
διπλή έννοια της λέξης. Η εµφάνιση της ψυχοπαθολογίας «µαρτυρά», δηλαδή καταδεικνύει,
τη «σκληρότητα» της κοινωνίας, τις κοινωνικές ανισότητες, την οδύνη που γεννά η ίδια η
από την οριστική «θεραπεία». ∆εδοµένης της χρονιότητας, η θεραπεία τείνει να πάρει µια λειτουργιστική
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διάρθρωσή της. Η ψυχοπαθολογία «µαρτυρά» τις κοινωνικές δυσλειτουργίες που τη
δηµιούργησαν, τις κοινωνικές παραστάσεις που της έδωσαν τα µέσα για να εκφραστεί. Τα
κοινωνικά δεινά είναι παρόντα στην ίδια τη δοµή του παραληρήµατος, στην εσωτερική
διάρθρωση της εξατοµικευµένης ψυχικής οδύνης. Ο πόνος αυτός είναι την ίδια στιγµή
ψυχικός και κοινωνικός, ατοµικός και συλλογικός. Το υποκείµενο γίνεται έτσι µάρτυρας και
µε την άλλη έννοια, αυτού που θυσιάζεται για τη συλλογικότητα: µέσα από την
ψυχοπαθολογία που αναπτύσσει το άτοµο ενσαρκώνει τη συλλογική δυστυχία, της οποίας
γίνεται ο αυτοθυσιαζόµενος µάρτυρας.23
Αυτή η µεταστροφή του τρόπου µε τον οποίο είναι δυνατό να σκεφτόµαστε το
υποκείµενο προς θεραπεία, µέσα από την ιδιάζουσα θεώρηση της ψυχοπαθολογίας ως
«µαρτυρίας», τίθεται το σχεδίασµα µιας αναδιάρθρωσης των θεραπευτικών πρακτικών.
Εφόσον δεν έχουµε να κάνουµε µε «αντικείµενο», µε νοσολογική οντότητα καθεαυτή, αλλά
µε µια υποκειµενική µαρτυρία, µε ιδιόµορφη και ιδιαίτερη πρόσληψη και βίωση του
κοινωνικού κόσµου, τότε ολόκληρο το σύστηµα της ψυχιατρικής φροντίδας θα πρέπει να
αναδιαταχτεί προκειµένου: α) να κατανοήσει αυτή τη µαρτυρία, που παίρνει έτσι το νόηµα
της διαµαρτυρίας, και β) να απαντήσει σ’ αυτό το «αίτηµα», δηµιουργώντας τις συνθήκες
εκείνες που θα µπορούσαν να υποκαταστήσουν εν µέρει τις δοµές που γεννούν πόνο. Οι
εναλλακτικές δοµές διαβίωσης αντιπαρατίθενται µε τον τρόπο αυτό όχι µόνο στους
παραδοσιακούς ασυλιακούς θεσµούς αλλά και στις κοινωνικές καταστάσεις που γεννούν πόνο
και οδηγούν τους «κοινωνικούς δραπέτες» στο ασφαλές καταφύγιο της «ιδιωτικής
πραγµατικότητας»:
«Ο βασικός τρόος ροσέγγισης του αρρώστου συνίσταται στο να ενθαρρύνεται να βλέει τον κόσµο
όως είναι στην ραγµατικότητα, αυτό ακριβώς ου δεν µορεί να κάνει. Θεωρούµε ότι ο στόχος µας
είναι µάλλον να του δηµιουργήσουµε έναν κόσµο ου να είναι τελείως διαφορετικός αό αυτόν ου
εγκατέλειψε αό αελισία και ειλέον έναν κόσµο στον οοίο να µορεί να εισέλθει αµέσως έτσι
όως είναι. Έναν κόσµο αλληλεγγύης.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε επιστηµονικό περιοδικό)
Αυτή η οπτική, τα επιστηµολογικά και πολιτικά θεµέλια της οποίας ανευρίσκονται
στις ψυχοδυναµικές θεωρίες και στο κίνηµα της αντιψυχιατρικής, παίρνουν εδώ ένα πολύ

χροιά, ιδιαίτερα στις συστηµικά προσανατολισµένες θεραπευτικές πρακτικές.
23 Μια κονστρουβιστική θεώρηση της «ψυχικής ασθένειας», ως προσαρµογής σε προϋπάρχουσες εικόνες της
παρέκκλισης, παρουσιάζεται από τη θεωρία του Scheff. Υπ’ αυτό το πρίσµα, ο «ψυχικά ασθενής» είναι ο
«εθελούσιος» µάρτυρας της συλλογικότητας, αυτός που ανταποκρίνεται στο προκατασκευασµένο πρότυπο
αυτού του τύπου της παρέκκλισης. Πρόκειται για µια ηθεληµένη ανάληψη του ρόλου του αποδιοποµπαίου
τράγου. Βλ. Scheff Thomas, Being mentally ill, Νέα Υόρκη, Albine De Gruyter, 1984. Για µια κριτική αυτής
της ακραίας κονστρουβιστικής άποψης, βλ. Ουλής Παναγιώτης, «Η ψυχική νόσος ως σήµανση κοινωνικά
αποκλινόντων τύπων συµπεριφοράς: επιστηµολογική εξέταση των θέσεων του T. Scheff», Τετράδια ψυχιατρικής,
τ. 73, 2001, σ. 105-112.
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συγκεκριµένο περιεχόµενο και οδηγούν σε ένα πολύ συγκεκριµένο αποτέλεσµα: ο ορίζοντας
εντός του οποίου µπορούµε να σκεφτούµε το υποκείµενο προς θεραπεία µετασχηµατίζεται.
Ο ορίζοντας αυτός δεν αφορά σε ένα αφηρηµένο πεδίο νοηµάτων, αλλά στον κοινό νου. Τα
προτάγµατα που διαπερνούν το πεδίο της καθηµερινότητας σπρώχνουν τη σκέψη των
συµµετεχόντων προς αυτή την κατεύθυνση, αναδιατάσσοντας τον ορίζοντα εντός του οποίου
ο κοινωνικός κόσµος αποκτά τη συνεκτικότητά του και την αντικειµενικότητά του. Εντός
αυτού του ορίζοντα οι συµµετέχοντες στο καθηµερινό γίγνεσθαι της ψυχιατρικής θα
ανατρέξουν προκειµένου να ορίσουν και να επανορίσουν τις ίδιες τις προϋποθέσεις της
σκέψης, µε βάση τις οποίες το νέο υποκείµενο προς θεραπεία αναδύεται ως µια δυναµική
συνισταµένη. ∆ηλαδή, ως υποκείµενο που δρα και αντιδρά, ακόµα και επί της ίδιας του της
ψυχοπαθολογίας.
4.11. Η «ψυχική ασθένεια» ως έκφραση υαρξιακής κρίσης
Η

δυνατότητα

ενεργητικής

εµπλοκής

του

υποκειµένου

απέναντι

στην

ψυχοπαθολογία του υπογραµµίζεται µε τη θεώρηση της ψυχικής ασθένειας ως έκφρασης
µιας «υπαρξιακής κρίσης». Υπ’ αυτό το πρίσµα, η ψυχοπαθολογία συνιστά µια «έκρηξη
υποκειµενικότητας», µια «µαρτυρία» µε µια τρίτη έννοια: δεν πρόκειται πια µόνο για την
κατάδειξη των δυσλειτουργιών των κοινωνικών δοµών και για την «εθελούσια» θυσία του
εαυτού για χάρη της συλλογικότητας, αλλά για την µαρτυρία της αυθεντικότητας του
υποκειµένου. ∆ιαρρηγνύοντας τις κοινωνικές συµβάσεις, αποδοµώντας τη «φυσική στάση»
απέναντι στον κοινωνικό κόσµο και την «κίβδηλη αντικειµενικότητά του», για να
χρησιµοποιήσουµε όρους που παραπέµπουν στο Husserl, το υποκείµενο διακηρύσσει την
ανεξαρτησία του, µαρτυρά τη µοναδικότητά του και την αυθεντικότητά του, το βαθύτερο
δικαίωµά του να είναι αυτό που θα θελήσει να είναι.
Η ψυχοπαθολογία δε µπορεί, έτσι, να περιοριστεί σε µια κενή νοήµατος
αντικειµενικότητα, σε µια αρνητικότητα, δηλαδή σε µια νοσολογική οντότητα που δε θα
µπορούσε παρά να καταστεί αντικείµενο διαχείρισης, αν δε µπορέσει να παταχθεί οριστικά.
Σύµφωνα µ’ αυτή την οπτική, στην «έκρηξη της υποκειµενικότητας» θα πρέπει να δούµε το
πολιτικό µανιφέστο µιας µοναδικής και ανεπανάληπτης ύπαρξης, τη στιγµή που
διακηρύσσει, µε τον πιο δραµατικό τρόπο, το ίδιο της το είναι.
Το υποκείµενο προς θεραπεία προσδιορίζεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι µόνο ως
«κοινωνικός δραπέτης», ως µάρτυρας των κοινωνικών δεινών που θυσιάζεται προς όφελος
της συλλογικότητας, αλλά και ως «επαναστάτης», ο οποίος διακηρύσσει την ανεξαρτησία του
ίδιου του εαυτού. Η ψυχική οδύνη µεταφράζεται, έτσι, ως αποτέλεσµα µιας υπαρξιακής

388

κρίσης, µέσα από την οποία το άτοµο προβαίνει σε ένα απονενοηµένο διάβηµα διακήρυξης
της ανεξαρτησίας του. Ο «ιδιωτικός κόσµος» του παραληρήµατος συνιστά το ύστατο
καταφύγιο για την απειλούµενη υποκειµενικότητα. Μέσα από την ψυχιατρική µεταρρύθµιση
και τα προτάγµατα που αυτή απευθύνει στο πεδίο της καθηµερινότητας, το υποκείµενο προς
θεραπεία θα νοηθεί και ως ένα «ατοµικό κίνηµα διαµαρτυρίας», που περικλείει µια υπόσχεση
υπαρξιακής συµφιλίωσης. Η ψυχοπαθολογία είναι το αποτέλεσµα της αδυναµίας να
συµφιλιωθεί το ατοµικό είναι µε τη δοσµένη κοινωνική πραγµατικότητα:
«(…) η τρέλα (…) κλείνει µέσα της την υόσχεση ενός αρχέγονου κόσµου, µίας ατιθάσευτης ύαρξης,
ένα βαθύτερο υαρξιακό ερώτηµα, µία σουδή της συνάντησης του χθες µε το αύριο. Αυτή η σαγήνη
της τρέλας, σαν νευµατικής εµειρίας, σαν υαρξιακής ένστασης, σαν ριζικής άρνησης, έρχεται
ακάθεκτα να συναντήσει τις άχρωµες συνθήκες ζωής του καθενός. (…) Χωρίς να θέλουµε να
‘ροµαντικοοιήσουµε’ τα βιώµατα των ‘ψυχικά ασθενών’ θα είναι σφάλµα να εγγράψουµε την τρέλα
στο είεδο του αρνητικού όως κάνει µέχρι σήµερα µε κάθε τρόο η ψυχιατρική.» (ψυχίατρος
Θ.Ψ.Π.Χ., σε επιστηµονικό περιοδικό)
Αυτού του τύπου ηρωοποίηση της τρέλας, η οποία γίνεται το όχηµα για µια ακραία
υποκειµενικοκεντρική θεώρηση της ψυχοπαθολογίας, εµπεριέχει µια πληθώρα από
συνιστώσες που αποβλέπουν σε έναν ευρύτερο µετασχηµατισµό της υποκειµενικότητας. Με
τη διείσδυση στην καθηµερινότητα της θεώρησης της ψυχοπαθολογίας ως υπαρξιακής
κρίσης που υποκρύπτει στο εσωτερικό της µιαν υπόσχεση συµφιλίωσης ατοµικότητας και
συλλογικότητας, επιχειρείται η τροποποίηση του τρόπου µε τον οποίο είναι δυνατό να
σκεπτόµαστε το υποκείµενο προς θεραπεία. ∆εν έχουµε να κάνουµε πια µε µια κενή
αρνητικότητα, αντικειµενικοποιηµένη και ακινητοποιηµένη σε µια νοσολογική οντότητα,
αλλά µε µια δυναµική παράµετρο στο διάκενο του ατοµικού και του συλλογικού, εντός του
συµβολικού χώρου που περικλείει η υποκειµενικότητα ως ορίζοντας συγκρότησης του
εαυτού.
Αυτή η διαδικασία ηρωοποίησης της ψυχοπαθολογίας, στον απόηχο των δεκαετιών
του ’60 και του ’70 και των πολιτισµικών µεταβολών που αυτές επέφεραν στις δυτικές χώρες
κυρίως, ενίοτε διαδραµατίζει κανονιστικό ρόλο. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του
Μαρκίδη,

ενός

κριτικά

διακείµενου

αναγνώστη

αυτής

της

διαδικασίας

προβληµατικοποίησης, ο οποίος αντιπαραθέτει τα πρώτα σκιρτήµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης µε τα σηµερινά:
«Το κίνηµα ‘αντί’ αντλούσε κονδύλια α’ την ψυχή του. Το νεύµα του ήταν η ριζική ααλλοτρίωση,
όχι η ανοικοδόµηση του ίδιου. ∆εν ήταν ζήτηµα ροκάτ ‘βίλας’, αν οι κοινοτικοευρωαϊκές βίλες
ερόκειτο να εξακολουθήσουν ν’ ανάβουν το αλιό ψυχιατρικό καντήλι. Μα έτσι βρέθηκε υοχρεωµένο
να καταστήσει τον άρρωστο (αυτό το αράδειγµα δηµοκρατικού ολίτη…) ‘ήρωα της αγωνίας του,
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ωσάν να έρεε να αοδείξει ότι είναι ‘φευγάτος’ ροκειµένου ν’ αναγνωριστεί α’ το ανατρετικό
ειτελείο κοινωνικά ενεργός, αξιόµαχος και ηθικά αελευθερωµένος. Έρεε κατά τινάς Ορεινούς να
είσαι ειλέον ‘φτιαγµένος’ (θέλεις διαβάζοντας τον Castaneda, θέλεις ρουφώντας αδιάλειτα
τσιγαριλίκι…), έρεε το λιγότερο ν’ ακούς ‘φωνές’. Οι φωνές ήταν κατά τον µακαριστό Roland
Laing µήνυµα α’ το ιο αυθεντικό ανθρώινό σου υερέραν. Έτσι έγιναν και στον καλλιτεχνικό
ορίζοντα οι άρρωστοι άνθρωοι κάτι σαν άγιοι της αυθεντικότητας, κάτι σαν αόστολοι της στεντόρειας
φωνής της ύαρξης – κι αλίµονό τους των φτωχών αν έαυαν να συµεριφέρονται σαν µάρτυρες κι
άγιοι. Η υοχώρηση δια της φαρµακολογικής αρέµβασης της τρέλας τους ερόδιδε κατά την
Ιδεολογία το Είναι τους. Το ιο σηµαντικό είναι ότι δεν τους ζητούσαν σε τελευταία ανάλυση οι
ιδεολόγοι να βγούνε α’ το ψυχιατρικό σύστηµα. Έρεε να µένουν έγκλειστοι στο σύστηµα- και να
αοτελούν τα τεκµήρια, τα οικτρά θύµατά του, σαν τον άνθρωο µε τη σιδερένια µάσκα. Μοιραίοι κι
άβουλοι αντάµα.» (Μαρκίδης 1998, σ. 56-57)
Εντούτοις,

µε

αυτά

τα

συµβολικά

διαβήµατα

που

επιχειρούν

να

επαναπροσδιορίσουν τον ορίζοντα εντός του οποίου σκεπτόµαστε το υποκείµενο προς
θεραπεία, προβληµατικοποιείται ο προσανατολισµός του συστήµατος της ψυχιατρικής
φροντίδας συνολικά. ∆εν «αναµένει» πια νοσολογικές οντότητες, απλά και µονοσήµαντα, τις
οποίες οφείλει να καταστείλει µε κάθε τρόπο, αλλά υποκείµενα που αντιδρούν απέναντι στον
κοινωνικό κόσµο που τα περιβάλλει. Η ψυχιατρική φροντίδα δε µπορεί, εφεξής, να αποκοπεί
παντελώς από το υποκειµενικό βίωµα του κοινωνικού κόσµου. Ακόµα και στις πιο ακραίες
περιπτώσεις όπου αναζητάται µια γενετική προδιάθεση ή ένας γενετικός υπερκαθορισµός
της ψυχοπαθολογίας, το υποκείµενο δεν µπορεί να εκπέσει στο επίπεδο του φορέα µιας
αντικειµενικότητας, µετασχηµατιζόµενο το ίδιο σε «σώµα-αντικείµενο» προς διαχείριση. Η
υποκειµενικότητα τείνει να εγκατασταθεί ως σταθερά που επηρεάζει, αν δεν καθορίζει, την
πορεία της ίδιας της «αρρώστιας». Το υποκειµενικό βίωµα του κοινωνικού κόσµου, αλλά και
του ίδιου του συστήµατος της ψυχιατρικής φροντίδας, στην ευέλικτή µορφή του που
εγκαθιδρύεται στην Ελλάδα του γυρίσµατος του αιώνα, τείνει να αποτελέσει µια σταθερά της
διαδικασίας της ψυχιατρικής θεραπείας. Ακόµα και όταν η αντίληψη της «πραγµατικότητας»
είναι πλήρως διαταραγµένη, το υποκείµενο θεωρείται ότι είναι παρόν, ως µια δυνάµει
αυτόνοµη συνιστώσα, την οποία η θεραπευτική πρακτική δεν µπορεί παρά να συνυπολογίσει:
όχι µόνο για να υπακούσει σε ένα political correct, αλλά για να είναι αποτελεσµατική.
4.12. Το «υοκείµενο ου άσχει»
Η έννοια που δίνει περισσότερο απ’ όλες το σχεδίασµα της νέας θεώρησης του
υποκειµένου προς θεραπεία είναι αυτή του «πάσχοντος υποκειµένου». Στο πεδίο της
καθηµερινότητας, ο προσδιορισµός αυτός χρησιµοποιείται εναλλακτικά µε άλλες
περισσότερο ιατροκεντρικές κατηγορίες, όπως «ψυχικά άρρωστος» ή «ψυχικά ασθενής» ή
περισσότερο ανθρωποκεντρικές, όπως αυτή του «ψυχικά πάσχοντος», του «ψυχικώς
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πάσχοντος ανθρώπου», του «ανθρώπου που πάσχει» κ.α. Η έννοια του «ψυχικώς πάσχοντος
υποκειµένου» συµπυκνώνει συµβολικά ένα βαθύτερο µετασχηµατισµό του τρόπου µε τον
οποίο µπορούµε να σκεφτούµε το υποκείµενο προς θεραπεία.
Το

«υποκείµενο

που

πάσχει»

είναι

ένα

υποκείµενο

«µε

συνείδηση»,

αποστασιοποιηµένο ως ένα βαθµό από την ψυχοπαθολογία του. Ενώ ο «ψυχικά άρρωστος»
έχει να αντιπαλέψει την ανεξαρτησία της αρρώστιας σε σχέση µε την ίδια του την ιδιότητα
ως υποκειµένου, το «ψυχικά πάσχον υποκείµενο» διατηρεί ακέραιη, σε πλήρη ενέργεια, την
ανθρώπινη ουσία του. Μια θεραπευτική παρέµβαση προσανατολισµένη στο ψυχικά πάσχον
υποκείµενο δεν αντιµετωπίζει µια αντικειµενικοποιηµένη νοσολογική οντότητα, µια
«αρρώστια», αλλά µια συνολική πάθηση του υποκειµένου ως υποκειµένου, µια µερική
ανικανότητά του να λειτουργήσει ως υποκείµενο.
Η έννοια αυτή δεν είναι καινούρια. Μπορεί να τη βρει κανείς σε παλαιότερα
ψυχιατρικά εγχειρίδια να κυκλοφορεί µαζί µε άλλες. Όµως, κατά τη διαδικασία της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, όταν το πλαίσιο γίνεται εξόχως συγκρουσιακό και οι λέξεις
µετατρέπονται σε όπλα, σε συµβολικά διαβήµατα που τείνουν να εγκαθιδρύσουν ή αντίθετα
να απονοµιµοποιήσουν ορθοδοξίες, η έννοια του «ψυχικά πάσχοντος υποκειµένου» παίρνει
τη µορφή µιας καθοριστικής µετατόπισης.24
Κατά την επιτόπια έρευνα «συνάντησα» αυτή την έννοια, µε θαυµαστή συνέπεια, σε
όλους τους χώρους όπου κυριαρχούσε ο «κριτικός» ψυχιατρικός λόγος. Η ιδιότητα της ως
έννοιας που συµπυκνώνει τη νέα θεώρηση του υποκειµένου προς θεραπεία είναι που τη
καθιστά καθοριστική. Έχουµε να κάνουµε µε µια υποκειµενική οδύνη, η οποία σχετίζεται
µε την ενεργητική σχέση του ατόµου µε τον κοινωνικό κόσµο, και όχι µε µια αντικειµενική
πραγµατικότητα. Αυτή η µετατόπιση, από την νοσολογική οντότητα στο υποκειµενικό
βίωµα, είναι που αναδεικνύει τη θεµελιώδη διάσταση του νέου υποκειµένου προς θεραπεία.
Η ψυχική οδύνη τείνει να ενσαρκώσει τη συλλογική οδύνη. Το ψυχικά πάσχον υποκείµενο
γίνεται ένα σηµείο-φάρος, που καταδεικνύει το συλλογικό πόνο, τους φόβους και τα
προβλήµατα µιας δεδοµένης συλλογικότητας.

24

Μπορούµε να βρούµε εδώ ορισµένες αναλογίες µε την έννοια της ψυχικής οδύνης (soufrance psychique) που
επιτελεί µια αντίστοιχη λειτουργία στη Γαλλία. Μπορούµε, επίσης, να δούµε σε αυτές τις αναλογίες το
σχεδίασµα των µελλοντικών προοπτικών. Η έννοια της «ψυχικής οδύνης», σε συνδυασµό µε αυτή της
«κοινωνικής οδύνης», τείνει να αποτελέσει στη Γαλλία ένα κλειδί, το οποίο διανοίγει έναν ερµηνευτικό χώρο µε
τον οποίο µπορεί να κατανοηθεί όχι µόνο ο παραδοσιακός φορέας της ψυχοπαθολογίας αλλά η γενική
κοινωνική παθολογία, συνενώνοντας τους παραδοσιακούς παρεµβαίνοντες, τους επαγγελµατίες των
ψυχιατρικών και των κοινωνικών υπηρεσιών, µε νέους δρώντες, όπως οι εθελοντικές οµάδες και τα
εξατοµικευµένα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης. Ενδεικτικά βλ. Baillon Guy, Les urgences de la folie, Παρίσι,
Gaetan Morin Éditeur, 1998, σ. 40-43 και Baillon Guy, «Υποδοχή – κρίση και επείγον ή µάλλον επείγον –
υποδοχή – κρίση», στο Αµπατζόγλου Γρηγόρης, Αποστολακέας Χρήστος (επιµ.), Α ό την ψυχαναλυτική θεωρία
στις ψυχιατρικές ρακτικές, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1999, τ. ΙΙ, σ. 39-62
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Η έννοια αυτή εµπεριέχει τα βασικά στοιχεία του νέου υποκειµένου προς θεραπεία.
Θα πρέπει, ωστόσο, να υπενθυµίσουµε για άλλη µια φορά ότι η διαδικασία που
περιγράφεται συνιστά εγχείρηµα και όχι µια πλήρη και ολοκληρωµένη αναδιάταξη των
νοητικών δοµών. Πολύ περισσότερο, δεν πρόκειται για µια παγιωµένη κατάσταση. Έτσι,
όταν ένας ψυχίατρος διαµαρτύρεται για τους ρυθµούς µε τους οποίους η ψυχιατρική
µεταρρύθµιση εφαρµόζεται στη χώρα µας, επισηµαίνει µεταξύ άλλων το ζήτηµα του
«πάσχοντος υποκειµένου», ως έναν τοµέα όπου παρατηρείται ανεπαρκής πρόοδος:
«Αυτό ου εξακολουθεί να αραµένει αναάντητο, ύστερα αό 15 ερίου χρόνια ‘ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης’, είναι η κεντρικότητα του άσχοντος υοκειµένου: κεντρικότητα στο εδίο της
θεραείας, των δικαιωµάτων, της οργάνωσης των υηρεσιών.» (ψυχίατρος, σε επιστηµονικό
περιοδικό)
Οι επαναπροσανατολισµοί αυτοί, οι οποίοι ανευρίσκονται παντού, από το πεδίο της
καθηµερινότητας έως τα ψυχιατρικά εγχειρίδια, δεν έχουν συγκροτηθεί ως αυτοφυή
εννοιολογικά σχήµατα αλλά παραπέµπουν σε πολλαπλές όσο και διαφορετικές παραδόσεις.
Για παράδειγµα, η θεώρηση του υποκειµένου προς θεραπεία ως «πάσχοντος υποκειµένου»
αναφέρεται

στο ψυχαναλυτικό

παράδειγµα,

στην

πληθώρα

από

τις

δυναµικές

ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, στις λακανικές αναθεωρήσεις αλλά κυρίως στη φιλοσοφία
του υπαρξισµού. ∆ε θα πρέπει να λησµονούµε τον τρόπο µε τον οποίο συγκροτούνται οι
επιστηµονικοί λόγοι στη σύγχρονη Ελλάδα, µέσω παραδειγµάτων, που κάποτε αντιφάσκουν
µεταξύ τους. Ούτε και µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός ότι η ψυχιατρική
µεταρρύθµιση δεν αποτελεί µια οµοιογενή διαδικασία, σύµφωνη µε κάποιες υποτιθέµενες
θεωρητικές και θεραπευτικές ορθοδοξίες. Στο εσωτερικό της ανευρίσκουµε µια πληθώρα
από θεωρητικές αναφορές, οι οποίες παραπέµπουν από το οργανικό παράδειγµα, στις πιο
«εξελιγµένες» και γενετικά προσανατολισµένες εκδοχές του, έως το κίνηµα της
αντιψυχιατρικής. Ακριβώς για το λόγο αυτό είναι που αποκτά βαρύνουσα σηµασία η εξέταση
του τρόπου µε τον οποίο τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης διακινούνται στο πεδίο της
καθηµερινότητας, στις πρόσωπο µε πρόσωπο κοινωνικές ανταλλαγές. Είναι για τον ίδιο
λόγο που οι τοπικές εννοιολογήσεις αποκτούν κεντρική σηµασία στον τρόπο που
επιχειρείται ένας επαναπροσδιορισµός της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής και ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαδικασία επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου.
Οι έννοιες αυτές, οι λέξεις που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινότητα για να
κατονοµαστούν τα πράγµατα και οι καταστάσεις, καταδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα
των προταγµάτων. Αυτές οι έννοιες είναι που µας δείχνουν την βαθύτερη λογική των
κοινωνικών µετασχηµατισµών και όχι τα επιστηµονικά εγχειρίδια, στα οποία βρίσκουµε µια
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πληθώρα από αντιφατικές αναφορές στα πιο ετερογενή ψυχιατρικά παραδείγµατα.
Εποµένως, αυτό που θα πρέπει κυρίως να καταδειχτεί είναι αυτή καθεαυτή η κυκλοφορία
των εννοιών αυτών και η ιδιαίτερη χρήση που τους επιφυλάσσεται, όπως και το ιδιαίτερο
περιεχόµενο που τους αποδίδεται, κι όχι µόνο οι θεωρητικές ορθοδοξίες από τις οποίες
έχουν αντληθεί. Τα ίδια τα παραδείγµατα από τα οποία αυτές οι τοπικές έννοιες έχουν
εµπνευστεί, αποκτούν τη σηµασία τους από τον τρόπο µε τον οποίο εγκαθίστανται στην
καθηµερινότητα οι έννοιες που αντλούνται από αυτά. Αυτές οι συνδιασταυρώσεις
(Γεωργούλας, 2002) είναι που δηµιουργούν τα πρωτότυπα αποτελέσµατα και τα ιδιόµορφα
συµπλέγµατα των τοπικών παραστάσεων, παρέχοντας πρίσµατα ανάγνωσης του κοινωνικού
κόσµου.
Συνεπώς, σηµασία δεν έχει τόσο το ερώτηµα από πού αντλείται η έννοια του ψυχικά
πάσχοντος υποκειµένου, όσο ο τρόπος µε τον οποίο χρησιµοποιείται στην καθηµερινότητα
κατά τη διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Μια µεταβολή του «αντικειµένου» του
συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας επιφέρει αναγκαστικά ένα συνολικό, όσο και δοµικό,
µετασχηµατισµό. Μέσα απ’ αυτές τις λέξεις-όπλα µπορούµε να δούµε τις συγκρούσεις που
αναδύονται, τα διακυβεύµατα ενός κοινωνικού µετασχηµατισµού και τα εγχειρήµατα
επαναπροσδιορισµού της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Αυτές
οι µικρές λεκτικές µετατοπίσεις αποτελούν δείκτες, πού µας δείχνουν προς τα που µας
οδηγούν οι µεγάλοι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί.
4.13. Η λογική της εανένταξης
Κατά τη διάρκεια της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, η έννοια της κοινωνικής
επανένταξης γίνεται κεντρική και υποστασιοποιείται στα προγράµµατα αποκατάστασης των
ατόµων εκείνων που είτε παρέµειναν για ένα µεγάλο µέρος της ζωής τους σε ψυχιατρικό
άσυλο είτε πρόκειται για νέες «περιπτώσεις» ψυχιατρικών διαγνώσεων. Οι νέες δοµές, οι
οποίες αναπτύσσονται έξω από τα τείχη του ασύλου, επιχειρούν να λειτουργήσουν ως
προσοµοιώσεις της κοινωνικής πραγµατικότητας, µε ένα συνεχές µέληµα να µην αποκόψουν
τα άτοµα στα οποία απευθύνονται από τις συνηθισµένες κοινωνικές δραστηριότητες. Η
παραµονή, καθεαυτή, έξω από τα τείχη του ασύλου θεωρείται ως ύψιστη θεραπευτική
διαδικασία, εφόσον συνεισφέρει καθοριστικά στην διατήρηση ή τη σταδιακή επανάκτηση
των χαµένων κοινωνικών δεξιοτήτων:
«Το ρόγραµµα εντάσσεται στα λαίσια της µεταρρύθµισης του συστήµατος ψυχιατρικής ερίθαλψης
και φροντίδας και στοχεύει στην κοινωνικο-οικονοµική ένταξη ατόµων µε ψυχικά ροβλήµατα µέσα
αό τη δηµιουργία ξενώνων και οικοτροφείων. ∆ίνει τη δυνατότητα στ’ άτοµα αυτά να ζήσουν και να

393

εργαστούν αξιορεώς µέσα στην κοινωνία και αράλληλα να ξαναοκτήσουν κάοια βασικά ράγµατα,
τα οοία για ένα µεγάλο µέρος της ζωής τους έχουν στερηθεί (.χ. ένα κοµοδίνο, µια ντουλάα, ή ένα
ιρούνι. Τέλος ν’ αοκτήσουν ξεχασµένες δεξιότητες, ροκειµένου να µορέσουν να ζήσουν όως όλοι
οι άνθρωοι.» (πρόεδρος ψυχιατρικού ιδρύµατος σε δηµόσια παρέµβαση µετά από
αντίδραση κατοίκων για τη δηµιουργία ξενώνα στη γειτονιά τους)
Αυτή η µετατόπιση, από το ψυχιατρικό άσυλο «στην κοινότητα» (in the
community), προϋποθέτει µια νέα υποκειµενικότητα ως πλαίσιο αναφοράς. Το νέο
υποκείµενο θεωρείται ικανό να διαβιώσει σε συνθήκες που τείνουν να προσοµοιάσουν στις
«κανονικές» κοινωνικές καταστάσεις. Το άτοµο θεωρείται ότι διαθέτει εκείνες τις ικανότητες
(competencies) που θα του επιτρέψουν να επανοικειοποιηθεί τις κοινωνικές δεξιότητες που ο
µακροχρόνιος εγκλεισµός του στέρησε, εξαιτίας της ιδρυµατικής φροντίδας και της
ιατρογενούς παθολογίας που αυτή επέφερε. Οι θεραπευτικές παρεµβάσεις κατά το λεγόµενο
στάδιο της «αποκατάστασης», που πολλές φορές ξεκινά από τη στιγµή που ένα «αίτηµα»
διαβαίνει την πόρτα του συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας, ενέχουν το χαρακτήρα της
επανα-κοινωνικοποίησης. Το εγχείρηµα της «αποκατάστασης» αποβλέπει στη διατήρηση µε
κάθε τρόπο του ατόµου εντός των «φυσικών» τόπων ανθρώπινης διαβίωσης. Ακόµα και το
ίδιο

το

ψυχιατρείο

µετασχηµατίζεται

έτσι

ώστε

να

δηµιουργούνται

«εστίες

φυσιολογικότητας», όπως χαρακτηριστικά λέγεται.
Αυτός ο επαναπροσανατολισµός της ψυχιατρικής φροντίδας, και στο µέτρο που
πράγµατι επιτυγχάνεται, αποβλέπει σε, και την ίδια στιγµή προϋποθέτει, ένα υποκείµενο το
οποίο διατηρεί, σε ένα βαθµό τουλάχιστον, την ανθρώπινη υπόστασή του. ∆εν έχουµε να
κάνουµε µε µια νοσολογική οντότητα που κατακυριεύει το υποκείµενο και το διαφοροποιεί
ουσιωδώς από την ανθρώπινη τάξη αλλά µε ένα είδος «διαταραχής». Αυτή η διαταραχή δεν
είναι πάντοτε δυνατόν να επιδιορθωθεί, µπορεί, όµως, να ελεγχθεί αποτελεσµατικά,
επιτρέποντας στον «άνθρωπο που πάσχει» να διάγει µια οιονεί «φυσιολογική» ζωή.
Ολόκληρο το σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών αναδιατάσσεται, έτσι ώστε να
εµποδιστεί κατά το δυνατόν η «κλειστή» φροντίδα, αποβλέποντας στη διατήρηση της
παραµονής στους «φυσικούς» κοινωνικούς χώρους ή σε ψυχιατρικούς χώρους που
προσοµοιάζουν µε την «φυσιολογική» ζωή. Το νέο υποκείµενο προς θεραπεία νοείται
δυνάµει ικανό να ζήσει «µέσα» στην κοινωνία. Κατά συνέπεια, ο ψυχιατρικός θεσµός
αναδιατάσσεται έτσι ώστε να συµβάλει στην κάλυψη των προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν
στο άτοµο να διάγει µια κατά το δυνατόν «οµαλή» κοινωνική ζωή:
«Τα αοτελέσµατα έδειξαν ως η ροσάθεια εγκαθίδρυσης εκ µέρους της ψυχιατρικής οµάδας ενός
θεραευτικού «συνεχούς» ου αντιαρατίθεται στον κατακερµατισµό της εσωτερικής και εξωτερικής
ραγµατικότητας, όως αυτός αρουσιάζεται στην ψυχωτική διεργασία, ειτυγχάνει την καλύτερη
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στήριξη του ασθενούς, την ρόληψη και την έγκαιρη αρέµβαση κατά τη διάρκεια των υοτροών και
την αοφυγή του εγκλεισµού και της αοκοής αό το κοινωνικό του εριβάλλον. Ειλέον,
συνεισφέρει σηµαντικά στην εξασφάλιση µιας οιότητας ζωής ανάλογης µε τις ροσωικές ανάγκες και
τις ροσαρµοστικές λειτουργίες του κάθε ατόµου µέσα στον φυσικό του χώρο, την κοινωνική οµάδα.»
(απόσπασµα από παρουσίαση ψυχιατρικής οµάδας, σε ψυχιατρικό συνέδριο, η υπογράµµιση
δική µου)
Μια βασική διάσταση αυτής της νέας λογικής σχετίζεται µε την εργασία. Εφόσον
και στο βαθµό που η εργασία είναι στις κοινωνίες µας βασικός παράγοντας
κοινωνικοποίησης του ατόµου, ένα πρόγραµµα που αποβλέπει στην επανακοινωνικοποίηση
είναι υποχρεωµένο να συµπεριλάβει την επαγγελµατική απασχόληση στους πάγιους στόχους
του. Βρισκόµαστε πολύ µακριά από την παραδοσιακή εργασιοθεραπεία. Μέσα από την
εργασία και την αµοιβή θεωρείται ότι το υποκείµενο επανακοινωνικοποιείται, δηλαδή
εντάσσεται σε ένα κοινωνικό κόσµο, όπου η εργασία εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό
δίαυλο κοινωνικής ένταξης. Η αποφυγή της κοινωνικής περιθωριοποίησης περνά µέσα από
την προσοµοίωση της κοινωνίας στις θεµελιώδης της διαστάσεις, µια «µίµηση» του τρόπου
µε τον οποίο λειτουργεί η ευρύτερη συλλογικότητα. Η εργασία αποτελεί κεντρική διάσταση
αυτού του εγχειρήµατος:25
«Η δόµηση του συνεταιρισµού είναι µια λευρά της διαδικασίας αεξάρθρωσης του Ασύλου και µια
στιγµή αµφισβήτησης της ιδρυµατικής λογικής. Αµφισβητείς την ψυχιατρική των µετρήσεων, των
ταξινοµήσεων, των συµτωµάτων. Εαναδραστηριοοιείς µια βάση εισοδήµατος για να µορεί ο
άσχων να έχει ρόσβαση στις κοινωνικές συνδιαλλαγές» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε άρθρο του σε
τοπική εφηµερίδα)
Έτσι, βλέπουµε µια κοινωνική λογική, η οποία ξεκινά από το νέο υποκείµενο προς
θεραπεία, φτάνει στην εργασία ως κεντρικό µέσο κοινωνικοποίησης, προκειµένου να
καταλήξει στην κοινωνική επανένταξη. Αυτό που ενδιαφέρει εδώ είναι να υπογραµµίσουµε
µια από τις βασικότερες εκ των προϋποθέσεων αυτού του συνολικού επαναπροσανατολισµού
των ψυχιατρικών υπηρεσιών: το νέο υποκείµενο προς θεραπεία. ∆εν έχουµε να κάνουµε µε
µια «αρρώστια» και τον φορέα της αλλά µε ένα υποκείµενο που διατηρεί µια ενεργητική
σχέση µε τον κοινωνικό κόσµο, στον οποίο µπορεί, παρά την όποια «ψυχιατρική
διαταραχή», να ενταχθεί ως οιονεί ισότιµο µέλος. Το υποκείµενο αυτό θεωρείται ότι µπορεί
να οικειοποιηθεί όψεις του κοινωνικού κόσµου και να συνοµιλήσει µε τους άλλους ως άτοµο
25

«Αντίθετα, θεωρούµε ότι η αροχή εργασίας και αµοιβής είναι θερα ευτική και α οκαταστασιακή µόνο κάτω α ό
συνθήκες ελεύθερης ε ιλογής και όταν θεωρείται ως δικαίωµα και ρωταρχικός όρος για τη βελτίωση. Το δικαίωµα στο
µισθό σηµαίνει µια άλλη σχέση, την α όκτηση µιας εξουσίας δια ραγµάτευσης. Σηµαίνει το δικαίωµα να είναι κανείς ο
εαυτός του, διαµέσου και της χρήσης του χρήµατος και της α όκτησης ροσω ικών αντικειµένων.» Πρβλ. Οικονοµίδου
Χρυσούλα, Παπαδηµητρίου Παναγιώτα, Μεγαλοοικονόµου Θ., «Κατάρτιση, αµειβόµενη εργασία και
αποϊδρυµατοποίηση, η εµπειρία του Κ.Θ. Λέρου», Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 66, 1999, σ. 116.
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που δύναται να γνωρίσει τον κόσµο και να επενεργήσει σε αυτόν, του εαυτού του
συµπεριλαµβανοµένου.
5. Ο υευθυνοοιητικός λόγος και το νέο υοκείµενο ρος θεραεία
Μέσα από όλα αυτά τα προτάγµατα που διεισδύουν στον κοινωνικό κόσµο της
ψυχιατρικής κατά τη διαδικασία του µετασχηµατισµού που επιχειρείται µε την ψυχιατρική
µεταρρύθµιση, ένας υευθυνοοιητικός λόγος αγκαλιάζει το υποκείµενο προς θεραπεία. Ο
λόγος αυτός τείνει να το καταστήσει υπεύθυνο καταρχήν έναντι του ίδιου του εαυτού του και
στη συνέχεια έναντι των άλλων. ∆εν έχουµε να κάνουµε πια ούτε µε ανεύθυνο άτοµο που «το
βρήκε» η αρρώστια, ούτε µε φορέα µιας ψυχοπαθολογίας, η οποία προσεγγίζεται
«αντικειµενικά», σαν να επρόκειτο για «πράγµα». Τουναντίον, πρόκειται για ένα υποκείµενο
που συσχετίζεται ενεργητικά µε τον κόσµο, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού.26
Αυτό το υποκείµενο πρέπει να πειστεί το ίδιο για τις δυνατότητές του, προκειµένου να
καταστεί ένας συνεταίρος, ένας από τους βασικούς, αν όχι ο βασικότερος, παρεµβαίνων στη
διαδικασία της θεραπείας και της αποκατάστασης:
«Έχει µεγάλη σηµασία ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες όχι µόνο να µορεί αλλά και να ιστεύει ότι
µορεί να καταφέρει ολλά ράγµατα χωρίς τη βοήθεια των άλλων.» (γυµναστής Θ.Ψ.Π.Χ. σε
τοπική εφηµερίδα)
Η αναστοχαστικότητα δε νοείται εδώ ως εγγενής ιδιότητα του ατόµου. Αποτελεί ένα
διακύβευµα, προς το οποίο ο υπευθυνοποιητικός λόγος σπρώχνει το υποκείµενο προς
θεραπεία. Το τελευταίο θεωρείται ότι όχι µόνο «µπορεί», δηλαδή διαθέτει την ικανότητα,
αλλά και «οφείλει» να αναλάβει τις ευθύνες του. ∆ηλαδή, οφείλει να στοχαστεί έναντι της
«ηθικής του υποχρέωσης» να είναι υπεύθυνο, να εργάζεται και να «αναπτύσσεται» διαρκώς,
επενεργώντας ενεργητικά στον εξωτερικό και στον εσωτερικό κόσµο, στην «εσωτερική και
την εξωτερική φύση» (Horkheimer, 1987). Το άτοµο καθίσταται έτσι ηθικό υποκείµενο. Αν
το σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών αναδιατάσσεται προς την κατεύθυνση της
προσοµοίωσης µε τις «κανονικές» κοινωνικές συνθήκες, το ίδιο το υποκείµενο οφείλει να
εµπλακεί ενεργά σε αυτή τη διαδικασία της προσοµοίωσης, µε απώτερο στόχο να µπορέσει
να διαβιώσει κατά το δυνατόν αυτόνοµα, χωρίς τη φροντίδα και την υποστήριξη των
ψυχιατρικών υπηρεσιών. Ακόµα όµως και όταν βρίσκεται εντός της αγκάλης των
26

«Η ανάδυση του υ οκειµένου α ό την κατάσταση της ιδρυµατικής ακύρωσης του ροσώ ου του ( ου µέρος της είναι η
µάταιη και άχρηστη ή η κατα ιεστική α ασχόληση), στην κοινωνική ανα αραγωγή του, σαν εργαζόµενου και ολίτη µε
δικαίωµα, είναι ένα συνεχές, ου δεν µ ορεί ν’ αναχθεί σ’ ένα µοντέλο εργασίας, αυτό ου ε ικρατεί στην ελεύθερη αγορά
εργασίας. Η διαρκής εκ αίδευση, ως βασικό δικαίωµα των ιο αδύναµων, θα έ ρε ε να ξεκινά α ό το ιο βασικό δικαίωµα
των ιο αδύναµων, θα έ ρε ε να ξεκινά α ό το ιο βασικό ε ί εδο: α ό την ανάκτηση των υ ολει όµενων ικανοτήτων
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υποστηρικτικών δοµών, θα πρέπει το ίδιο να συµπεριφέρεται στην καθηµερινότητά του σαν
να επρόκειτο για «φυσιολογικές» συνθήκες ζωής και εργασίας:
«Μεγάλο µέρος των ροσαθειών µας εικεντρώνεται στην δυνατότητα αναγνώρισης, ειλογής και
αύξησης της ροσωικής ευθύνης σε θέµατα διαχείρισης της καθηµερινής διαβίωσης και
αυτοεξυηρέτησης. (…) Η µοναδικότητα του κάθε ενοίκου σε συνδυασµό µε την ιδιαιτερότητά του
όσον αφορά τα µοναδικά του ροσωικά χαρακτηριστικά και εοµένως τις ειδικές ευκαιρίες και
υοχρεώσεις ου υάρχουν µόνο σ’ αυτόν, ενισχύονται στην έκφραση, αναδόµηση και εκλήρωσή τους.
(…) Οι διαδικασίες της εξάσκησης, συναρτηµένες µε ραγµατικές κοινωνικές καταστάσεις,
διδάσκονται όχι µόνο στον ξενώνα, αλλά και στο εργαστήριο εαγγελµατικής κατάρτισης.»
(απόσπασµα από ιστοσελίδα ξενώνα της περιφέρειας Κρήτης)
Ο υπευθυνοποιητικός λόγος αγκαλιάζει το υποκείµενο και το ακολουθεί σε κάθε του
βήµα. Η ίδια η υπευθυνοποίηση κατανοείται ως ο κεντρικός στόχος αλλά, παραδόξως, και
το µέσο των θεραπευτικών παρεµβάσεων. Η θεραπεία-αποκατάσταση θεωρείται ότι έχει
επιτύχει στο βαθµό που η υπευθυνοποίηση έχει εγκατασταθεί ως κεντρική συνιστώσα της
δράσης. Η εγκαθίδρυση µιας ηθικής της ευθύνης είναι ο νέος στρατηγικός στόχος των
ψυχιατρικών παρεµβάσεων.
Οι νέες ψυχιατρικές δοµές οµολογούν µε µια εξατοµικευµένη θεραπευτική
παρέµβαση. Τα µεγάλα ψυχιατρικά άσυλα, όπου το άτοµο «µαζοποιείται» και περιστέλλεται
σε αντικείµενο προς διαχείριση, αντικαθίσταται από ένα σύνολο διαφοροποιηµένων δοµών.
Το άτοµο εδώ είναι παρόν ως πρόσωπο, ως άτοµο µε ονοµατεπώνυµο. Αυτό που «φέρει»
δεν είναι πια µια νοσολογική οντότητα, αλλά µια τραυµατισµένη υποκειµενικότητα, µια
εσωτερική ευθραυστότητα.
Από την άλλη, η «ευελιξία» των νέων δοµών καθιστά δυνατή την παρακολούθηση
του ατόµου και «έξω» από τον περιορισµένο χώρο όπου αρθρώνονται οι ψυχιατρικές
υπηρεσίες. Αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα όταν οι ψυχιατρικές δοµές δεν εντοπίζονται
χωροταξικά αλλά οργανικά, όπως στην περίπτωση µιας κινητής µονάδας ή ενός
προγράµµατος που αποβλέπει στη «βοήθεια στο σπίτι». Έτσι, δεν έχουµε µόνο µια
προσοµοίωση των πραγµατικών συνθηκών εκ µέρους των ψυχιατρικών υπηρεσιών αλλά σε
ορισµένες περιπτώσεις και µια µετακίνησή τους στο «εσωτερικό» των «κανονικών» συνθηκών
διαβίωσης. Το υποκείµενο προς θεραπεία «µαθαίνει» µε τον τρόπο αυτό, µέσα από µια
πολυδιάστατη, συνεχή και πολύπλευρη αιδαγωγική, ότι οφείλει να ζήσει ως υπεύθυνο άτοµο,
ως οιονεί ισότιµο µέλος της κοινωνίας: είτε εντός της κοινωνίας είτε σε συνθήκες που σκοπό
έχουν να προσοµοιάσουν κατά το δυνατόν µε τους φυσικούς χώρους διαβίωσης.

αυτονοµίας, α ό τις ιο στοιχειώδεις δραστηριότητες.» Οικονοµίδου Χ, Παπαδηµητρίου Π, Μεγαλοοικονόµου Θ.,
«Κατάρτιση, αµειβόµενη εργασία και αποϊδρυµατοποίηση, η εµπειρία του Κ.Θ. Λέρου», ο.π., σ. 119.
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Η «αυτοοργάνωση» είναι ένας στρατηγικός προσανατολισµός που δεν έχει ακόµα
αναπτυχθεί σε µεγάλο βαθµό στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια, όµως, της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης έχουν εµφανιστεί οι πρώτοι πυρήνες, µε την καθοδήγηση των ειδικών.
Ωστόσο, σε αυτό το σηµείο δε θα πρέπει να δούµε µόνο έναν επικαθορισµό των ειδικών,
αλλά και ένα συνολικό επαναπροσανατολισµό των ψυχιατρικών υπηρεσιών προς την
κατεύθυνση της υπευθυνοποίησης και της ενεργητικής παρέµβασης των ίδιων των
ενδιαφεροµένων:
«Είναι φανερό ότι αράλληλα µε τις είσηµες κυβερνητικές ολιτικές λειτουργούν και σε τοικό
είεδο οµάδες ευαισθητοοιηµένες ρος την κατεύθυνση της αυτο-ενίσχυσης των ψυχικά ασχόντων
και των οικογενειών τους. (…) Η δηµιουργία ξενώνων για τους ψυχικά άσχοντες θα βοηθήσει στην
κοινωνική τους ενσωµάτωση και συµµετοχή, στην αναβάθµιση της οιότητας ζωής και στην αυτόοργάνωσή τους. Οι αραάνω στόχοι δεν ήταν εφικτοί µέσα αό τα µεγάλα ψυχιατρικά νοσοκοµεία.»
(δηµοσιοποιηµένη επιστολή στον τοπικό τύπο συλλόγου οικογενειών για την ψυχική υγεία)
Όλες τις προσπάθειες αυτοοργάνωσης που έγινε δυνατό να προσεγγίσω κατά τη
διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας βρίσκονταν υπό την πατρωνία των ειδικών, τους
ιδεολογικούς προσανατολισµούς των οποίων έτειναν να αναπαράγουν. Τόσο οι σύλλογοι
οικογενειών όσο και οι «λέσχες ασθενών» που παρακολούθησα από κοντά διοργανώθηκαν
από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας, κυρίως ψυχιάτρους, των οποίων τους εκάστοτε
επιστηµονικούς και ιδεολογικούς προσανατολισµούς αναπαρήγαν, είτε προς την κατεύθυνση
της «κριτικής» είτε προς την κατεύθυνση της «εκσυγχρονιστικής» ψυχιατρικής. Αυτός ο
επικαθορισµός οφείλεται εν πολλοίς στον τρόπο που αρθρώνεται η ψυχιατρική
µεταρρύθµιση: πρόκειται για µια συνολική παρέµβαση από τα πάνω, συνεπώς βίαιη, χωρίς
µια οργανική διασύνδεση µε έναν αργόσυρτο κοινωνικό µετασχηµατισµό. Οι ίδιοι οι
ψυχιατρικοί λόγοι που φτάνουν στο πεδίο της καθηµερινότητας έχουν µια κανονιστική
λογική, η οποία κινείται «από τα πάνω προς τα κάτω», από τους πλέον εξειδικευµένους
επαγγελµατίες στους χαµηλόβαθµους συντελεστές της ψυχιατρικής παρέµβασης και από το
κεντρικό στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο. Είναι για το λόγο αυτό που τα
προτάγµατα παίρνουν πολλές φορές τη µορφή µιας κανονιστικότητας που διαχέεται στην
καθηµερινότητα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, όλα αυτά τα εγχειρήµατα (για όλους αυτούς τους λόγους
δεν µπορούµε να µιλάµε τόσο για ένα κοινωνικό µετασχηµατισµό αλλά περισσότερο για
εγχείρηµα) καταδεικνύουν ένα συνολικό αναπροσανατολισµό του τρόπου µε τον οποίο είναι
δυνατόν

να

σκεφτόµαστε

το

υποκείµενο

προς

θεραπεία.

Μπορεί

αυτός

ο

αναπροσανατολισµός να µην είναι ούτε ενιαίος ούτε και εσωτερικά οµοιογενής. ∆ιέπεται,
ωστόσο, από ορισµένες ανιχνεύσιµες γενικές αρχές που κατευθύνουν τη δράση και
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νοµιµοποιούν τις πρακτικές. Η λογική της υπευθυνοποίησης αποτελεί µια καινούρια
σταθερά

στους

θεραπευτικούς

προσανατολισµούς,

ανεξάρτητα

εάν

τίθεται

µε

χειραφετητικούς ή µε τεχνικούς-κανονιστικούς όρους, δηλαδή εάν εκπορεύεται από ένα
«κριτικό» ή αντίθετα από ένα «εκσυγχρονιστικό» βήµα. Το σύγχρονο υποκείµενο προς
θεραπεία «οφείλει» να είναι υπεύθυνο για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, ως ένα βαθµό
για την ίδια του την ψυχοπαθολογία. Είναι ένα υποκείµενο δραστικά ενεργό, την
ενεργητικότητα του οποίου το ψυχιατρικό σύστηµα επιδιώκει να εκµεταλλευτεί, έτσι ώστε να
επιτύχει το εγχείρηµα της ενστάλαξης µιας ηθικής της ευθύνης που θα το ακολουθεί σε κάθε
του βήµα. Το νέο υποκείµενο προς θεραπεία δεν είναι ένα «σώµα-αντικείµενο» προς
διαχείριση, αλλά µια ενεργητική συνιστώσα, ένα άτοµο που «µπορεί και οφείλει» να
αναλάβει τις ευθύνες του:
«Σήµερα για να µορέσουν να ζήσουν σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο, οι νέοι χρειάζονται νέες
δεξιότητες. Τέτοιες δεξιότητες είναι: Να στηρίζονται στον εαυτό τους όταν αίρνουν αοφάσεις για το
µέλλον. Να είναι έτοιµοι για αροσδόκητες αλλαγές. (…) ‘Η ατοµική θεραεία’ του εφήβου είναι
συστηµατική και συνεχής. Ο θεραευτής εγκαθιστά ξεκάθαρους κανόνες ειλικρίνειας, εκτίµησης,
αοδοχής, διαθεσιµότητας και ανοικτότητας. ∆εν βλέει τον έφηβο ούτε σαν κακό, ούτε σαν άρρωστο.
Αντίθετα, ιστεύει σταθερά στις δυνατότητές του και τον βοηθά να τις αναδείξει. ∆ηµιουργεί ένα
ασφαλές εδίο για να αρχίσει να εκφράζει τα ροβλήµατά του. Συνθέτει τα διάφορα κοµµάτια του
εαυτού και κτίζει τη συγκρότηση. Ανάγει τις εµειρίες ου φέρνει ο έφηβος στο λαίσιο των
οικογενειακών ή των άλλων σηµαντικών σχέσεων και µε τον καιρό µαθαίνει να κάνει µόνος του ο
έφηβος τις αναγωγές. ∆ουλεύει συνεχώς και µε υοµονή στο να µεταφέρει το φαντασιωτικό υλικό στο
ραγµατικό, να δηµιουργεί µια ραγµατικότητα ιο θετική, για να µην χρειάζεται η διαφυγή στο
φαντασιωτικό.» (Μαρκέτος & Καραγιάννης, 1997, σ. 589, 591)
6. Μια αιδαγωγική της αυτονοµίας
Μέσα από τον υπευθυνοποιητικό λόγο, που όπως θα δούµε στο τελευταίο κεφάλαιο
δεν περιορίζεται στο χώρο της ψυχιατρικής αλλά επεκτείνεται σε µια σειρά από κοινωνικά
πεδία, τείνει να παραχθεί και να αναπαραχθεί το σύγχρονο αυτοαναφορικό και
αναστοχαστικό υποκείµενο. ∆ηλαδή το άτοµο που αναφέρεται µόνο ή καταρχήν στον εαυτό
του, που φέρει µέσα του το πλαίσιο των ηθικών αναφορών, το οποίο σκέπτεται και δρα κατά
τρόπο ώστε να ικανοποιεί τα κριτήρια που θεωρεί ότι το ίδιο έχει θέσει. Μπορεί τα κριτήρια
αυτά να αναγνωρίζεται ότι ανάγονται σε κοινωνικές και ιστορικές διαδικασίες που
υπερβαίνουν το άτοµο, αλλά από τη στιγµή που θα συγκροτήσουν ένα εσωτερικό σύστηµα
ηνιοχήσεως,27 η δράση δικαιολογείται στη βάση της ταυτότητας που λειτουργεί σαν ένα
είδος φίλτρου νοηµάτων και σηµασιών (Τσιώλης, 2002). Το νέο υποκείµενο προς θεραπεία
27

«Η ηνιόχηση εριλαµβάνει µια µορφή οργάνωσης υ οθετικοτήτων των σχετικά αυτόνοµων φορέων δράσης, η ο οία
καθιστά αυτούς τους φορείς δράσης (σε σχέση µε ένα εριβάλλον) ικανούς ρος ένστοχο ράττειν». Πρβλ. Willke
Helmut, Εισαγωγή στη συστηµική θεωρία, Αθήνα, Κριτική, 1996, σ. 146.
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τείνει προς το σύγχρονο αυτοαναφορικό υποκείµενο, το άτοµο που δρα στη βάση µιας
εσωτερική «σηµαντικής» (sémantique).
«Εκδόθηκε στις 5/7/2000 Αόφαση του Υουργού Υγείας και Πρόνοιας ου αφορά στον καθορισµό
ροϋοθέσεων έγκρισης οργανωµένων ρογραµµάτων αοκατάστασης, στα οοία ροβλέεται η
χορήγηση κινήτρου εανένταξης ή θεραευτικού κινήτρου. Στην Αόφαση ορίζεται ως ‘οργανωµένο
ρόγραµµα αοκατάστασης’ το σύνολο καθηµερινών, ρογραµµατισµένων και εξατοµικευµένων
δράσεων ου σκοό έχουν την άσκηση και υοστήριξη του ασθενούς ροκειµένου να εανενταχθεί στην
κοινότητα. Για όσους είναι ήδη ενταγµένοι στην κοινότητα, σκοός των οργανωµένων δράσεων είναι η
διεύρυνση των δεξιοτήτων τους, η βελτίωση της θέσης τους µέσα στην κοινωνία και η αελευθέρωση
της δηµιουργικότητάς τους. Τελικός στόχος όλων των δράσεων αυτών είναι η λειτουργική αυτονόµηση
του ατόµου. (απόσπασµα από επιστηµονικό περιοδικό υποστήριξης της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, η υπογράµµιση δική µου)
Το σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών αναπροσαρµόζεται προκειµένου να
επιτύχει τον τελικό σκοπό, τη «λειτουργική αυτονόµηση του ατόµου». Μέσα από τον
υπευθυνοποιητικό λόγο τείνει να αναπαραχθεί το σύγχρονο ιδεώδες άτοµο, το
αυτοαναφορικό υποκείµενο. Ολόκληρη η διαδικασία της «αποκατάστασης», η οποία
αρθρώνεται ως εγχείρηµα επανακοινωνικοποίησης τείνει να πάρει τη µορφή µιας
αιδαγωγικής της αυτονοµίας.28
Η προσοµοίωση των «οµαλών» κοινωνικών συνθηκών στις νέες ψυχιατρικές δοµές,
οι «κοινωνικοί συνεταιρισµοί» που διοργανώνονται από το πρόγραµµα «ψυχαργώς» ως
σύµφυτη διάσταση των στεγαστικών δοµών (κάθε στεγαστική δοµή συνδέεται µε έναν ή
περισσότερους «κοινωνικούς συνεταιρισµούς»), οι «εστίες φυσιολογικότητας» που
δηµιουργούνται στο εσωτερικό των ψυχιατρείων, αποτελούν παρεµβάσεις που βασίζονται σε
µια παιδαγωγική της αυτονοµίας. Μέσω αυτής της παιδαγωγικής, η οποία επεκτείνεται στο
σύνολο της καθηµερινής ζωής µε µια πολύτροπη τεχνολογία κοινωνικών δεξιοτήτων που
αρθρώνεται ως βασική αποκαταστασιακή µέθοδος, το υποκείµενο προς θεραπεία
«υποχρεώνεται», κατά κάποιο τρόπο, να µαθητεύσει στην αυτονοµία. Το σύνολο από τις
παρεµβάσεις που αφορούν την καθηµερινότητά του, το µαγείρεµα, η φροντίδα του εαυτού,
η καθηµερινή υγιεινή, το ντύσιµο, οι κοινωνικές συναναστροφές, αποτελούν στόχους και την
ίδια στιγµή µέσα αυτής της παιδαγωγικής. Είµαστε πολύ µακριά από τον
28

«… σε έβαλα στο σ ίτι µου
χάραξα δρόµους να χωράνε και τους δυο µας
σε κράτησα α ό το χέρι σφιχτά
µέχρι ου ανακάλυψες τη δική σου άνοιξη.
Σου άφησα το χέρι
Να τρέξεις µόνος σου να τη χορτάσεις
Και είχε ακόµα τη ζεστασιά µου στη χούφτα σου
Και γω το ιο όµορφο θέαµα µ ροστά στα µάτια µου
Τα δυο φτερά σου να ανοιγοκλείνουν»
Ποίηµα, σε κεντρική ιστοσελίδα οικοτροφείου. Η υπογράµµιση είναι του κειµένου.

400

αντικειµενικοποιηµένο φορέα της ψυχοπαθολογίας, το πρόσφορο «σώµα προς διαχείριση».
Τουναντίον, βρισκόµαστε απέναντι σε µια αναδιάταξη του ψυχιατρικού θεσµού προς την
κατεύθυνση της υποκειµενικοποίησης και της εγκαθίδρυσης κοινωνικών µηχανισµών
παραγωγής της αυτονοµίας:
«Ο σκοός της συµµετοχής τους καθορίζεται αό το ίδιο το ρόγραµµα και σχετίζεται µε την αοιδρυµατοοίησή τους (σε ρώτη φάση, εφόσον οι φιλοξενούµενοι ήταν τρόφιµοι του ψυχιατρείου), την
ανάτυξη και βελτίωση των κοινωνικών τους ικανοτήτων και των δεξιοτήτων ανεξάρτητης διαβίωσης,
τη δηµιουργική τους αασχόληση, την εµλοκή τους στο δίκτυο κοινωνικής υοστήριξης, την
κοινωνικοοίησή τους, τη διασφάλιση της οιότητας ζωής τους, τη διαρκή ψυχολογική τους στήριξη και
τη βελτίωση της ψυχοκοινωνικής τους λειτουργικότητας, έτσι ώστε να είναι ικανοί να ενταχθούν οµαλά
στην κοινωνία και µερικοί αό αυτούς (οι φιλοξενούµενοι του Ξενώνα) να ακολουθήσουν ρόγραµµα
κατάρτισης το οοίο θα τους οδηγήσει σταδιακά και οµαλά στην ενεργό εαγγελµατική δραστηριότητα
µε στόχο την λήρη αυτονόµησή τους.» (απόσπασµα από επιστηµονικό περιοδικό υποστήριξης
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, το οποίο αφορά στους σκοπούς ενός ξενώνα, η
υπογράµµιση δική µου)
Η παιδαγωγική της αυτονοµίας τείνει να πάρει τη µορφή «τεχνολογίας παραγωγής
του εαυτού». Το υποκείµενο προς θεραπεία δε νοείται ανεύθυνο έναντι της ίδιας του της
ψυχοπαθολογίας αλλά, τουναντίον, µια ενεργητική σταθερά στην αποκαταστασιακή
διαδικασία. Η παιδαγωγική της αυτονοµίας απευθύνεται, στο σύνολό της, στη
σταθεροποίηση της ενεργητικής παρέµβασης του ίδιου του ατόµου στον εαυτό του, έτσι
ώστε να συνεργήσει στην χειραφέτησή του:
«Η µετάβαση εκατοντάδων νοσηλευόµενων στα ψυχιατρεία όλης της χώρας σε δεκάδες ξενώνες, στα
λαίσια του ρογράµµατος ‘ΨΥΧΑΡΓΩΣ’, µε στόχο την εαγγελµατική κατάρτιση και την κοινωνική
εανένταξη είναι, ίσως, η ιο µαζικής κλίµακας ροσάθεια αοασυλοοίησης τα τελευταία χρόνια. Η
µετάβαση αυτή έχει, ροφανώς σαν αοτέλεσµα, την ‘βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης’ των
ασθενών. Όταν αναφερόµαστε στην ‘βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης’ έχουµε άντα στο νου µας
ότι αυτή δεν αφορά µόνο στις ξενοδοχειακές συνθήκες, αλλά ρωτίστως στην θεραευτική ατµόσφαιρα,
στις σχέσεις του ‘ασθενή’ µε τους άλλους (µε τους θεραευτές, άλλα κοινωνικά υοκείµενα), µε το
βαθµό κοινωνικής ενσωµάτωσης, µε την αόκτηση εξουσίας αυτοκαθορισµού, διαραγµάτευσης
διεκδίκησης δικαιωµάτων, µε την αόκτηση αξιορέειας, ελευθερίας και των υλικών µέσων στήριξης
(ουσιαστικοοίησης) αυτής της ελευθερίας.» (ψυχίατρος, σε επιστηµονικό περιοδικό, η
υπογράµµιση δική µου)
Μέσα από την παιδαγωγική της αυτονοµίας και τον υπευθυνοποιητικό λόγο, η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση τροποποιεί ριζικά τον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε το
υποκείµενο προς θεραπεία, αντιλαµβανόµαστε τις δυνατότητές του και σχεδιάζουµε τις
θεραπευτικές παρεµβάσεις. Το υποκείµενο παίρνει τη µορφή µιας τραυµατισµένης
υποκειµενικότητας, µιας εσωτερικής ευθραυστότητας. Το σύγχρονο αυτοαναφορικό άτοµο
ανευρίσκεται εδώ όχι ως µια πολιτισµική σταθερά, ούτε ως µια «ουσία», αλλά ως ένα
διακύβευµα, ως τελικός στόχος. Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, αυτά τα
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µικροσκοπικά «να» που διεισδύουν στο πεδίο της καθηµερινότητας επιχειρώντας να
αναδιαρθρώσουν τις νοητικές δοµές και τη νόµιµη θεώρηση του κοινωνικού κόσµου της
ψυχιατρικής, αποσκοπούν σε έναν επαναπροσδιορισµό του υποκειµένου προς θεραπεία.
Πρόκειται για ένα «εγχείρηµα», όχι µόνο γιατί η αυτονοµία του ατόµου, το τελικό
ζητούµενο, είναι πάντοτε επισφαλής, αλλά και επειδή ο στόχος καθεαυτός αποτελεί κεντρικό
διακύβευµα του συµβολικού αγώνα.
Αντί να σκεφτόµαστε το άτοµο ως αυτοαναφορική σταθερά, µέσα από µια
υπερβατική θεώρηση, µπορούµε να εξετάσουµε πώς, µέσα από συγκεκριµένες ιστορικές
διαδικασίες, εντός συγκεκριµένων κοινωνικών πεδίων, αρθρώνονται διαβήµατα που
επιζητούν να τροποποιήσουν και να ελέγξουν τις ίδιες τις προϋποθέσεις παραγωγής της
αυτοαναφορικότητας. Στην περίπτωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης βλέπουµε ότι το
αυτοαναφορικό και αναστοχαστικό υποκείµενο, το άτοµο που διαθέτει ένα εσωτερικό
σύστηµα ηνιοχήσεως, τίθεται ως διακύβευµα καθεαυτό. Η υποκειµενικότητα συγκροτείται
ως «αντικείµενο αγώνα», κάτι για το οποίο θα «οφείλει» να παλέψει κανείς προκειµένου να το
νοµιµοποιήσει ως δυνατότητα (συλλογικό διακύβευµα), και για το οποίο θα πρέπει να
εργαστεί προκειµένου να το κατακτήσει ως πραγµατικότητα (ατοµικό διακύβευµα). Τόσο η
διάσταση της πάλης και του αγώνα, όσο και η διάσταση της παιδαγωγικής και της ανάπτυξης
µιας τεχνολογίας παραγωγής του εαυτού προς την κατεύθυνση της αυτονοµίας, εντοπίζονται
ως διαδικασίες εντός της ιστορίας.29
Στην περίπτωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης εντοπίζεται ένα συνολικό
εγχείρηµα το οποίο, παρά τις εσωτερικές του αντιφάσεις και την πολλαπλότητα των
αναφορών, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον ορίζοντα εντός του οποίου συγκροτείται το
σύγχρονο υποκείµενο προς θεραπεία, µέσα από έναν υπευθυνοποιητικό λόγο και µια
παιδαγωγική της αυτονοµίας. Εντάσσοντας αυτό το εγχείρηµα στο γενικότερο πλαίσιο του
κοινωνικού εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας, µπορούµε να κατανοήσουµε µε
µεγαλύτερη ενάργεια τις ιδιοµορφίες αυτής της πορείας και τις διαφορές της από ανάλογες
διαδικασίες άλλων δυτικών χωρών, οι οποίες λειτούργησαν και εξακολουθούν να
λειτουργούν «παραδειγµατικά», δηλαδή ως πρότυπα και ως µοντέλα. ∆εν πρέπει όµως να
παραβλέψουµε τις εσωτερικές λογικές που διαπερνούν αυτό το εγχείρηµα και τους
θεραπευτικούς αναπροσανατολισµούς στους οποίους αποβλέπουν. Το σύστηµα των
ψυχιατρικών υπηρεσιών τείνει να ανασυγκροτηθεί στο σύνολό του προς την κατεύθυνση της
παραγωγής και της αναπαραγωγής του υποκειµένου προς θεραπεία ως ενεργητικής σταθεράς
29

Η ανάλυση των κοινωνικών διαδικασιών εξατοµίκευσης, θεώρηση την οποία λαµβάνει σοβαρά υπόψη η
παρούσα εργασία, εντοπίζει και αναδεικνύει τους συγκεκριµένους κάθε φορά κοινωνικούς µηχανισµούς
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που µπορεί και οφείλει να κατακτήσει το µέγιστο βαθµό αυτοαναφορικότητας. Η
παιδαγωγική της αυτονοµίας και ο υπευθυνοποιητικός λόγος επιχειρούν να υποβοηθήσουν
αυτό το υποκείµενο να διαµορφώσει ένα «εσωτερικό» σύστηµα ηνιοχήσεως, εκείνο το πεδίο
ηθικών αναφορών -συστατικό στοιχείο της λειτουργίας του ατόµου ως υποκειµένου- που η
ψυχιατρική «διαταραχή» και ο ιδρυµατισµός που έπεται του µακροχρόνιου εγκλεισµού
απειλεί να αποδοµήσει. Το υποκείµενο είναι φορέας όχι µιας νοσολογικής οντότητας που το
εξορίζει από το κοινωνικό, αλλά µιας τραυµατισµένης υποκειµενικότητας, η οποία
επιδέχεται επιδιόρθωση. Ο αγώνας δεν είναι, ή δεν είναι µόνο, ένας αγώνας ενάντια σε µια
αντικειµενικότητα, µια νοσολογική οντότητα που πρέπει να κατασταλεί ή να ελεγχθεί
αποτελεσµατικά. Πρόκειται για έναν αγώνα ενάντια σε µια εσωτερική διαδικασία που απειλεί
να υποσκάψει το εσωτερικό σύστηµα ηνιοχήσεως. Η «λειτουργική αυτονοµία» είναι σε αυτό
τον αγώνα, παραδόξως, µέσο αλλά και τελικός σκοπός, και βάσει αυτής θεωρείται ότι θα
κριθεί, σε τελευταία ανάλυση, η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος των ψυχιατρικών
υπηρεσιών εν γένει.

παραγωγής και αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών, τις τοπικές λογικές µε τις οποίες διαπλέκονται και τους
ευρύτερους προσανατολισµούς στους οποίους συντείνουν.

«∆ώσαµε κίνηση στα φτερά της τήσης
Οι άνεµοι κοντράρουν το έταγµα της χαραυγής.
Ανώφελα ταξίδια σε τόους αναµονής.
Ατέρµονα ενόρασης µάτια διαίσθησης.
Ακολουθούν ορείες και αδιέξοδα.
Μόνος και άγιος και συ…»

(Φαλελάκης Γιώργος, Ατέρµονη Ροή, Χανιά,
έκδοση περιοδικού Νεώριον, 1996.)

402

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ «ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟΥ»
1. Η κοινωνικοοίηση της θεραευτικής σχέσης
Η κοινωνικοποίηση της ψυχιατρικής επέφερε ένα ριζικό µετασχηµατισµό στην
θεραπευτική σχέση, ο οποίος συνίσταται κυρίως στην επαναπλαισίωση της αντιµετώπισης
του «φορέα της ψυχοπαθολογίας» από το θεραπευτή, που µέχρι πρότινος είχε τη µορφή του
«φορέα της επιστηµονικής γνώσης», δηλαδή του ψυχίατρου. Η θεραπευτική σχέση ήταν
κοινωνικός τόπος «συνάντησης» δύο ιδεατά αποµονωµένων ατόµων, φορείς µιας
συγκεκριµένης ιδιότητας που δοµούσε την εσωτερική λογική της σχέσης: ο φορέας της
ψυχοπαθολογίας συναντούσε το φορέα της επιστηµονικής γνώσης, σε ένα κοινωνικό χώρο
που έµοιαζε µε «µη-τόπο», µε µια αφηρηµένη διασταύρωση στο πεδίο του καθαρού λόγου.
Όπως ορθά επισηµαίνεται, µε εξαίρεση την ορθόδοξη ψυχαναλυτική πρακτική, ο
ψυχίατρος δε βρισκόταν σχεδόν ποτέ εντελώς µόνος του µε τον ασθενή (Καραβάτος, 1993).
Πάντοτε ήταν παρόντα µια σειρά από πρόσωπα, τα οποία λειτουργούσαν ως
διαµεσολαβητές στη συνάντηση θεραπευτή και θεραπευοµένου.1 Παραταύτα, επρόκειτο για
µια «εξατοµικευµένη συνάντηση» ως προς τα τυπικά στοιχεία των ατόµων αυτών, ως προς
τους τυπικούς προσδιορισµούς των ρόλων: από τη µια ο γιατρός και από την άλλη ο
ασθενής. Οι ιδιαιτερότητες των ατόµων αυτών δεν είχαν καθοριστική σηµασία σε σχέση µε
αυτό που ήταν η «ουσία» της συνάντησης, δηλαδή η σύγκρουση της ψυχοπαθολογίας µε την
επιστηµονική γνώση.
Ωστόσο, όλα τα στοιχεία της βιογραφίας έδειχναν να είναι παρόντα: οι σπουδές του
γιατρού, η οικογένειά του, η πορεία του ασθενούς, το επάγγελµά του, η οικογένειά του… Οι
ιδιαιτερότητες, όµως, αυτές αφορούσαν κυρίως στην ιστορική διαµόρφωση της κοινωνικής
διαδροµής που οδηγούσε στην κατάληψη των δύο πόλων της θεραπευτικής σχέσης,2 δηλαδή
του γιατρού και του ασθενούς. Απουσίαζαν ως στοιχεία καθεαυτά από τον κοινωνικό τόπο
«συνάντησης», το αφηρηµένο πεδίο της διασταύρωσης της επιστηµονικής γνώσης και της
ψυχοπαθολογίας.
1

Στην Ελλάδα, συχνά κατά τη διάρκεια της ψυχιατρικής εξέτασης παρευρίσκονται συγγενείς, οι οποίοι πολλές
φορές αναλαµβάνουν το ρόλο του διαµεσολαβητή. Για µια κριτική αυτής της «τοπικής» πρακτικής από ένα
δυτικοκεντρικό βήµα βλ. Blue A., Η δηµιουργία της ελληνικής ψυχιατρικής, ο.π., σ. 239-249.
2 Η έννοια της «θεραπευτικής σχέσης» παραπέµπει συνήθως σε συγκεκριµένες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές. Εδώ
χρησιµοποιείται ως περιγραφική κατηγορία η οποία αναφέρεται στη «σχέση» γιατρού και ασθενούς που
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Η εισαγωγή του κοινωνικού στη διάσταση της ψυχοπαθολογίας (κοινωνική
ψυχιατρική) αλλά και στη διάσταση της θεραπείας (κοινοτική ψυχιατρική) µετασχηµατίζει
τη θεραπευτική σχέση ριζικά, καθώς την επαναπλαισιώνει, την ιστορικοποιεί και την
κοινωνικοποιεί πολυποίκιλα. Είδαµε πως συνδέεται το εγχείρηµα του επαναπροσδιορισµού
του νέου υποκειµένου προς θεραπεία µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, πως δηλαδή ο ένας
πόλος της θεραπευτικής σχέσης και το σύνολο των παραστάσεων που συνδέονται µ’ αυτόν
προβληµατικοποιούνται και τίθενται στον ορίζοντα των ανοικτών ζητηµάτων της
καθηµερινής πρακτικής. Είδαµε, επίσης, ότι η ψυχιατρική µεταρρύθµιση δηµιουργεί νέους
«τόπους» συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων, αλλά και καινοφανείς «τρόπους»
συνδιαλλαγής τους. Την ίδια στιγµή, όµως, µε τις προβληµατικοποιήσεις που επιφέρει στην
ψυχιατρική καθηµερινότητα επιχειρείται η τροποποίηση και του άλλου πόλου της
θεραπευτικής σχέσης, δηλαδή του θεραπευτή. Πρόκειται για ένα εγχείρηµα πολυδιάστατο,
το οποίο δεν περιορίζεται, ούτε αυτό, στο πεδίο της ψυχιατρικής. Απεναντίας, εγγράφεται σε
µια ευρύτερη διαδικασία επαναπροσδιορισµού του κοινωνικού ατόµου, από την οποία
επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει. Θα πρέπει να δούµε προς ποια κατεύθυνση και µε την
κινητοποίηση ποιων κοινωνικών λογικών πραγµατοποιείται αυτή η αναδιάταξη των
ψυχιατρικών υπηρεσιών και εν τέλει, ποιο υποκείµενο-θεραπευτή προϋποθέτουν και την ίδια
στιγµή επιχειρούν να παράγουν.
Πρόκειται για µια γενική κίνηση επανεννοιολόγησης του υποκειµένου-θεραπευτή,
για µια νέα κανονιστικότητα και για µια αναδιάταξη των οριζόντων, εντός των οποίων είναι
δυνατό να σκεφτούµε τη θεραπεία και τους παρεµβαίνοντες, τις δυνατότητές τους και τις
υποχρεώσεις τους, εν ολίγοις του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να υπάρχουν ως
θεραπευτές:
«Πριν 10 χρόνια ξεκίνησε ένα µακρύ ταξίδι, ρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα, ου συνεχίζεται
ακόµη : το ταξίδι της Λέρου. Στην αρχή ολλοί νοµίζαµε ότι ερόκειτο για ένα ταξίδι µε ταξιδιώτες
τους ασθενείς του Κρατικού Θεραευτηρίου της Λέρου: εκείνους ου για χρόνια ζούσαν στο
θεραευτήριο, ξεχασµένοι αό Θεό κι ανθρώους, ειβιώνοντας σε µια ραγµατικότητα ου σε
ολλούς θύµιζε τη ∆αντική Κόλαση. Σύντοµα καταλάβαµε ως τα ράγµατα δεν ήταν έτσι αλά : στο
ταξίδι συµµετείχαµε κι εµείς - οι εαγγελµατίες των οµάδων αρέµβασης, οι εαγγελµατίες του
Κρατικού Θεραευτηρίου, οι εθελοντές, οι κάτοικοι του νησιού, φίλοι και υοστηρικτές της
ροσάθειας κι άλλοι ακόµη. Αργότερα συνταξιδιώτες γίνανε ολλοί ου γνώρισαν τις νέες δοµές στις
διάφορες όλεις της Ελλάδας, είτε αντιδρώντας στην εγκατάστασή τους είτε βοηθώντας στην αγίωσή
τους στη συνείδηση του υόλοιου κόσµου.» (απόσπασµα από επιστηµονικό περιοδικό
υποστήριξης της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, η υπογράµµιση του κειµένου)

αποσκοπεί αντικειµενικά στη θεραπεία, µε οποιοδήποτε τρόπο, δίχως να υπονοείται ή να προϋποτίθεται
οποιαδήποτε εν γένει θεραπευτικότητα της σχέσης καθεαυτής.
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Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τα οποία επιχειρούν να
αναδιαρθρώσουν τα αυτονόητα της καθηµερινότητας, τους καθιερωµένους τρόπους να
σκεφτόµαστε και να δρούµε εντός του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής, απευθύνουν τα
µικροσκοπικά τους προτάγµατα όχι µόνο προς την κατεύθυνση του υποκειµένου προς
θεραπεία, το οποίο τείνουν να καταστήσουν µια ενεργητική συνιστώσα της θεραπευτικής
διαδικασίας αλλά και προς την πλευρά των θεραπευτών. Και οι θεραπευτές, όπως οι
θεραπευόµενοι, «οφείλουν» κατά κάποιον τρόπο να τροποποιήσουν τον ίδιο τους τον εαυτό,
προκειµένου να συντονίσουν τον εσωτερικό τους κόσµο µε τους νέους θεραπευτικούς
προσανατολισµούς. Ως θεραπευτές δε νοούνται πια µόνο οι επαγγελµατίες του είδους, αλλά
µια ευρύτερη οµάδα, η οποία τείνει, στα ακρότατα όριά της, να επεκταθεί στο σύνολο της
κοινωνίας. Πρόκειται για µια ανακατανοµή της αρµοδιότητας.
2. Το «νέο υοκείµενο-θεραευτής»
Στο επίκεντρο του ψυχιατρικού θεσµού, από τη συγκρότησή του στους νεώτερους
χρόνους, ενυπάρχει µια καθοριστική, αφηρηµένη όσο και δυαδική, σχέση: η «σχέση» µεταξύ
γιατρού-θεραπευτή

και

ασθενή-θεραπευόµενου.

Η

σχέση

αυτή,

υπό

διαρκή

µετασχηµατισµό, νοµιµοποιεί τον ψυχιατρικό θεσµό συνολικά. ∆ιαµεσολαβεί τις θεσµικέςοργανωτικές διευθετήσεις, τους θεραπευτικούς προσανατολισµούς και τις νόµιµες
παρεµβάσεις στον ανθρώπινο ψυχισµό. Είδαµε πως τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης επιχειρούν να τροποποιήσουν τον τρόπο µε τον οποίο είναι δυνατόν να
σκεφτούµε το υποκείµενο προς θεραπεία. Τα προτάγµατα αυτά, που µε τις µικροσκοπικές
παραινέσεις τους επιχειρούν να µετασχηµατίσουν τη νόµιµη θεώρηση του κοινωνικού
κόσµου της ψυχιατρικής, αποβλέπουν στην παρέµβαση και στον άλλο πόλο της
θεραπευτικής σχέσης, το «θεραπευτή». Μόνο έτσι είναι δυνατός ο θεµελιακός
επαναπροσανατολισµός της θεραπευτικής πρακτικής: µε την ταυτόχρονη τροποποίηση του
κοινωνικού είναι και των δύο πόλων της. Μόνο τότε η οργανωτική αναδιάρθρωση, η
δηµιουργία νέων «τόπων», θα συµπληρωθεί από µια αλλαγή περιεχοµένου: µε τη δηµιουργία
ενός διαφορετικού «τρόπου» συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων.
Τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα συνιστούν µια πληθώρα από µικρότερες και
µεγαλύτερες επιταγές, οι οποίες δεν ανάγονται σε γενικές και αφηρηµένες θεραπευτικές
αρχές αλλά στις πρακτικές, τους τρόπους µε τους οποίους αρθρώνεται η δράση στην
καθηµερινότητα. Για να επιτευχθεί αυτό προϋποτίθεται η αναδιάταξη των οριζόντων εντός
των οποίων και δια των οποίων µπορούµε να σκεφτούµε όχι µόνο το υποκείµενο προς
θεραπεία αλλά και το υποκείµενο-θεραπευτή. Για να επιτευχθεί η εν λόγω αναδιάταξη
προτείνεται µια συστηµατική παρέµβαση επί του ίδιου του εαυτού, µια εργασία εί του εαυτού.
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Αυτή η στροφή στον εαυτό δεν περιορίζεται σε µια ενδοσκόπηση, σε µια εσωτερική
εµβάθυνση, σε «οµφαλοσκόπηση». Απεναντίας, επεκτείνεται σε µια συστηµατική
ανασκόπηση του τρόπου που αντιµετωπίζεται ο Άλλος, στη συγκεκριµένη περίπτωση ο
άλλος πόλος της θεραπευτικής σχέσης, δηλαδή το υποκείµενο προς θεραπεία. Μέσα από
την προτεινόµενη παρέµβαση «επί του εαυτού», η οποία αναδύεται ως κεντρικό όσο κι
αδιόρατο πρόταγµα, επιδιώκεται ένας ριζικός ανθρωποκεντρικός µετασχηµατισµός του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής:
«Η σηµερινή έκθεση αοτελεί βιωµατική εµειρία για όλους µας, ανοίγοντάς µας µονοάτια
αυτογνωσίας µέσα αό συζητήσεις µε εαυτούς. (…) Η σηµερινή έκθεση είναι σηµείο και αφετηρία
γνώσης και µια αόδειξη ίστης στη δυνατότητα του ανθρώου για ιο ελεύθερη, ιο ανθρώινη και
ιο αξιορεή κοινωνία.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε συνέντευξη σε τοπική εφηµερίδα µε
αφορµή µια έκθεση ζωγραφικής, η υπογράµµιση δική µου)
Οι ευρύτεροι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί µπορούν να ανιχνευθούν στο εσωτερικό
αυτού του διπόλου, στο οποίο συνίσταται η θεραπευτική σχέση. Στις λεπτές µετατοπίσεις
που επιχειρούν τα ψυχιατρικά παραδείγµατα και οι εκάστοτε ορθοδοξίες σε σχέση µε τον
προσδιορισµό του αντικειµένου της ψυχιατρικής, τους θεµιτούς και τους δυνατούς τρόπους
αντιµετώπισής του, µπορούµε να ιχνηλατήσουµε τους γενικούς αναπροσανατολισµούς των
οριζόντων εντός των οποίων και δια των οποίων συγκροτούνται τα υποκείµενα στις
σύγχρονες κοινωνίες. Στις µετατοπίσεις των θεσµικών διευθετήσεων που αναφέρονται στην
ψυχοπαθολογία θα συναντήσουµε το σχεδίασµα των αναπροσανατολισµών αναφορικά µε το
«είναι», το «δέον είναι» και τις δυνατότητες δράσης του σύγχρονου κοινωνικού ατόµου.
Μέσα από τις «τοπικές» ιδιαιτερότητες και τις ιδιαίτερες κοινωνικές λογικές που διαπερνούν
τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής µπορούµε να δούµε πως στις µέρες µας το άτοµο
καλείται να συγκροτήσει τον ίδιο του τον εαυτό ως υποκείµενο. ∆ηλαδή, πως η
υποκειµενικότητα καθεαυτή τίθεται κάποια στιγµή ως διακύβευµα.
2.1. Η «αναγκαιότητα» µιας εργασίας εί του εαυτού
Στον πυρήνα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ως προτάγµατος, στο επίκεντρο του
συνόλου από τα «να» που συνενώνουν όλες αυτές τις προτροπές για την άµεση παρέµβαση
που απαιτείται, θα συναντήσουµε µια ποικιλία από επισηµάνσεις του «πώς να είσαι» ως
θεραπευτής. Μια µακρά σειρά από αρεµβάσεις εί του εαυτού «απαιτούνται» από το
θεραπευτή, προκειµένου η υποκειµενικότητα να καταστεί συµβατή µε το «καινούριο
πνεύµα», µε το άνοιγµα στον κοινωνικό κόσµο και το ξεπέρασµα της ασυλιακής πρακτικής.
Αυτό που απαιτείται είναι µια ενεργητική παρέµβαση στον εαυτό, η επεξεργασία του
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προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της τροποποίησής του, η οποία θεωρείται ως
«αναγκαία» προϋπόθεση για τη µεταβολή του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής που
επιχειρείται:
«Πρέει να συµβεί µια αλλαγή µέσα µας για να δεχτούµε τη γνώση ου έχει κατακτηθεί και να
υιοθετήσουµε µια νέα στάση για την ψυχική υγεία.» (απόσπασµα από ιστοσελίδα για το έτος
ψυχικής υγείας)
Το πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η αναγνώριση της
«αναγκαιότητας» γι’ αυτή την επεξεργασία της υποκειµενικότητας.3 Η εργασία αυτή «πρέπει»
να γίνει από τον κάθε επαγγελµατία ψυχικής υγείας χωριστά, προς την κατεύθυνση της
εσωτερικής αλλαγής. Οι προτροπές για τροποποίηση της «στάσης» απέναντι στην
ψυχοπαθολογία και το φορέα της απαιτούν µια εργασία επί του εαυτού, η οποία τίθεται ως
προϋπόθεση επιτυχίας του όλου εγχειρήµατος και ως τέτοια επιδιώκεται να αναγνωριστεί.
∆εν τίθεται όµως µόνο ως «αναγκαιότητα» αλλά και ως υοχρέωση. Ένα είδος «οφειλής»
έναντι των συλλογικών στόχων, η οποία προϋποθέτει µια διαρκή και ενεργητική επενέργεια
επί του εαυτού:
«Αοϊδρυµατοοίησα, αναγκαστικά, τον εαυτό µου. Πρώτον. Χωρίς σκοιµότητα. Μονόδροµος! (...)
Η µάχη κατά του κοινωνικού αοκλεισµού µορεί να κερδηθεί. Αρκεί να µη φοβηθούµε να
αναγνωρίσουµε το µονόδροµο. Που είναι ρώτιστα... ροσωικός!» (νοσηλεύτρια, σε αθηναϊκή
εφηµερίδα)
Ο εαυτός γίνεται µε τον τρόπο αυτό ένα πεδίο αντιπαράθεσης των συλλογικών
διεργασιών, ένα πεδίο παρέµβασης προς την κατεύθυνση του συνολικότερου κοινωνικού
µετασχηµατισµού. Εδώ βρίσκουµε, µε µια ιδιάζουσα µορφή, το πρόταγµα των κινηµάτων
της δεκαετίας του ’60 για παρέµβαση στην ίδια την υποκειµενικότητα: «το προσωπικό είναι
πολιτικό». Σύµφωνα µ’ αυτήν την υπό εγκαθίδρυση κανονιστικότητα ο εαυτός δεν εµπίπτει
στην ιδιωτική σφαίρα αρµοδιότητας. Απεναντίας, αποτελεί το βασικό µέσο δια του οποίου
θα τροποποιηθεί ο κοινωνικός κόσµος. Αλλάζοντας τον εαυτό αλλάζει ο κοινωνικός κόσµος
και αντίστροφα: µια συνολική αλλαγή µπορεί να επιτευχθεί µόνο εφόσον πραγµατοποιηθούν
ορισµένες εσωτερικές µετατοπίσεις στον τρόπο µε τον οποίο ορίζονται και προσδιορίζονται
εσωτερικά οι ίδιες οι προϋποθέσεις της δράσης. Σύµφωνα µ’ αυτήν την κανονιστικότητα, η
αλλαγή δεν έρχεται από µόνη της, µε το πέρασµα των καιρών και την αλλαγή οπτικής.
3

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας ψυχίατρος: «Με άλλα λόγια συνειδητο οιείται η αναγκαιότητα του να είµαστε
ψυχικά ανοικτοί µε τον εαυτό µας, τον άρρωστο, αλλά και µε την οµάδα εργασίας, σε µια διαρκή αµφισβήτηση του εαυτού,
ώστε να µ ορούµε να µαθαίνουµε, να εκ αιδευόµαστε διαρκώς για να τρο ο οιούµε την ορεία µας και τις υ ηρεσίες ου
αρέχουµε, τα µοναδικά τελικά εργαλεία, α έναντι στην καθηλωµένη ε αναληψιµότητα της βαριάς ψυχικής διαταραχής και
ιδιαίτερα της ψύχωσης.»
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Απαιτείται µια ενεργητική παρέµβαση του ίδιου του ατόµου επί του εαυτού του. Το
υποκείµενο δεν προσδιορίζεται ως «ουσία» ούτε και θεωρείται άπαξ και διαπαντός
οριζόµενο από µια παράδοση. Μέσα από τα µεταρρυθµιστικά προτάγµατα η
υποκειµενικότητα προσδιορίζεται ως εδίο αγώνα. Το ίδιο το άτοµο δεν είναι ανεύθυνο ούτε
και αµέτοχο σ’ αυτόν τον αγώνα που διεξάγεται στο εσωτερικό του. «Μπορεί» και «οφείλει»
να συνεισφέρει στην έκβαση του αγώνα, παρεµβαίνοντας σκόπιµα στον ίδιο του τον εαυτό.
Έτσι, το ίδιο το άτοµο τίθεται ως καθοριστική παράµετρος, η οποία επηρεάζει την έκβαση
του αγώνα, την κατεύθυνση του εν τω γίγνεσθαι µετασχηµατισµού του κοινωνικού κόσµου
της ψυχιατρικής.
Οι προβληµατικοποιήσεις που θεµατοποιούν τα αυτονόητα της καθηµερινότητας,
τα οποία παίρνουν έτσι τη µορφή των ανοικτών ζητηµάτων προς επίλυση, φτάνουν µε τον
τρόπο αυτό στα εσώτερα όρια του κοινωνικού, στην ίδια την υποκειµενικότητα. Η
«προσωπικότητα» του θεραπευτή συγκροτείται ως ένα είδος «πολιτικής αρένας», εντός της
οποίας τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης διεισδύουν µε τα µικροσκοπικά τους
«να», επιδιώκοντας την ανασυγκρότηση της υποκειµενικότητας. Σύµφωνα µε τα προτάγµατα
αυτά, µόνο µε την επενέργεια επί του εαυτού µπορούν να επιτευχθούν τα µεγάλα
προγράµµατα: η αποϊδρυµατοποίηση, η αποασυλοποίηση, η κοινωνική επανένταξη. Χωρίς
τις αναγκαίες τροποποιήσεις της «προσωπικότητας» του υποκειµένου-θεραπευτή, θεωρείται
ότι δεν είναι δυνατή η επιτυχία των µεγάλων στόχων, που ενυπάρχουν ως ύψιστα κανονιστικά
σχήµατα στο εσωτερικό της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ως προτάγµατος:
«Ο ρόλος του νοσηλευτή ψυχικής υγείας είναι ολυδιάστατος και το φάσµα των αρµοδιοτήτων του
ευρύ, ααιτούνται δε κλινικές δεξιότητες, θετική στάση έναντι του ψυχικά άσχοντα και σύγχρονη
ειστηµονική κατάρτιση σύµφωνα µε τις αρχές και τη φιλοσοφία της κοινοτικής ψυχιατρικής.
Σηµαντική ροϋόθεση θεωρείται η ροσωική καλλιέργεια και η ακεραιότητα του χαρακτήρα του
νοσηλευτή. Κι αυτό εειδή συνεχώς καλείται να κάνει θεραευτική χρήση όχι ιατρικών οργάνων ή
τεχνικών, αλλά του ίδιου του εαυτού δηλαδή της ροσωικότητάς του. (…) Η ροσωικότητα του
νοσηλευτή ψυχικής υγείας είναι σουδαιότερη αό οσοδήοτε νοσηλευτικό έργο κι αν αράγει. Και
τούτο διότι ασκεί το έργο του ερισσότερο ως ρότυο. Το έργο του εηρεάζεται αό την
ροσωικότητα και την εµειρία του, την εκαίδευση, την ειδίκευσή του, τις εοιθήσεις του, τις ιδέες
του, τα συναισθήµατα, τα ροβλήµατα της ζωής του και γενικά αό ολόκληρο το είναι του.»
(νοσηλεύτρια Θ.Ψ.Π.Χ. σε ηµερίδα για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση)
Η εργασία επί του εαυτού «οφείλει» να πάρει τη µορφή της ενεργητικής παρέµβασης
στο εσωτερικό του ατόµου, βάσει ορισµένων κανονιστικών αρχών οι οποίες διαπερνούν το
σώµα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Οι αρχές αυτές σπρώχνουν το άτοµο να υιοθετήσει
µια «διαφορετική στάση», η οποία συνίσταται στην υιοθέτηση των κοινωνικών
συντεταγµένων που προσδιορίζουν το νέο υποκείµενο προς θεραπεία. Συνεπώς, η σχέση του
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εγχειρήµατος επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου προς θεραπεία και του υποκειµένουθεραπευτή έχει έναν διαλεκτικό χαρακτήρα. Ο µετασχηµατισµός του ενός πόλου της
θεραπευτικής σχέσης προϋποθέτει την τροποποίηση του άλλου, στην οποία συνεισφέρει.
Αρθρώνεται µε τον τρόπο αυτό ένα εγχείρηµα ταυτόχρονης αναδιάταξης των σηµείων που
τους προσδιορίζουν, µια συνακόλουθη µεταβολή στη βάση ορισµένων κανονιστικών αρχών
που τους διαπερνούν εξίσου και που προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις της συνολικής πορείας.4
Σε αυτήν τη συνολική πορεία, η αναγνώριση της εργασίας επί του εαυτού και η ενεργητική
παρέµβαση στην ίδια την προσωπικότητα τίθεται ως αναγκαία συνθήκη, στο συµβολικό
χώρο που διανοίγεται. Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης εµπεριέχουν ένα
ορισµένο αριθµό από αρχές, στη βάση των οποίων το άτοµο-θεραπευτής καλείται να
ανασυγκροτήσει τον ίδιο του τον εαυτό.
Τα προτάγµατα αυτά, εν είδει προσανατολισµών δράσης επί του εαυτού, δεν είναι
οµοιογενή. ∆εν οµολογούν µε συγκροτηµένα θεωρητικά παραδείγµατα, αλλά, αντιθέτως,
χαρακτηρίζονται από εσωτερικές εντάσσεις, από αντιφάσεις και ως ένα βαθµό από
αντικρουόµενες αξιολογικές κρίσεις. Παρέχουν, όµως, µια συγκεκριµένη τεχνολογία
παρέµβασης επί του εαυτού, παρά τη διαφοροποίηση των κατευθύνσεων που αυτή οφείλει να
πάρει. Και το σηµαντικότερο: επιτάσσουν την εργασία επί του εαυτού. Αυτή καθεαυτή η
αναγνώριση της αναγκαιότητας της εργασίας επί του εαυτού αποτελεί από µόνη της έναν
προσανατολισµό, ο οποίος σε ορισµένες περιπτώσεις τείνει να οµογενοποιήσει στο πεδίο
της καθηµερινότητας τα αντιφατικά προτάγµατα, καθώς τείνουν να µετασχηµατίσουν το
θεραπευτή σε ενδοσκοπούµενο υποκείµενο το οποίο αναστοχάζεται διαρκώς το δέον
γενέσθαι του «είναι» του ως θεραπευτή. Η ριζική αλλαγή της µορφής οδηγεί στο δοµικό
µετασχηµατισµό του περιεχοµένου. Και στην περίπτωση του «κριτικού» και στην περίπτωση
του «εκσυγχρονιστικού» ψυχιατρικού λόγου, ο θεραπευτής καλείται να είναι, πρώτα απ’ όλα,
ένα υποκείµενο που αναστοχάζεται και εργάζεται προς την κατεύθυνση της συνδηµιουργίας
των συνθηκών εκείνων που θα του επιτρέψουν να παρέµβει θεραπευτικά.
Μια από τις βασικότερες προβληµατικοποιήσεις, που επέφερε η πορεία
µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού πεδίου τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στην Ελλάδα,
αφορά στο προσωπικό. Ένα εκτεταµένο δίκτυο παρεµβάσεων εστιάστηκε (και εξακολουθεί)
στην εκπαίδευση και µετεκπαίδευση του προσωπικού, κυρίως του νοσηλευτικού αλλά και του
ιατρικού και του βοηθητικού. Μέσα από αυτά τα προγράµµατα εκπαίδευσης επιδιώχτηκε
µια τροποποίηση του τρόπου µε τον οποίο οι εργαζόµενοι στις ψυχιατρικές υπηρεσίες θα
4

Όπως αναφέρει ένας τοπικός βουλευτής, σε εφηµερίδα των Χανίων, µε αφορµή τις αντιδράσεις των κατοίκων
για την εγκατάσταση ενός ξενώνα του Θ.Ψ.Π.Χ. στην περιοχή τους: «Χρειάζεται ολύ δουλειά να βγάλουµε το
ό οιο υ όλοι ο ρατσισµού έχουµε µέσα µας όλοι µας. Όλοι µας.»
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µάθαιναν να βλέπουν διαφορετικά τα πράγµατα.5 Πέρα όµως από αυτές τις περισσότερο
ορθολογικά σχεδιασµένες ενέργειες αναδιαµόρφωσης της «ψυχιατρικής κουλτούρας», ένα
σύνολο από µικροσκοπικές επιταγές διείσδυσαν στην καθηµερινότητα προτείνοντας µια
µέριµνα για τον εαυτό ως θεραπευτή. Ο τρόπος ανασυγκρότησης του υποκειµένου προς
θεραπεία, οι καθηµερινές συναλλαγές, ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η
καθηµερινή φροντίδα και οι χαιρετισµοί ακόµα θεµατοποιήθηκαν ως ζητήµατα
καθοριστικής σηµασίας. Για να αντιµετωπιστούν όλα αυτά τα θεµατοποιηµένα καθηµερινά
ζητήµατα, ο καθένας από τους εργαζοµένους στον ψυχιατρικό τοµέα, τους νεότερους αλλά
κυρίως τους παλαιότερους, «οφείλει» να σκεφτεί τον εαυτό του, τον τρόπο που αυτός
επενεργεί, ως δοµική σταθερά, στην ψυχιατρική καθηµερινότητα. Προϋπόθεση αυτού του
επαναπροσανατολισµού θεωρείται ότι αποτελεί η ενστάλαξη στο υποκείµενο-θεραπευτή της
έγνοιας για µια συνεχή µέριµνα για το πως «είναι» ως θεραπευτής. Οι συγκεκριµένες
κατευθύνσεις της εργασίας αυτής, το περιεχόµενό της, έπονται της αναγνώρισης της
αναγκαιότητας επενέργειας επί του εαυτού. Με την αναγνώριση καθεαυτή, όµως, έχει ήδη
πραγµατοποιηθεί µια ριζική µετατόπιση: το υποκείµενο-θεραπευτής µαθαίνει σταδιακά να
στοχάζεται την υποκειµενικότητά του ως κοινωνικό χώρο εντός του οποίου διακυβεύονται
συλλογικές προοπτικές. Μαθαίνει έτσι να στοχάζεται τον ίδιο του τον εαυτό, προσεγγίζοντας
τη θεµελιώδη «κοινωνική δεξιότητα» που ενσταλάζει η «ύστερη νεωτερικότητα» στα άτοµα:
το διαρκή αναστοχασµό (Beck, 1996, Bauman, 2002).
2.2. Το καθήκον της υέρβασης των εαγγελµατικών ρόλων
Σύµφυτη µε την αναγνώριση της αναγκαιότητας εργασίας επί του εαυτού, εκ µέρους
του νέου θεραπευτή, είναι η επιταγή της παρουσίας του «ως υποκειµένου» στους χώρους
εργασίας του. Μια εργασία επί του εαυτού µπορεί να επιτευχθεί µόνο στη βάση της
θεώρησης του ατόµου ως υποκειµένου, δηλαδή ως ανοικτότητας απέναντι στον κοινωνικό
κόσµο, τον οποίο µπορεί να γνωρίσει αλλά και στον οποίο µπορεί να παρέµβει. Επιπλέον,
το υποκείµενο αποτελεί µια «δοµή γνώσης», η οποία διαθέτει την ικανότητα να
αναστοχάζεται και να αυτοθεµελιώνεται.
Τίποτε δε µαρτυρά περισσότερο αυτό το εγχείρηµα υποκειµενικοποίησης του
θεραπευτή από την προτροπή να υπερβεί τους τυπικούς προσδιορισµούς των
5

«Να εκ αιδευτεί το ροσω ικό σε νέους κανόνες συµ εριφοράς ρος τους εριθαλ όµενους και σε καταλληλότερους
τρό ους ερίθαλψης. Παράλληλα το ροσω ικό ρέ ει να συνειδητο οιήσει τις δυνατότητες κάθε εριθαλ όµενου»,
αναφέρεται σε απόσπασµα από πρόγραµµα του υπουργείου υγείας-πρόνοιας για την αποϊδρυµατοποίηση
ατόµων µε νοητική υστέρηση, µε βάση το µοντέλο των παρεµβάσεων στη Λέρο. Υιοθετώντας την ίδια άποψη,
ένας ψυχίατρος του Θ.Ψ.Π.Χ. αναφέρει σε ηµερίδα του Θ.Ψ.Π.Χ. τα εξής: «Πρέ ει δε να ληφθεί υ ’ όψιν ότι
αυτή η ροσαρµογή και χειραγώγηση των ασθενών γίνεται α ό ένα ολιγάριθµο και ανεκ αίδευτο ροσω ικό.»
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επαγγελµατικών ρόλων και να παρέµβει θεραπευτικά ως «πρόσωπο» και όχι ως αφηρηµένο
άτοµο. Μια σειρά από επιταγές φτάνουν στο πεδίο της καθηµερινότητας και σπρώχνουν το
άτοµο να βγει από τους επαγγελµατικούς του ρόλους, να υπερβεί τους υπερπροσδιορισµούς
τους και να παρουσιαστεί ως πρόσωπο, δηλαδή ως µια συγκεκριµένη, µοναδική και
ανεπανάληπτη κοινωνική οντότητα:
«… όταν ενδεχόµεθα τον άλλον ως ρόσωο και όχι ως άτοµο, τότε µιλάµε για τις σχέσεις του
συγκεκριµένου ψυχισµού. Αλλά ο ψυχισµός δεν αναδεικνύεται αρά µόνο µέσω της σχέσης
θεραευτού-θεραευοµένου και όχι µε αηρχαιωµένα και για τις θετικές ακόµη ειστήµες τερτίια του
τύου της «αοχής», της «αόστασης» κ.α., ου είναι µια µεταµφίεση σηµειολογική ιο τροµακτική αό
το µαστούνι ου κρατούσαν οι αλιότεροι γιατροί.» (ψυχίατρος, σε αθηναϊκή εφηµερίδα)
Οι επιταγές για παρουσία του υποκειµένου-θεραπευτή ως προσώπου στην
ψυχιατρική καθηµερινότητα τείνουν να το καταστήσουν ως «ανοικτότητα». Ανευρίσκεται
εδώ ως «παρουσία», ως «εδώ και τώρα παρέµβαση», και όχι ως µια αφηρηµένη αρχή, ως
φορέας µιας επαγγελµατικής δεξιότητας. Οπωσδήποτε, οι επαγγελµατικοί ρόλοι δεν
ακυρώνονται. Επιπλέον, ο τρόπος µε τον οποίο τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης διεισδύουν στον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής, ως κανονιστικότητα
επιβαλλόµενη από τα πάνω, υποβοηθά την αναπαραγωγή των παγιωµένων ιεραρχιών. Τα
περιεχόµενα όµως των προταγµάτων σπρώχνουν τα άτοµα προς µια πιο ελαστική ταύτιση
µε τους ρόλους, σε µια σχετικοποίηση ορισµένων όψεων της τυπικής καθηµερινότητας προς
όφελος µιας υπό επίτευξη καθηµερινότητας.
Σε όλες αυτές τις προτροπές θα βρούµε µια σταθερά: την παρουσία του προσώπου.
Μόνο αυτή νοείται ότι µπορεί να επιτρέψει µια ατοµική δέσµευση στο συλλογικό αγώνα για
ριζικό µετασχηµατισµό των δοµών της καθηµερινότητας. Μόνο αυτή η «παρουσία»
θεωρείται ότι µπορεί να καταστήσει ικανή την πραγµατοποίηση των µεγάλων
προγραµµάτων του αποϊδρυµατισµού και της αποασυλοποίησης. Μόνο αυτή θεωρείται
ικανή να θεµελιώσει την πίστη που θα οδηγήσει σε µια διαθεσιµότητα προσφοράς, η οποία
δε θα περιορίζεται στο καθηκοντολόγιο:
«Για την δηµιουργία τους δούλεψε µια οµάδα εαγγελµατιών ψυχικής υγείας µε µεγάλη διαθεσιµότητα,
µε ροσάθειες έρα αό τις συµβατικές της υοχρεώσεις ου αορρέουν αό το ∆ηµοσιοϋαλληλικό
καθηκοντολόγιο και διέθεσε ολύ χρόνο και εργασία. ∆ούλεψε µε ειµονή και ίστη ότι υάρχει λύση
στην σηµερινή αφασία και αραξία του Ασύλου» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε τοπική εφηµερίδα, µε
αφορµή την παρουσίαση των ΘΕ.ΣΥ.ΜΟ του προγράµµατος αποκατάστασης)
Το πρόσωπο ήταν πάντοτε παρόν στους επαγγελµατικούς χώρους. Ο διαχωρισµός
που επιδίωξε να εγκαταστήσει το δυτικό πρότυπο της γραφειοκρατίας που περιγράφει ο
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Weber, ανάµεσα στις τυπικές διευθετήσεις και τις προσωπικές διαθεσιµότητες, ήταν πάντοτε
µερικός, ακόµα και στις περιπτώσεις όπου ήταν κυρίαρχος. Οπωσδήποτε όµως, το
γραφειοκρατικό πρότυπο εµπεριείχε µια κανονιστικότητα, ένα δέον γενέσθαι του «είναι» του
φορέα ενός τυπικού ρόλου, εντός της οργάνωσης (Μουζέλης, 1991, σ. 72-94).
Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης αποβλέπουν στην τροποποίηση
αυτής της κανονιστικότητας και στην µετατόπισή της, έτσι ώστε να συµπεριληφθεί σ’ αυτήν
η αναγκαιότητα της παρουσίας του προσώπου στους θεραπευτικούς χώρους. Η παρουσία
του προσώπου τίθεται ως αναγκαιότητα της εκπλήρωσης του θεραπευτικού ρόλου. Η ίδια η
προσωπικότητα θεωρείται συχνά ως το βασικό εργαλείο µε το οποίο είναι δυνατή η
προσέγγιση του άλλου, η παρέµβαση στον άλλο, στην προκειµένη περίπτωση στο
υποκείµενο προς θεραπεία. Το «να δίνεσαι» ως πρόσωπο, το «να διαθέτεις τον εαυτό σου»,
ως ανοικτότητα, στον άλλο, τίθεται ως καθήκον του νέου θεραπευτή. Η παρουσία του
προσώπου τίθεται ως ένα από τα βασικότερα θεραπευτικά µέσα. Επιπλέον όµως, τίθεται ως
προϋπόθεση της εγκατάστασης στον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής των µεγάλων
προγραµµάτων της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, δηλαδή της «αποασυλοποίησης», της
«αποϊδρυµατοποίησης» και της «κοινωνικής επανένταξης».6
2.3. Η εγκαθίδρυση µιας ηθικής της ευθύνης
Η αναγκαιότητα υπέρβασης του επαγγελµατικού ρόλου διαπλέκεται µε µια λογική
που υπευθυνοποιεί το υποκείµενο-θεραπευτή. Αυτή η ιδιότυπη ευθύνη του να είσαι ο εαυτός
σου, ως πρόσωπο, εντάσσεται σε µια γενικότερη κατεύθυνση εγκαθίδρυσης µιας ηθικής της
ευθύνης.7 Η παρουσία του προσώπου στους θεραπευτικούς χώρους δεν είναι χωρίς
προϋποθέσεις. Καταστατικά τείνει να επιβληθεί µια εργασία επί του εαυτού και µια
6

«Οι εργαζόµενοι δεν α οϊδρυµατο οιούν τον έγκλειστο αλλά συµµετέχουν και δηµιουργούν διαρκώς νέα δρώµενα και
καταστάσεις, µέσω των ο οίων ε ανα οκτούν και οι ίδιοι την ελευθερία τους, έχουν λόγο και ανακαλύ τουν νέες ευθύνες
και ρόλους. Α ό αθητικά-εκτελεστικά όντα µετατρέ ονται σε δρώντα υ οκείµενα και α οϊδρυµατο οιούνται σταδιακά και
οι ίδιοι». Πρβλ. Μπαϊρακτάρης Κώστας, Ψυχική υγεία και κοινωνική αρέµβαση, ο.π., σ. 118.
7 Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασµα, όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο οι φορείς των
παραδοσιακών θεραπευτικών ρόλων καλούνται σε µια πιο υπεύθυνη στάση, σε µια προσωπική κινητοποίηση:
«Το νοσηλευτικό ροσω ικό ελλι ές και ανεκ αίδευτο φαίνεται ότι δεν α οτελεί ρόβληµα για κανένα. Το Θ.Ψ.Π.Χ.
κινείται µακράν του νεύµατος της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης, και η Ε ιστηµονική ε ιτρο ή έχει ευθύνες για αυτό το
θέµα. Κινείται σε λογικές µην διαταραχτεί η υ άρχουσα κατάσταση, µην ροκαλέσουµε ρήξεις και αντι αραθέσεις, µην
δυσαρεστήσουµε συναδέλφους. (…) Α όψεις ό ως η ψυχιατρική δεν χρειάζεται εκ αίδευση αλλά «λάντζα και τριβή» µε
τον άρρωστο, τί οτα δεν βελτιώνεται, για όλα φταίει κά οιος αόρατος εχθρός και οτέ εµείς, µ ορεί να α οτελεί «ένα
ωραίο άλλοθι», αλλά εµένα µε α ωθούν και τις θεωρώ καταστροφικές για το χώρο µας. (…) Το κλίµα ωχαδερφισµού και
αδιαφορίας, ο µη σεβασµός στις ίδιες τις α οφάσεις της Ε.Ε., η ακατάσχετη ρο ή ρος διακωµώδηση κάθε ροσ άθειας
ως µηχανισµός εκλογίκευσης και ε οµένως κάλυψης α ραξικών συµ εριφορών, είναι ενοχλητικά και α οκτούν
καταστροφική χροιά όταν αίρνουν θεσµικό χαρακτήρα. Εξαναγκάζοµαι λοι όν σε αραίτηση θέλοντας αν µη τι άλλο να
διατηρήσω τη σοβαρότητά µου. Εύχοµαι η αραίτηση µου να α οτελέσει την αρχή για µια αραγωγική αρέµβαση και
λειτουργία της Ε.Ε., στο χώρο του Θ.Ψ.Π.Χ., ράγµα τόσο αναγκαίου. Όσο για µένα θα αναζητήσω ρος το αρόν µια
ιο αυθεντική ατµόσφαιρα καφενείου» (επιστολή παραίτησης ψυχιάτρου Θ.Ψ.Π.Χ. από την Επιστηµονική
Επιτροπή του ιδρύµατος).
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παρουσία του ατόµου ως προσώπου, πέρα και έξω από τους επαγγελµατικούς ρόλους.
Ωστόσο, αυτός ο νέος τρόπος του «να είσαι ως θεραπευτής» θέτει µια σειρά από
συγκεκριµένους προσανατολισµούς, οι οποίοι συντείνουν στο να υπευθυνοποιήσουν το
άτοµο, έναντι του υποκειµένου προς θεραπεία αλλά και έναντι του ίδιου του εαυτού του. Ο
σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ο σεβασµός του άλλου, ένας διαρκώς παρόν
«ανθρωπισµός», είναι µερικά µόνο από τα στοιχεία της νέας ηθικής, η οποία εγκαθίσταται
σταδιακά στο εσωτερικό του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής, ηθικοποιώντας την
καθηµερινότητα ως ένα συνολικό «δέον γενέσθαι»:
«Όλες οι αραάνω ροσάθειες δεν είναι µια εύκολη υόθεση. Για µας το ροσωικό, είναι ένα
στοίχηµα ου έχουµε βάλει ρώτα µε τον εαυτό µας καθένας ξεχωριστά, και µετά όλοι µαζί µε τους
φιλοξενούµενους του Ξενώνα, ότι θα τα καταφέρουµε, θα καταφέρουµε να δηµιουργήσουµε καλύτερες
µέρες και ότι αό εδώ και έρα δεν θα χάσουµε καµία ευχαρίστηση ου µορεί να ροσφέρει η ίδια η
ζωή.» (απόσπασµα από ιστοσελίδα παρουσίασης ξενώνα του ψυχαργώς)
Η θεραπευτική σχέση συγκροτείται ως δυνάµει ηθικός τόος, απ’ όπου ανακύπτει µια
ηθική δέσµευση.8 Η δέσµευση αυτή προϋποθέτει ένα είδος εσωτερικού συµβολαίου του
ατόµου µε τον εαυτό του, αναφορικά µε το «δέον γενέσθαι» ως θεραπευτή. Το άτοµο
οφείλει να συγκροτήσει τον εαυτό του ως ηθικό υοκείµενο, ως φορέα που φέρει, µε τη µορφή
του κατευθυντήριου άξονα της δράσης, µια διάθεση προσωπικής δέσµευσης σε ένα γενικό
πλαίσιο αρχών σεβασµού του άλλου ως υποκειµένου. Μιας δέσµευσης η οποία «πρέπει» να
υποστασιοποιηθεί σε καθηµερινή πρακτική, σε καθηµερινή διαθεσιµότητα συνεργασίας για
κοινωνικές συναλλαγές µεταξύ υποκειµένων. Τόσο υποκειµένων προς θεραπεία όσο και
υποκειµένων-θεραπευτών:
«Το θέµα είναι λοιόν να εράσουµε στην ράξη, εντάξει. Και εδώ έχουµε να αντιµετωίσουµε και
δυσκολίες και αγίδες. Παγίδες υάρχουν ολλές. Π.χ., θα µορούσαµε κάλλιστα να εξωραΐσουµε, τα
άσυλα, ου υάρχουνε, ώστε να µην έχουµε αυτές τις καταγγελίες, να µην έχουµε τις ενοχές ου
αισθανόµαστε, είτε αυτές έρχονται αό έξω, οι καταγγελίες, είτε έρχονται αό µέσα. Σηµασία όµως,
για τον άρρωστο ου ζει σ’ αυτό το συναίσθηµα της αλλοτρίωσης, της αοξένωσης, µέσα σε αυτή την
ιδρυµατική δοµή, έχει µικρή σηµασία, δεν είναι το ρωταρχικό του ρόβληµα αν οι τοίχοι είναι
καλοβαµµένοι ή όχι. Αυτό λοιόν ου µετράει είναι η συναισθηµατική του κατάσταση, οι σχέσεις ου
έχει µε τους άλλους, µέσα στο νοσοκοµείο, στην κοινωνία ευρύτερα, µε την οικογένειά του
ρωταρχικά. Αν δεν µορέσουµε λοιόν να φτιάξουµε όλο αυτό το δίκτυο, το να µιλάµε για
αοϊδρυµατισµό, το εννοούµε ίσως µε τεχνητούς όρους, δηλαδή µε τη µορφή του εξωραϊσµού, της
εικάλυψης ροβληµάτων, αυτών δηλαδή ου φαίνονται ολύ και ου ενοχλούν. Αλλά δεν µαίνουµε
8

«Ένας αυτοέλεγχος και µια αυτοκριτική είναι α αραίτητη για να δούµε ο καθένας µας όσο ροσφέρει, όσο αισθάνεται
τον συνάνθρω ό του, τι δυνατότητες έχει να ροσφέρει και αν αξιο οιεί τον χρόνο του για τον άσχοντα συνάνθρω ό του.
Αν καλλιεργεί τον χρόνο του για τον αλτρουισµό και την αγά η µέσα στην ψυχή του, ου είναι α αραίτητη για την ε ιτυχία
της α οστολής του και την ε ιτυχία του νοσηλευτικού έργου.» (νοσηλεύτρια σε τοπική εφηµερίδα, µε αφορµή την
ηµέρα της νοσηλεύτριας)
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στην ουσία του ροβλήµατος….» (…) «Χρειάζεται βούληση, συνεργασία, όλων των ειέδων, δηλαδή
ιατρικού, αραϊατρικού ροσωικού, συνεργασία άνω α’ όλα µεταξύ µας. Είναι κάτι ου δυστυχώς
δεν το χουµε ανατύξει.» (ψυχολόγος, σε συζήτηση µε αφορµή την προβολή ενός ντοκιµαντέρ
στη δηµόσια τηλεόραση)
Η θεραπευτική σχέση τείνει να καταστεί ένας ηθικός χώρος όπου συναντιούνται και
συναλλάσσονται «δυνάµει» ισότιµα υποκείµενα. Μέσα από τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, ιδιαίτερα αυτά που προωθούνται από τον «κριτικό» ψυχιατρικό λόγο,
προβάλλει η υόσχεση µιας ισότιµης συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων. Η
καθιερωµένες επαγγελµατικές ιεραρχίες κατατείνουν στην ακύρωση κάθε συνάντησης µεταξύ
προσώπων, περιορίζοντας τις κοινωνικές συναλλαγές σε ανταλλαγές φορέων (agents) και όχι
δρώντων (acteurs). Το πρόσωπο τείνει να εξοριστεί απ’ αυτού του τύπου την ανταλλαγή και
η ηθική δέσµευση περιορίζεται στις τυπικές (εάν πρόκειται για οργάνωση) προϋποθέσεις
εκπλήρωσης των επαγγελµατικών ρόλων. Μέσα από τις προβληµατικοποιήσεις που επιφέρει
η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, αυτό το συνολικό εγχείρηµα µετασχηµατισµού του
ψυχιατρικού πεδίου, ανακύπτει µια συστηµατική προσπάθεια, κύρια από τους εκφραστές του
«κριτικού» ψυχιατρικού λόγου, να µετατραπεί η θεραπευτική καθηµερινότητα σε τόπο
ηθικής δέσµευσης. Οι επονοµαζόµενοι επαγγελµατίες ψυχικής υγείας εγκαλούνται από αυτά
τα προτάγµατα, από αυτά τα «να» που τους περιτριγυρίζουν ως µικροσκοπικές προτροπές,
επιτάσσοντας µια εργασία επί του εαυτού, έτσι ώστε αυτός να µετατραπεί σε φορέα µιας
ηθικής της ευθύνης, η οποία θα αντικαταστήσει την «ηθική του καθήκοντος», δηλαδή την
εµµονή στο καθηκοντολόγιο. Η εγκαθίδρυση της ηθικής της ευθύνης αποτελεί ένα από τα
κεντρικά διακυβεύµατα τα οποία ανακύπτουν από την πορεία µετασχηµατισµού του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Αποτελεί, όµως, και έναν από τους κεντρικούς άξονες,
βάσει των οποίων θα επιχειρηθεί ο επαναπροσδιορισµός της υποκειµενικότητας του
θεραπευτή.
2.4. ∆οµική αροσδιοριστία και έκθεση της υοκειµενικότητας
Η εµπλοκή του προσωπικού στοιχείου στην ψυχιατρική καθηµερινότητα και το
κάλεσµα για την εγκαθίδρυση µιας ηθικής στάσης, που θα δεσµεύει το άτοµο καθεαυτό και
όχι το ρόλο, αποτελούν στοιχεία που συνάδουν µε µια χαλαρότητα των παραδοσιακών
θεραπευτικών ρόλων:
«Ταυτόχρονα η ταυτότητα του ψυχιάτρου γίνεται ασαφής. Περισσότερο αό οτέ καλείται να
συνδυάσει ολλαλά συστήµατα αναφοράς, την ολοένα αυξανόµενη βιολογική γνώση των
συναισθηµατικών διαταραχών .χ. µε την υαρξιακή αντιµετώιση του αρρώστου κλ.» (Μάνος,
1988, σ. 34)
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Ο φορέας του ρόλου τείνει να υποκαταστήσει, ως ένα βαθµό, το ρόλο, ο οποίος
γίνεται πιο ελαστικός στις υποκειµενικές ερµηνείες και τις ατοµικές παραλλαγές. Οι
διαφοροποιήσεις αυτές δε γίνονται κατανοητές ως παράβαση από το ρόλο, ως «απόσταση
από το ρόλο», όπως αυτή ορίζεται από τον Goffman (1996), αλλά ως µια νέα
κανονιστικότητα. Μια σειρά από επιταγές σπρώχνουν τα άτοµα στο να ερµηνεύσουν πιο
χαλαρά τους θεραπευτικούς ρόλους που καλούνται να αναλάβουν. Σύµφωνα µε τα
προτάγµατα αυτά, µόνο έτσι θα µπορούσαν να επενεργήσουν θεραπευτικά. Μόνο στο
βαθµό που οι επαγγελµατίες του χώρου εισαγάγουν το προσωπικό στοιχείο στην
επαγγελµατική τους ενασχόληση είναι ικανοί να λειτουργήσουν ως «αποτελεσµατικοί
θεραπευτές».
Η εισαγωγή της προσωπικότητας του νέου υποκειµένου-θεραπευτή στην καθηµερινή
θεραπευτική πρακτική επιτυγχάνει κάτι περισσότερο από έναν επαναπροσδιορισµό των
θεραπευτικών ρόλων: τους καθιστά πιο ελαστικούς στην υποκειµενική ερµηνεία. Το όριο
ελαστικότητας διευρύνεται και οι κανονιστικές προσδοκίες γίνονται λιγότερο αυστηρές, όσον
αφορά στην τυπική διεξαγωγή των ρόλων. Από την άλλη προτείνεται µια ηθική δέσµευση
που θα αφορά όχι το ρόλο αλλά το ίδιο άτοµο. Το ίδιο το άτοµο που αναλαµβάνει έναν
επαγγελµατικό ρόλο αναλαµβάνει το καθήκον να υποκαταστήσει ορισµένες όψεις του, που
αφορούν στο τυπικό και το κανονιστικό στοιχείο που περικλείει ο κοινωνικός ορισµός του,
µε την προσωπικότητά του.
Αυτή η ελαστικότητα των νέων θεραπευτικών ρόλων και η ασάφεια που περικλείει το
«άνοιγµα» στην προσωπικότητα των φορέων τους, δεν είναι µια απλή επιταγή, ένας
κανονιστικός αναπροσανατολισµός.9 Ακόµα και η χωροταξική διάρθρωση των νέων θεσµών,
διάσπαρτων στο χώρο, διαφοροποιηµένων όσον αφορά στους επιµέρους σκοπούς που
επιτελούν, οδηγούν σε εσωτερική διαφοροποίηση, η οποία ερµηνεύεται συχνά ως
ελαστικότητα των νόµιµων ορίων των ρόλων.
Ο επαναπροσδιορισµός του εσωτερικού καταµερισµού εργασίας σχετίζεται άµεσα
µε τη σταδιακή µετατόπιση του κέντρου βάρους της ψυχιατρικής φροντίδας από το
ψυχιατρείο στις νέες δοµές (στο βαθµό που αυτή έχει επιτευχθεί). Οι κοινωνικοί ρόλοι
ενθυλακώνονται σε συγκεκριµένους κοινωνικούς χώρους, σε χωροταξικά εντοπισµένες
οργανώσεις. Η διαφοροποίηση οδηγεί στο διαρκή συνυπολογισµό του συγκεκριµένου κάθε
φορά «τόπου», αναφορικά µε τον «τρόπο» που το άτοµο ερµηνεύει το ρόλο του. Με τη
9

«Η σύγχυση των ρόλων και η ανάγκη οριοθέτησης δραστηριοτήτων και υ ευθυνοτήτων µεταξύ ε αγγελµατιών ου
στελεχώνουν τις διε ιστηµονικές οµάδες ψυχικής υγιεινής (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχιατρικοί
νοσηλευτές, εργοθερα ευτές κ.α.) υ ήρξε ένα άλλο σηµαντικό ρόβληµα.» Πρβλ. Κονταξάκης Β. Π., Χριστοδούλου
Γ. Ν., «Κοινωνική και κοινοτική ψυχιατρική», ο.π., σ. 14.
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θεσµική αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών, η εκπλήρωση των θεραπευτικών
ρόλων οδηγείται σε ένα διαρκή συνυπολογισµό των «εντοπισµένων συστηµάτων
δραστηριότητας» που αναφέρει ο Goffman (1996). Είναι όλο και πιο δύσκολο να
προσδιοριστεί ο ρόλος του ψυχιατρικού νοσηλευτή, του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου
ανεξάρτητα από τους διαφοροποιηµένους χώρους απασχόλησης (ψυχιατρείο, ξενώνας,
νοσοκοµείο ηµέρας, κινητή µονάδα, κλπ.). Οι ανάγκες επιτέλεσης αυτών των ρόλων
διαφέρουν, σε πολύ µεγάλο βαθµό, ανάλογα µε το συγκεκριµένο χώρο όπου αυτοί πρέπει να
εκπληρωθούν (Αποστολή, 1998, σ. 166).
Έτσι, τόσο η θεσµική αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών όσο και τα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης σπρώχνουν τα άτοµα σε µια µεγαλύτερη
αποστασιοποίηση έναντι των θεραπευτικών ρόλων που αναλαµβάνουν.10 Μπορούµε να
µιλήσουµε για ένα είδος οιονεί θεσµικής επιταγής λήψης απόστασης από το ρόλο. Το νέο
θεραπευτικό πνεύµα προτρέπει τα υποκείµενα-θεραπευτές να παίρνουν ορισµένες
αποστάσεις από τους θεραπευτικούς τους ρόλους, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τα
επίσηµα οργανογράµµατα και όπως έχουν καθ-ιερωθεί από τις παγιωµένες ιεραρχίες του
πεδίου. Μια σειρά από επιταγές εγκαλούν σε προσωπική εµπλοκή στο θεραπευτικό
γίγνεσθαι, αναδιατάσσοντας το δέον γενέσθαι της νόµιµης ερµηνείας των θεραπευτικών
δράσεων.
2.5. Η εισαγωγή νέων δρώντων-αρεµβαινόντων
Με την ψυχιατρική µεταρρύθµιση και το άνοιγµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών στη
συνολική κοινωνία, µια σειρά από «νέους δρώντες» θεσµοποιούν την παρουσία τους ως
µόνιµοι συνοµιλητές και παρεµβαίνοντες στο ψυχιατρικό γίγνεσθαι. Αν και δεν είναι το
µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα αυτό το οποίο «δηµιουργεί» αυτούς τους δρώντες, είναι αυτό
που τους θεσµοποιεί ως δυνάµει συνοµιλητές και ως νέους παρεµβαίνοντες στο θεραπευτικό
γίγνεσθαι. Το υπό διαµόρφωση υποκείµενο-θεραπευτής δεν οφείλει να «συνοµιλήσει» µόνο
µε το νέο υποκείµενο προς θεραπεία, αλλά θα πρέπει να αποδεχτεί την παρουσία, τον
έλεγχο και την παρέµβαση νέων δρώντων, την οποία πολλές φορές το ίδιο επιδιώκει:

10

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα από τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν την «επίσηµη» ψυχιατρική είναι η
εµµονή στα τυπικά στοιχεία που οριοθετούν τους θεραπευτικούς ρόλους. Ο «καθηγητής ψυχιατρικής», ο
«διευθυντής ψυχίατρος», που δεν κινητοποιήθηκε προς τις νέες κατευθύνσεις ή που διατήρησε µια αµυντική
στάση απέναντι στο «νέο πνεύµα», θα ερµηνεύσει το εντοπισµένο εαυτό του σύµφωνα µε τα τυπικά στοιχεία
που του εξασφαλίζουν τη θεσµική κυριαρχία. Η επιστηµοσύνη και η αρµοδιότητα που απορρέουν από τους
τυπικούς προσδιορισµούς των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων, προβάλλονται σε κάθε ευκαιρία από τους
ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι βλέπουν στο µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα µια απειλή και µια δυνάµει µοµφή για
το ρόλο που διαδραµάτισαν τα προηγούµενα χρόνια.
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«Πρόκειται για τη σύγχρονη Ψυχιατρική, το νέο τύο κοινωνικής-κοινοτικής ψυχιατρικής ου κάλυψε
αό µια άλλη λέον µεθοδολογία τις ανάγκες του ληθυσµού. Μείωσε το στίγµα και την αόρριψη του
ψυχικά ασθενή αό τους άλλους. ∆ραστηριοοίησε άτοµα και φορείς ώστε να έχουν µια ενεργό
συµµετοχή στο θεραευτικό έργο καθώς και στη ρόληψη της ψυχικής αρρώστιας.» (απόσπασµα από
περίληψη ανακοίνωσης δύο ψυχιάτρων σε επιστηµονικό συνέδριο, η υπογράµµιση δική µου)
Μπορούµε να εντοπίσουµε πέντε καταρχήν νέους δρώντες-παρεµβαίνοντες, που
κατά τη διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης τείνουν να πάρουν θεσµικό, δηλαδή
διαρκή και αναγνωρισµένο ρόλο στη διαδικασία της θεραπείας: 1) σύλλογοι οικογενειών, 2)
εθελοντικές οργανώσεις, 3) «λέσχες» ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις, 4) αστικές µη
κερδοσκοπικές εταιρίες µε ψυχιατρικό ή οιονεί ψυχιατρικό χαρακτήρα και 5) τις οργανώσεις
ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Οι νέοι δρώντες-παρεµβαίνοντες είτε σχετίζονται άµεσα µε τον
εσωτερικό µετασχηµατισµό του ψυχιατρικού πεδίου είτε εµπλέκονται σε αυτό «εκ των
υστέρων», εξαιτίας του ανοίγµατός του στην ευρύτερη κοινωνία, στην οποία εγκαθίστανται οι
νέες θεραπευτικές δοµές και στην οποία οι παραδοσιακοί δρώντες-παρεµβαίνοντες
απευθύνονται ποικιλοτρόπως αναζητώντας συµµάχους (θεραπευτές ή οιονεί θεραπευτές).
Οι σύλλογοι οικογενειών αποβλέπουν σε τρεις βασικούς άξονες δράσης: 1) την
αυτοβοήθεια και την προώθηση των «ιδιαίτερων» συµφερόντων τους, 2) την παρέµβαση
στον τρόπο µε τον οποίο είναι συγκροτηµένος ο ψυχιατρικός θεσµός και 3) στην οιονεί
θεραπευτική παρέµβαση. Οι στόχοι τους, όµως, επεκτείνονται σε ένα ευρύτερο φάσµα
κοινωνικών ενδιαφερόντων, τα οποία συνδέονται, άµεσα ή έµµεσα, µε τη γενικότερη
µετεξέλιξη του ψυχιατρικού θεσµού:
«Ο σύλλογος (…) στοχεύει στην υοστήριξη των δικαιωµάτων των ψυχικά ασχόντων, στη βελτίωση
των συνθηκών στα ψυχιατρεία, στον αοστιγµατισµό της ψυχικής νόσου, στην ενηµέρωση της
κοινότητας σε θέµατα ψυχικής υγείας και στην ροώθηση νέων δοµών ψυχικής υγείας.» (απόσπασµα
από φυλλάδιο συλλόγου οικογενειών)
Το «γονεϊκό κίνηµα» έχει µια µακρά παράδοση στη δυτική Ευρώπη
(Λαµπροπούλου, 1997) και εντάσσεται στο ευρύτερο πνεύµα αυτοοργάνωσης της
επονοµαζόµενης «κοινωνίας των πολιτών». Στην Ελλάδα τα τελευταία µόλις χρόνια
διοργανώθηκαν σύλλογοι, τα µέλη των οποίων αποτελούνται από συγγενείς ατόµων µε
ψυχιατρικές διαγνώσεις, τις περισσότερες φορές πρώτου βαθµού (µε νοσηλεία ή µη σε
κάποιο ψυχιατρικό ίδρυµα). Η οµοσπονδία αυτών των συλλόγων έχει διάρκεια ζωής λίγων
µόλις ετών.
Οι οργανώσεις αυτές ξεπήδησαν µέσα από την ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Όλες οι
περιπτώσεις που έχω υπόψη µου σχετίζονται µε κάποιο κεντρικό ψυχιατρικό θεσµό. Αν και
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η επωνυµία τους συνηθέστατα εµπεριέχει ένα ευρύτερο γεωγραφικό προσδιορισµό, οι
σύλλογοι αυτοί διατηρούν οργανικούς δεσµούς µε ένα συγκεκριµένο ψυχιατρικό θεσµό και
έχουν διοργανωθεί, σε πρώτη φάση, από επαγγελµατίες ψυχικής υγείας (κυρίως ψυχιάτρους)
που εργάζονται σε αυτό το ίδρυµα. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε ένα µέληµα, η
επωνυµία του συλλόγου να παραπέµπει αφενός σε µια ευρύτερη περιοχή (π.χ. «παγκρήτιος
σύλλογος» ή «πανελλήνιος» σύλλογος), αφετέρου να προβάλλεται ως κίνηση αυτοοργάνωσης.
Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις που παρακολούθησα, οι σύλλογοι αυτοί διοργανώθηκαν
από ψυχιάτρους, µε την αρωγή και άλλων επαγγελµατιών του χώρου, οι οποίοι εργάζονταν
στο σύνολό τους ή στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε ένα συγκεκριµένο ψυχιατρικό
ίδρυµα ή δοµή.11
Αυτό που διαφάνηκε στην επιτόπια εθνογραφική έρευνα που πραγµατοποίησα ήταν
από τη µια µεριά µια µέριµνα για την προώθηση µιας δηµόσιας εικόνας που προέβαλλε το
στοιχείο της αυτοοργάνωσης και από την άλλη ένας ασφυκτικός έλεγχος των
δραστηριοτήτων των συλλόγων αυτών από τους ψυχιάτρους, κυρίως, αλλά και τους
υπόλοιπους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας. Οι ψυχίατροι επέλεγαν σε πρώτη φάση τα µέλη
και έθεταν τα γενικά όρια και τις κατευθύνσεις του συλλόγου, σύµφωνα µε τις αρχές που
αυτοί υιοθετούσαν. Από την άλλη, φρόντιζαν να κινητοποιούν τα µέλη των συλλόγων αυτών,
έτσι ώστε να συµµετέχουν στις διάφορες δραστηριότητές τους, οι οποίες πολύ συχνά
αποτελούσαν άµεσες παρεµβάσεις στις «τοπικές» εξελίξεις της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
Ορισµένοι από τους επαγγελµατίες του χώρου, οι εκφραστές της «κριτικής» ή της
«εκσυγχρονιστικής» ψυχιατρικής, επεδίωκαν µε την προσπάθειά τους αυτή την εισαγωγή
νέων δρώντων στο ψυχιατρικό γίγνεσθαι, τους οποίους αντιλαµβάνονταν ως δυνάµει
στρατηγικούς συµµάχους που θα συνέβαλλαν µε τη σειρά τους στην προώθηση της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Για το λόγο αυτό στα πρώτα βήµατά τους οι εν λόγω σύλλογοι
συναντούσαν ισχυρές αντιστάσεις µέσα από τα ψυχιατρικά ιδρύµατα, αναφορικά µε τα οποία
είχαν συγκροτηθεί. Η παρουσία τους και η νοµιµοποίησή τους ως συλλογικών δρώντων στο
πεδίο της ψυχιατρικής οδηγούσε σε ισχυροποίηση τους τοπικούς υποστηρικτές των
προταγµάτων της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Ήταν αναµενόµενο ότι όλοι εκείνοι που
θίγονταν από τη διαδικασία αυτή, οι υποστηρικτές της «επίσηµης» ψυχιατρικής, θα
11 «Α ό αυτές τις οµάδες [ψυχοεκ αιδευτικά σεµινάρια] ξε ήδησαν σιγά-σιγά οργανώσεις και σύλλογοι οικογενειών και
ανα τύχθηκε έτσι το κίνηµα των συγγενών και των οικογενειών ου στις µέρες µας αίζει ολύ σηµαντικό ρόλο στο χώρο
της ψυχοκοινωνικής α οκατάστασης και της υ εράσ ισης τόσο των δικαιωµάτων των ψυχικά ασθενών όσο και των
οικογενειών τους. Για να ετύχουν οι στόχοι του κινήµατος των οικογενειών χρειάζεται η ενεργός στήριξη και βοήθεια α ό
την κοινωνία. Εδώ ακριβώς είναι ου ο εθελοντισµός µ ορεί να έχει την ιδιαίτερη και βαρύνουσα συµβολή του γιατί οι
ψυχικά ασθενείς και οι οικογένειές τους χρειάζονται την ρακτική και συναισθηµατική στήριξη όλων εκείνων των
ευαισθητο οιηµένων ολιτών ου δηµιουργούν θεσµούς ό ως ο εθελοντισµός και οι εθελοντικές οργανώσεις»
(απόσπασµα από περίληψη ανακοίνωσης πανεπιστηµιακής ψυχιατρικής οµάδας σε ψυχιατρικό συνέδριο).
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αντιδρούσαν. Η δοµική οµολογία των στόχων των συλλόγων αυτών µε τα προτάγµατα της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης διαφαίνεται στο παρακάτω απόσπασµα:
«Μετά αό τη διαίστωση της ανάγκης ύαρξης ενός φορέα ου θα ροωθεί και θα διεκδικεί τα
κοινωνικά και ολιτικά δικαιώµατα ατόµων µε ψυχολογικά ροβλήµατα ιδρύσαµε τον [όνοµα
συλλόγου] σύλλογο οικογενειών για την Ψυχική Υγεία [τόος και ηµεροµηνία δηµιουργίας]. Βασικοί
στόχοι του συλλόγου είναι: η ευαισθητοοίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέµατα ου αφορούν στην
ψυχική υγεία, ο αοστιγµατισµός των ψυχικά ασχόντων και η αοϊδρυµατοοίηση, η κοινωνική
εανένταξη και η εαγγελµατική αοκατάσταση των ατόµων µε ψυχολογικά ροβλήµατα, η ειδίωξη
µε κάθε µέσο για τη βελτίωση των συνθηκών στα ψυχιατρεία. Παράλληλα, µέσα αό το Σύλλογο θα
οργανωθεί και θα στηριχτεί µία Λέσχη Ασθενών, η λειτουργία της οοίας θα δώσει στους ψυχικά
άσχοντες τη δυνατότητα αυτοέκφρασης.» (από φυλλάδιο του συλλόγου, όπως διαβάστηκε σε
συνέντευξη τύπου)
Μολοταύτα, ο τρόπος δηµιουργίας τους («από τα πάνω», µε την καθοδήγηση και
συχνά τον ασφυκτικό έλεγχό τους από τους επαγγελµατίες)12 δεν αναιρεί µακροπρόθεσµα τη
λειτουργία τους ως παρεµβαίνοντες. Είναι ενδεικτικό αυτής της µελλοντικής προοπτικής ότι
µόλις οι κινήσεις αυτές υποστασιοποιούνταν σε οργανώσεις µε τυπικό χαρακτήρα και παρά
την καχεξία τους όσον αφορά στη µαζικότητα της συµµετοχής των µελών, παρατηρούνταν
µια σταδιακή, έστω µερική και αποσπασµατική, χειραφέτησή τους από τους επαγγελµατίες,
οι οποίοι στην πραγµατικότητα ήταν οι δηµιουργοί των κινήσεων αυτών. Στις συνεδριάσεις
του διοικητικού συµβουλίου ενός συλλόγου οικογενειών, τις οποίες παρακολούθησα ως
«συµµετέχων παρατηρητής», διαπίστωσα µια σταδιακή πλήθυνση στον χρόνο των
αποστασιοποιήσεων και των διαφωνιών µεταξύ των επαγγελµατιών και των λοιπών µελών. Η
υποστασιοποίηση αυτών των κινήσεων σε οργανώσεις, µε ηγεσία και τυπικές διαδικασίες
λειτουργίας, οδηγούσε στη µερική έστω χειραφέτησή τους από τους ίδιους τους
δηµιουργούς τους. Από τη στιγµή που οι εν λόγω σύλλογοι αποκτούσαν µια δικιά τους
«οντότητα», µιαν αντικειµενικότητα εκφρασµένη µέσα από την υποτυπώδη έστω οργάνωσή
τους, έτειναν στο να λειτουργήσουν ως αυτόνοµοι δηµόσιοι χώροι δέσµευσης των µελών
τους.
Παρά τα εκφυλιστικά φαινόµενα που χαρακτηρίζουν οργανώσεις που θεσπίζονται µε
διαδικασίες επικαθορισµού, εντός ενός γενικού περιβάλλοντος όπου απουσιάζει η κουλτούρα
της αυτοοργάνωσης και όπου ανθεί ο στιγµατισµός, το συµβάν καθεαυτό της ύπαρξής τους
12

Σε εκδηλώσεις ενός συλλόγου οικογενειών, που παρακολούθησα κατά την εθνογραφική επιτόπια έρευνα,
συµµετείχαν πάρα πολλά άτοµα και γενικά µπορεί να υποστηριχτεί ότι ήταν επιτυχηµένες. Στις περισσότερες
των περιπτώσεων, ωστόσο, τα ίδια τα µέλη του συλλόγου απέφευγαν να παρευρεθούν σε αυτές, γεγονός που
δείχνει πόσο αποτρέπει ο στιγµατισµός µια δηµόσια δέσµευση, η οποία βασίζεται στην ψυχιατρική διάγνωση.
Για τον ίδιο λόγο πολλοί, ενώ δέχονταν να γίνουν µέλη του συλλόγου απέφευγαν την ενεργητική εµπλοκή, η
οποία εκτιµούσαν ότι θα τους εξέθετε στην τοπική κοινωνία. Από την άλλη, πολλά απ’ αυτά τα άτοµα δε
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τείνει να δηµιουργήσει ένα καινούριο πόλο, µια νέα αρχή παρέµβασης και διεκδίκησης
αλλαγών του ασυλιακού ψυχιατρικού τοπίου, αλλά και ένα νέο παράδειγµα δράσης. Το
γεγονός της κυκλοφορίας ενός λόγου «για την ψυχιατρική» από έναν πόλο ο οποίος τυπικά,
σε επίπεδο διαχείρισης της δηµόσιας εικόνας τουλάχιστον, αναπτύσσεται «έξω» από το
ψυχιατρείο, έχει τις συνέπειές του. Ένα νέο σηµείο αναφοράς προστίθεται, ένας νέος
συλλογικός παρεµβαίνων µπαίνει στο παιχνίδι των ορισµών και των προσδιορισµών, στο
εσωτερικό του κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής:13
«Ο σκοός του Συλλόγου είναι: Η ανάτυξη της αλληλεγγύης και της αλληλοϋοστήριξης µεταξύ των
µελών του. Η διεκδίκηση της υοστήριξης των οικογενειών µε µέλη ψυχικά ασθενείς και η ενίσχυσή
τους αό δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η οργάνωση δραστηριοτήτων ροαγωγής της ψυχικής
υγείας. Η ειδίωξη, µε κάθε µέσον, για τη βελτίωση των συνθηκών στα ∆ηµόσια και Ιδιωτικά
Ψυχιατρεία και η Ενίσχυση του αοϊδρυµατισµού. Η κοινωνική εανένταξη και η εαγγελµατική
αοκατάσταση των ψυχικά ασθενών. Η αροχή υοτροφιών στα µέλη του. Η υοστήριξη ερευνών
στον τοµέα της ψυχικής υγείας. Η ενηµέρωση του κοινωνικού συνόλου για τον αοστιγµατισµό της
ψυχικής ασθένειας. Ενηµέρωση των µελών του για τα ροβλήµατα νοσηλείας, θεραείας και
αντιµετώισης των ψυχικά ασθενών. ∆ιεκδίκηση καλύτερης οιότητας ζωής των ψυχικά ασχόντων.
Συµαράσταση για την ανάτυξη των ολιτισµικών δραστηριοτήτων των ψυχικά ασθενών.» (οι στόχοι
ενός συλλόγου οικογενειών «για την ψυχική υγεία», όπως διατυπώνονται στο καταστατικό
του.)
Οι εθελοντικές οργανώσεις είναι άλλος ένας νέος παρεµβαίνων στο ψυχιατρικό
γίγνεσθαι. Και στην περίπτωση αυτή οι επαγγελµατίες, ιδιαίτερα οι εκφραστές των
προταγµάτων της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης µε «κριτικό» ή «εκσυγχρονιστικό»
προσανατολισµό, ενεργοποιούνται προκειµένου να δηµιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες που
θα επιτρέψουν την είσοδο τέτοιων οµάδων στους ψυχιατρικούς χώρους. Για παράδειγµα, δεν
είναι σπάνια η συνδιοργάνωση «σεµιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών» από επαγγελµατίες και
εθελοντικές οργανώσεις. Η «σύµπνοια» που υποδηλώνεται µε την από κοινού
δραστηριοποίηση υποκρύπτει την ενεργητική εµπλοκή των επαγγελµατιών, οι οποίοι
«προσκαλούν» τις

εθελοντικές οµάδες να εισέλθουν στο πεδίο ως νέοι δρώντες-

παρεµβαίνοντες.
Σε σχέση µε τις εθελοντικές οργανώσεις πρέπει, ωστόσο, να επισηµανθούν
ορισµένες επιπλέον ιδιαιτερότητες, πέρα από το «κάλεσµα» που τους απευθύνει µια
συγκεκριµένη µερίδα επαγγελµατιών του χώρου. Οι εθελοντικές οµάδες δηµιουργούνται και
κινητοποιούνται κυρίως στα αστικά κέντρα. Αυτή η ιδιάζουσα µορφή συλλογικής δράσης
δίσταζαν να παρακολουθήσουν άλλες δραστηριότητες, όπως σεµινάρια, που απευθύνονταν στο ευρύ κοινό, τις
οποίες µπορούσαν να παρακολουθήσουν µε την ιδιότητα του ενδιαφερόµενου και όχι του µέλους.
13 Για µια «τεχνική» ανάλυση του ρόλου των οικογενειών στη θεραπευτική πρακτική, βλ. Οικονόµου Μ. Π., «Ο
ρόλος της οικογένειας στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση», στο Χριστοδούλου Γ. Ν., Κονταξάκης Β. Π.,
Οικονόµου Μ. Π. (επιµ.), Προλη τική ψυχιατρική, Αθήνα, Βήτα, 2000, σ. 181-186.
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ριζώνει στα πλέον αστικοποιηµένα στρώµατα του πληθυσµού και οι ηγεσίες τους
εµπλέκονται σε µια σειρά από «εναλλακτικές» πολιτικές δραστηριότητες (Melucci, 1982).
Εξαιτίας της γενικότερης καχεξίας της κουλτούρας «αυτόνοµης» πολιτικής παρέµβασης στην
Ελλάδα, ιδιαίτερα στην επαρχία, υπάρχει µια αυξηµένη διαθεσιµότητα άνεργων πτυχιούχων
ή και φοιτητών σχολών που σχετίζονται µε την ψυχιατρική (τµήµατα ψυχολογίας,
κοινωνικών λειτουργών, κοινωνιολογίας κλπ.).14 Όλοι αυτοί βλέπουν σε αυτού του είδους τις
οργανώσεις µια ευκαιρία απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας.
Παρά τις ιδιαιτερότητες αυτές, ο «εθελοντισµός» τείνει να εγκατασταθεί και στον
κοινωνικό κόσµο της ελληνικής ψυχιατρικής ως ένας νέος δρώντας. Πρόκειται για άλλον ένα
«συνοµιλητή» έξω από τα στενά όρια εξάσκησης της ψυχιατρικής. Ένας συλλογικός δρώντας
ο οποίος επιπλέον αναλαµβάνει καταστατικά, και όχι συγκυριακά, το ρόλο του
«παρεµβαίνοντα» στο θεραπευτικό γίγνεσθαι:
«Η αρουσία των οµάδων στα ψυχιατρεία έχει ως αρχικό στόχο την ροσφορά κοινωνικής εαφής σε
χρόνια νοσηλευόµενους ασθενείς ου στερούνται κοινωνικών δεσµών και ζουν υό το καθεστώς της
ιδρυµατικής αοµόνωσης χάνοντας βασικές κοινωνικές και ροσωικές δεξιότητες. Οι οµάδες
οργανώνουν σε εβδοµαδιαία βάση δραστηριότητες ου αοσκοούν στην ανάτυξη αυτών των
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τη δηµιουργική αξιοοίηση του χρόνου και αυτά σε µια ατµόσφαιρα φιλική
και ανθρώινη ου συνήθως λείει αό τη ζωή στο ίδρυµα Οι αραάνω δραστηριότητες
(ψυχαγωγικές, δηµιουργικής αασχόλησης, οµαδικά αιχνίδια, αρέα, έξοδοι κλ.) αοτέλεσαν και
τους τρόους ροσέγγισης των ασθενών µε στόχο την καλλιέργεια σχέσεων αµοιβαίας αναγνώρισης και
εµιστοσύνης µεταξύ των ασθενών και των εθελοντών. Ο εθελοντισµός όµως αοτελεί και ένα µέσο
ευαισθητοοίησης και κινητοοίησης για τα κοινωνικά ζητήµατα. Έτσι, διοργανώνονται ανοιχτές
συζητήσεις, κινηµατογραφικές ροβολές και ενηµερωτικές συναντήσεις µε σχετικούς φορείς και
εαγγελµατίες του χώρου της ψυχικής υγείας και ειδιώκεται η ανταλλαγή εµειριών και η
συνεργασία. Με αυτή την έννοια, η [όνοµα εθελοντικής οµάδας] εννοεί τον εθελοντισµό ως έναν τρόο
κοινωνικής αρέµβασης και ροσφοράς σε χώρους ου αντιµετωίζουν στέρηση βασικών ανθρωίνων
δικαιωµάτων, στιγµατισµό, κοινωνική αοµόνωση, φτώχεια και ρατσισµό (ρόσφυγες, µετανάστες,
αναλφάβητα αιδιά µουσουλµάνων, χρόνια νοσηλευόµενους ασθενείς). Ρόλος αυτής της κοινωνικής
ροσφοράς είναι να αναδεικνύει τις ανάγκες χωρίς να ειχειρεί να καλύψει υοκαθιστώντας τους
είσηµα αρµόδιους φορείς, να ενηµερώνει και να ευαισθητοοιεί το κοινό, να εκαιδεύει και να
συντονίζει όσους ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στα ρογράµµατα και να ασκεί ολιτική ίεση
ροκειµένου να δοθούν θεσµικές λύσεις στα ροβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικά
ευαίσθητων οµάδων.» (περίληψη ανακοίνωσης εθελοντικής οργάνωσης σε ψυχιατρικό
συνέδριο, η υπογράµµιση δική µου)
Αν και πολλές φορές οι εθελοντικές οργανώσεις προσκαλούνται από τους
επαγγελµατίες ψυχικής υγείας (ιδιαίτερα τους ψυχιάτρους), ο νέος αυτός παρεµβαίνων
εισάγει το δικό του βλέµµα και τη δικιά του λογική δράσης στον κοινωνικό κόσµο της
ψυχιατρικής. Το βλέµµα αυτό πολλές φορές αντιπαρατίθεται µε το βλέµµα των θεσµικά
14

Γι’ αυτό το λόγο, οι υπεύθυνοι των εθελοντικών οργανώσεων υπογραµµίζουν διαρκώς τη διαφοροποίησή
τους από τους επαγγελµατικούς ρόλους των τοµέων, στους οποίους παρεµβαίνουν, αποτρέποντας τη ερµηνεία
της εθελοντικής προσφοράς ως οιονεί επαγγελµατικής εµπειρίας.
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αρµοδίων.15 Αυτή καθεαυτή η ιδιάζουσα λογική της παρέµβασης των εθελοντικών οµάδων,
η οποία βασίζεται στη νοµιµοποίηση της δράσης βάσει της αρχής της «από τα κάτω»
πολιτικής δραστηριοποίησης, οδηγεί σε µια διάθεση αυτονόµησης από τους θεσµικά
εµπλεκόµενους επαγγελµατίες. Ακόµα και οι ψυχιατρικές υπηρεσίες που καταστατικά
αποβλέπουν στην «πρόσκληση» οµάδων εθελοντών, για συµµετοχή στο θεραπευτικό
γίγνεσθαι, δε διατηρούν αγαστές σχέσεις µε τα άτοµα αυτά, τα οποία διαθέτουν ένα διαρκώς
υποψιασµένο και κριτικό βλέµµα που εξ ορισµού αντιστρατεύεται τη µονοκρατορία της
εξουσίας που πηγάζει από τη θεσµική διάρθρωση.16
Σε κάθε περίπτωση οι εθελοντικές οµάδες διεκδικούν έναν αυτόνοµο και
διαφοροποιηµένο ρόλο, ο οποίος ισχυροποιείται από τις κατευθύνσεις της «νέας
ψυχιατρικής» που αποβλέπει στη δηµιουργία κοινωνικών συµµαχιών που υπερβαίνουν το
ψυχιατρικό πεδίο. Οι οµάδες αυτές συνεισφέρουν, µε τον τρόπο τους, σε έναν
επαναπροσδιορισµό του υποκειµένου-θεραπευτή, στο βαθµό που τους αποδίδονται οιονεί
θεραπευτικές αρµοδιότητες όπως είναι, για παράδειγµα, η εκµάθηση «κοινωνικών και
προσωπικών δεξιοτήτων» και η ανάπτυξη επικοινωνιακών και συναισθηµατικών ικανοτήτων.
Νέους δρώντες αποτελούν και οι «κοινωνικές λέσχες». Οι «λέσχες ασθενών» είναι
ανοικτές οµάδες ατόµων που είτε νοσηλεύτηκαν κατά το παρελθόν σε ψυχιατρικό ίδρυµα
είτε σχετίζονται, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µε το σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών
ως «υποκείµενα προς θεραπεία». Οι οµάδες αυτές, όπως και οι σύλλογοι οικογενειών, δεν
είναι αυτοδηµιούργητες συνοµαδώσεις, αλλά συλλογικότητες που διοργανώθηκαν από
επαγγελµατίες του χώρου, στρατευµένους στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης:
«Η Λέσχη Ασθενών έχει κυρίως ψυχαγωγικό χαρακτήρα και αοσκοεί στη λήψη ρωτοβουλιών αό
τους ψυχικά άσχοντες, στη δηµιουργική τους αασχόληση και στην ανάτυξη των ενδιαφερόντων
τους. Μέσα αό αυτήν ανοίγεται µία νέα ροοτική αυτοέκφρασης και αυτοοργάνωσης των ψυχικά
ασχόντων µε στόχο την κοινωνική τους εανένταξη και τη διεκδίκηση των κοινωνικών και ολιτικών
δικαιωµάτων τους.» (απόσπασµα από συνέντευξη τύπου συλλόγου οικογενειών, στο πλαίσιο
της οποίας δηµιουργήθηκε η εν λόγω «λέσχη»)
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Είναι αυτονόητο ότι οι επαγγελµατίες, που αισθάνονται ότι απειλούνται ή στιγµατίζονται από τη διαδικασία
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, δε βλέπουν µε καλό µάτι τους νέους παρεµβαίνοντες και για το λόγο αυτό
προσπαθούν σε κάθε περίπτωση να υποβαθµίσουν το ρόλο τους ή και να αντιπαρατεθούν µαζί τους, ιδιαίτερα
όταν διαισθάνονται µια απειλή της παγιωµένης ιεραρχίας, η οποία υπονοείται από τις τυπικές διευθετήσεις των
θεραπευτικών ρόλων.
16 Σε ένα στρογγυλό τραπέζι ενός συνεδρίου, το οποίο είχε ως θέµα το ρόλο των οικογενειών στην ψυχιατρική
θεραπεία, τα µέλη µιας προσκεκληµένης οµάδας εθελοντών εξοργίστηκαν τόσο από την παρεµβατική διάθεση
των ψυχιάτρων, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος συζήτησαν την πιθανότητα της αποχώρησης,
χωρίς, τελικά, να υλοποιήσουν τη σκέψη τους αυτή.
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Σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες κατάφερα να συλλέξω επαρκείς
πληροφορίες,17 οι «λέσχες» αυτές συνδέονται οργανικά µε υπηρεσίες ή οργανώσεις, (είτε
σύλλογοι οικογενειών είτε δηµόσιες εξωνοσοκοµειακές ψυχιατρικές υπηρεσίες είτε αστικές
µη κερδοσκοπικές εταιρίες). Σε κάθε περίπτωση, οι επαγγελµατίες είναι αυτοί που
διοργάνωσαν, βρήκαν τους πόρους και χρηµατοδότησαν (τις περισσότερες φορές µέσω
ευρωπαϊκών προγραµµάτων) τα εν λόγω συλλογικά µορφώµατα. Οι επαγγελµατίες αυτοί,
στρατευµένοι στην υπόθεση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, φιλοδοξούσαν µέσα από την
«παρέµβαση δηµιουργίας νέων παρεµβαινόντων» να εισαγάγουν και να νοµιµοποιήσουν
νέους δρώντες στο καθηµερινό ψυχιατρικό γίγνεσθαι, οι οποίοι θα συνέβαλλαν µε τη σειρά
τους στο µετασχηµατισµό του πεδίου.
Πράγµατι, µε τη δηµιουργία αυτών των «λεσχών» δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις
για µια άρθρωση ενός λόγου «από τα κάτω». ∆ηλαδή, ενός λόγου που δε θα αποσκοπεί στην
προώθηση δικαιωµάτων τρίτων αλλά σε µια άµεση διεκδίκηση. Με τον τρόπο αυτό
προστίθεται δυνάµει µια νέα φωνή η οποία, όσο αδύναµη κι αν είναι, αρθρώνεται στο πεδίο
της καθηµερινότητας ως παράγοντας της θεραπευτικής διαδικασίας:
«Είµαστε µια συντροφιά ανθρώων µε διαφορετική ιστορία αλλά κοινές ανησυχίες. Στόχος της οµάδας
είναι η ανάδειξη και καλλιέργεια των καλλιτεχνικών µας τάσεων, η ανάτυξη των ενδιαφερόντων µας
και η ανάληψη ρωτοβουλιών ου αφορούν στην ένταξη µας στην τοική κοινωνία αλλά και στην
ευαισθητοοίηση της κοινωνίας αέναντι στα αιτήµατά µας. Πιστεύουµε ότι όλοι έχουµε ίσες ευκαιρίες
στη ζωή. Μέσα αό την οµάδα µας δηµιουργούµε τις κατάλληλες συνθήκες διεκδίκησης των
δικαιωµάτων µας. Οι ερισσότεροι αό µας έχουµε µια ψυχιατρική εµειρία. Οι ερισσότεροι αό µας
γνωρίζουµε τι θα ει µοναξιά, τι θα ει αοµόνωση, τι θα ει κοινωνικός αοκλεισµός, τι θα ει
στιγµατισµός και ροκατάληψη. Ελίζουµε η φωνή µας να αγγίξει τα αυτιά ακόµη και των ιο
αοστασιοοιηµένων συνανθρώων µας. Η οµάδα µας ααρτίζεται αό ενήλικες έτοιµους να αλέψουν
για τη ζωή. Όλο µας είναι η συλλογικότητα, η τέχνη και η ίστη ότι η διαφορετικότητα δεν είναι
κατακριτέα αλλά αναζωογόνηση και δηµιουργική.» (απόσπασµα από δελτίο τύπου ανακοίνωσης
ίδρυσης µιας «λέσχης»)
Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, οι «λέσχες» αυτές διοργανώθηκαν από
επαγγελµατίες που ενεργοποιούνται προς την κατεύθυνση της προώθησης των προταγµάτων
της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, κυρίως ψυχιάτρους. Όµως, µέσα από την καθηµερινή
λειτουργία των οµάδων αυτών αναπτύσσονται δυναµικές, οι οποίες πολλές φορές παίρνουν
τη µορφή αντίστασης και άρθρωσης ενός κριτικού λόγου που αφορά την ψυχιατρική εν
γένει, τον εξουσιαστικό και τον ελεγκτικό της ρόλο, και δεν περιορίζεται σε µια παθητική
17

Στο πλαίσιο της εθνογραφικής έρευνας πεδίου παρακολούθησα, ορισµένες φορές και ως πλήρως
συµµετέχων, τη δηµιουργία και τη λειτουργία µιας τέτοιας «λέσχης» (για διάστηµα ενάµιση χρόνου)
εµπλεκόµενος στο σύνολο των δραστηριοτήτων αλλά και στις παρασκηνιακές παρεµβάσεις.

423

συνοµάδωση ανθρώπων. Μέσα από τις καθηµερινές επαφές στο εσωτερικό των «λεσχών»,
ιδιαίτερα στα ελάχιστα χρονικά διαστήµατα που απουσιάζουν οι «υποστηρικτές» ή οι κάθε
είδους «εκπαιδευτές», οι συζητήσεις δεν είναι σπάνιο να λάβουν πολιτικό χαρακτήρα
αντίστασης. Ο καταγγελτικός λόγος που αναπτύσσεται σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνει
συχνά τη µορφή της κριτικής των ψυχιάτρων και των άλλων επαγγελµατιών. Μέσω αυτού του
καταγγελτικού λόγου αναπτύσσεται ένας συγκροτηµένος κώδικας αξιολόγησης των
επαγγελµατιών, βάσει της αρχής της υιοθέτησης ή µη εξουσιαστικών πρακτικών, µε τον
οποίο κατηγοριοποιούνται τα άτοµα (οι ψυχίατροι, οι εκπαιδευτές, κλπ.) και οι
συµπεριφορές.18 Ένα συλλογικό µόρφωµα που δηµιουργήθηκε από «επαγγελµατίες ψυχικής
υγείας», µε την υψηλή καθοδήγηση των ψυχιάτρων, παίρνει τη µορφή δυνάµει συνοµιλητή,
ενός δυνάµει παρεµβαίνοντα στο σύστηµα ψυχιατρικής φροντίδας.
Πολύ σηµαντικό παράγοντα στην εξέλιξη της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
αποτέλεσαν τα κάθε λογής ιδιωτικά ινστιτούτα, µε τη µορφή των αστικών µη κερδοσκοπικών
σωµατείων, τα οποία µπορούν να ενταχθούν στην ευρύτερη κατηγορία των «µη
κυβερνητικών οργανώσεων». Τα συλλογικά αυτά µορφώµατα δηµιουργήθηκαν από τους
λεγόµενους «επαγγελµατίες ψυχικής υγείας» οι οποίοι, στις περισσότερες των περιπτώσεων,
εργάζονταν στον κρατικό τοµέα του συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας και ορισµένες
φορές κατείχαν ένα ακαδηµαϊκό πόστο. Οι οργανώσεις αυτές πολλές φορές
δηµιουργήθηκαν προκειµένου να προωθηθούν τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, από επαγγελµατίες που ήταν στρατευµένοι «σ’ αυτήν την υπόθεση». Μ’
αυτήν τη µορφή συλλογικής δράσης οι επαγγελµατίες µπορούσαν να υπερβούν το
πρωτόκολλο, να απευθύνουν ένα κάλεσµα σε µια πληθώρα από φορείς και κινήσεις εκτός
ψυχιατρικού χώρου και να αναλάβουν τη διοργάνωση και τη λειτουργία «εναλλακτικών»
ψυχιατρικών δοµών. Σταδιακά, οι νέοι αυτοί συλλογικοί δρώντες πήραν τη µορφή αφενός
ενός είδους «ιδεολογικών λεσχών», όπου ζυµώνονταν «το πνεύµα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης», και αφετέρου φορέων που επόπτευαν ψυχιατρικές δοµές, τη δηµιουργία
των οποίων είχαν αναλάβει, µε κρατική ή ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση:
«Σκοοί και στόχοι…: Η καλλιέργεια και η ανάτυξη της εναλλακτικής ψυχιατρικής και ειδικότερα
ψυχοθεραευτικών µεθόδων και ρακτικών καθώς και η ολιτισµικής τους αξιοοίηση. Η ροαγωγή
18

Συµµετέχοντας στους χώρους αυτούς, κατά την εθνογραφική επιτόπια έρευνα, άκουσα πολλές φορές τη
φράση «αυτός είναι παραδοσιακός ψυχίατρος», υπονοώντας µια εµµονή στην φαρµακοθεραπεία και στη
διατήρηση µιας εξουσιαστικής σχέσης µε τους υφισταµένους και µε τους «ασθενείς». Οι χαρακτηρισµοί αυτοί
αφορούσαν συχνά ακόµα και άτοµα που βρίσκονταν στην οµάδα επαγγελµατιών που πρωτοστατούσαν στη
δηµιουργία «εναλλακτικών θεσµών». Εάν σκεφτούµε την εξουσία αντίστροφα, όπως µας καλεί να το πράξουµε
ο Foucault (1991, σ. 102-112), µπορούµε να την ανιχνεύσουµε δια της εξακρίβωσης της αντίστασης σ’ αυτή.
Τα εγχειρήµατα απονοµιµοποίησης της ψυχιατρικής εξουσίας που αρθρώνονται στους «εναλλακτικούς
χώρους» µαρτυρούν τότε την ύπαρξή της, την εξάσκησή της, την ενεργή παρουσία της.
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ειστηµονικών δραστηριοτήτων ου αφορούν άµεσα ρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια
ρόληψη των ψυχικών διαταραχών. Η ροάσιση και ο σεβασµός των δικαιωµάτων και της
ροσωικής αξιορέειας ατόµων µε ειδικές ψυχοκοινωνικές ανάγκες. Η οιοτική αναβάθµιση της
εκαίδευσης όσων αασχολούνται ή θα αασχοληθούν σε υηρεσίες ψυχικής υγείας ή συναφών
τοµέων. Η ροαγωγή ερευνητικών, ενηµερωτικών ή και άλλων ρογραµµάτων, σε συνεργασία µε
άλλους φορείς (ανειστηµιακούς, κρατικούς, ιδιωτικούς κλ.) καθώς και µε διεθνείς οργανισµούς και
ειστηµονικά ιδρύµατα (…) Η ευαισθητοοίηση του κοινωνικού συνόλου σε ζητήµατα αγωγής υγείας
και ιδιαίτερα ψυχικής υγείας. Η οργάνωση δικτύου αροχής υηρεσιών σχετικά µε την ψυχική υγεία
(ρόληψη, διάγνωση, θεραεία). Η οργάνωση των υηρεσιών αυτών γίνεται στα λαίσια της
κοινοτικής ανάτυξης και σε συνδυασµό µε την κοινωνική, ολιτιστική και αιδαγωγική
δραστηριοοίηση του κοινωνικού χώρου. Παράλληλα ανατύσσει σχέσεις και ανταλλαγές εµειρίας µε
άλλους εαγγελµατίες ου εργάζονται στο χώρο της ψυχοθεραείας συµβάλλοντας έτσι στο γενικότερο
διάλογο ανάµεσα στις διαφορετικές σχολές ου ανατύσσονται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Ενηµερώνει ειστηµονικά και υεύθυνα το κοινό, µε ανακοινώσεις, αρεµβάσεις, διαλέξεις, σεµινάρια
και συνέδρια.» (απόσπασµα από την «ιδρυτική διακήρυξη» ενός «ινστιτούτου», µε µορφή
αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας)
Μέσα από αυτά τα οργανωτικά σχήµατα οι «στρατευµένοι επαγγελµατίες»
δηµιουργούσαν ένα βήµα διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών και προσπαθούσαν να
κινητοποιήσουν δυνάµεις εντός και εκτός του ψυχιατρικού χώρου, προς την κατεύθυνση της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Πράγµατι, οι οργανώσεις αυτές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη
διαδικασία µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού πεδίου. Αν και τις περισσότερες φορές
συνδέθηκαν µε συγκεκριµένα πρόσωπα και οµάδες µε ισχυρή θεσµική εξουσία (καθηγητές
ψυχιατρικής, διευθυντές ψυχίατροι, επαγγελµατίες µε πολύ υψηλή εξειδίκευση και εµπειρίες
στο εξωτερικό) και µε τα ιδρύµατα που αυτοί υπηρετούσαν (πανεπιστηµιακές κλινικές,
ψυχιατρεία), οι οργανώσεις αυτές αποτέλεσαν ένα νέο συλλογικό παρεµβαίνοντα στη
θεραπευτική διαδικασία. ∆ηµιούργησαν, επίσης, µια σειρά από δηµόσιους χώρους
διαλόγου, τους οποίους εµπλέκονταν, έστω περιστασιακά, άτοµα και φορείς εκτός
ψυχιατρικής. Με τη λειτουργία τους ως «χώρων συνάντησης» ποικίλων, συγγενών αλλά όχι
ταυτόσηµων, ιδεολογικών ρευµάτων, συνεισέφεραν µε τη σειρά τους στον περαιτέρω
εµπλουτισµό των παρεµβαινόντων στη θεραπευτική διαδικασία:
«Εκείνο όµως ου αοτελεί το σηµαντικότερο µέρος της κοινωνικής ροβληµατικής και ρακτικής του
Ινστιτούτου είναι η δηµιουργία οµάδων θεραευτικής κοινότητας. Οι Θ. Κ. δηµοκρατικού τύου
αοτελούν µια σύνθετη οικιλοµορφία ανθρώων και δραστηριοτήτων µε στόχους την συλλογική
αντιµετώιση των ροβληµάτων, την κοινωνική αλληλεγγύη και την έκφραση της ιδιαιτερότητας.
Αυτές µέσα αό το λέγµα λειτουργίας τους δίνουν στα άτοµα µε ψυχολογικές δυσκολίες µια ειλέον
θεραευτική δυνατότητα, ου ερνά αό την διαδικασία του κοινωνικο-δυναµικού και ψυχοδυναµικού
ροσανατολισµού. Έτσι όλοι οι συµµετέχοντες θεραευτές και θεραευόµενοι θεωρούνται µέλη της
κοινότητας. Μεγάλη σηµασία αοδίδεται στην ροσωική βιωµατική εµειρία, στην βαθιά αοδοχή του
ατόµου και της οµάδας, στην ενεργητική ακρόαση, στην ενσυναίσθηση, στην αυθεντικότητα καθώς και
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στην κάθε δυνατότητα αρέµβασης.»19 (απόσπασµα από την «ιδρυτική διακήρυξη» ενός
«ινστιτούτου», µε τη µορφή της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας)
Σ’ αυτούς του κοινωνικούς χώρους, τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης
θα βρουν ένα προνοµιακό τόπο άρθρωσης. Οι οργανώσεις αυτές θα µετεξελιχτούν και θα
τροποποιηθούν. ∆ηµιούργησαν, ωστόσο, ένα νέο υπόδειγµα δράσης και παρέµβασης στην
Ελλάδα, στο σηµείο τοµής του δηµόσιου και του ιδιωτικού, στο σηµείο τοµής προσωπικής
εµπλοκής και µετασχηµατισµού του πεδίου (Ion, 1997).
Στους «δηµόσιους χώρους διαλόγου» που δηµιουργούν αυτού του τύπου οι
οργανώσεις θα εµπλακεί διακριτικά µια ποικιλόµορφη οµάδα από καινούριους
παρεµβαίνοντες: κάθε λογής µη ψυχιατρικοί φορείς, κινήσεις πολιτών και δίκτυα που
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της έκφρασης αλληλεγγύης και εναλλακτικής
πολιτικής παρέµβασης, δηµόσιοι και ιδιωτικοί τοπικοί φορείς, µη ψυχιατρικές κρατικές
υπηρεσίες κ.α. Ένα εσωτερικά πλήρως ανοµοιογενές σύνολο από συλλογικότητες που, χωρίς
να διαθέτουν ένα αµιγώς θεραπευτικό ενδιαφέρον, τείνουν να οµολογήσουν ιδεολογικά µε τα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, που ανθούν σ’ αυτούς τους χώρους. Αυτοί οι
«εξωτερικοί συνοµιλητές», που προσκαλούνται σε συστράτευση και συνοµιλία σε µια
προοπτική οιονεί θεραπευτικής παρέµβασης, θα δηµιουργήσουν µε τη σειρά τους ένα νέο
πόλο στη θεραπευτική διαδικασία: περιφερειακό, όµως, σηµαντικό, όσον αφορά τις
κατευθύνσεις µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού πεδίου.
Η διεύρυνση του αριθµού και του είδους των παρεµβαινόντων στο ψυχιατρικόθεραπευτικό γίγνεσθαι συνεισφέρει στο σταδιακό επαναπροσδιορισµό του υποκειµένουθεραπευτή. ∆εν είναι πια αποκλειστικά ο «επαγγελµατίας ψυχικής υγείας», ειδικότερα ο
ψυχίατρος, που θα αναλάβει το ρόλο του θεραπευτή.20 Οι νέοι παρεµβαίνοντες, αδύναµοι
ακόµα θεσµικά, τείνουν να µετασχηµατίσουν το θεραπευτικό πλαίσιο, πολλαπλασιάζοντας
19

Σ’ αυτό το απόσπασµα καταδεικνύεται το αµάλγαµα των θεραπευτικών-επιστηµονικών λόγων, στους οποίους
αναφέρονται τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης: «θεραπευτική κοινότητα» από την αγγλική
παράδοση, ψυχοδυναµικές θεωρήσεις, «µη παρεµβατική ψυχοθεραπεία» του Rogers, «δηµοκρατική
ψυχιατρική» (Ιταλία), φαινοµενολογική θεώρηση… ∆ικαιώνεται, έτσι, η µεθοδολογική επιλογή της παρούσας
εργασίας να µην επικεντρωθεί στις θεωρητικές ορθοδοξίες, στις οποίες ανάγονται οι θεραπευτικές παρεµβάσεις,
αλλά στον τρόπο που αυτές συγκροτούνται ως λόγοι και ως πρακτικές στο πεδίο της καθηµερινότητας. Σε ένα
άλλο φυλλάδιο του ίδιου «ινστιτούτου» γίνεται αναφορά ακριβώς σε αυτό το θέµα: «[Το ινστιτούτο]… αξιο οιεί
τις θεωρίες και εµ ειρίες της ψυχιατρικής της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης χρησιµο οιώντας τις ως εργαλεία
α ελευθέρωσης και όχι καταστολής και χειραγώγησης.»
20 Στο ασυλιακό µοντέλο, παρά τη θεραπευτική διάσταση που αποδίδεται στην κοινωνική αποµόνωση και στη
διαβίωση σε ένα πλήρως «προστατευµένο» περιβάλλον, το σύνολο των ανθρώπων που αναλαµβάνουν τη
µακροχρόνια καθηµερινή φροντίδα δεν κατανοούν τους εαυτούς τους ως «υποκείµενα-θεραπευτές», ούτε και
τους αποδίδεται επίσηµα ένας τέτοιος ρόλος. Μόνο όταν οι ψυχιατρικές υπηρεσίες προτάσσουν τη
«θεραπευτική οµάδα», πολύ περισσότερο τη «θεραπευτική κοινότητα», αποδίδεται ένας θεραπευτικός ρόλος σε
κάθε άτοµο που συµµετέχει, µε οιονδήποτε τρόπο, στο θεραπευτικό γίγνεσθαι.
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τις οµάδες αναφοράς. Οι εθελοντικές οργανώσεις, οι σύλλογοι γονέων, οι «λέσχες ασθενών»,
οι µη κυβερνητικές οργανώσεις και τα ιδιωτικά ινστιτούτα, οι πολιτικές πρωτοβουλίες και τα
δίκτυα παρέµβασης, αποτελούν ένα πρωτόγνωρο, για την Ελλάδα, σύνολο από
παρεµβαίνοντες στην θεραπευτική διαδικασία, οι οποίοι αλλάζουν τον ορίζοντα εντός του
οποίου είναι δυνατό να σκεφτούµε το υποκείµενο-θεραπευτή. Αν σε αυτό το άνοιγµα
προσθέσουµε το θεραπευτικό ρόλο που ανατίθεται σταδιακά στο πρώην φυλακτικό
προσωπικό των παραδοσιακών ψυχιατρικών ιδρυµάτων και το κάλεσµα για ευρύτερη
κοινωνική υποστήριξη της θεραπευτικής διαδικασίας, τότε έχουµε το σχεδίασµα µιας
κίνησης συλλογικοοίησης των θεραπευτικών πρακτικών. Στις νέες ψυχιατρικές δοµές, το
υποκείµενο-θεραπευτής προσδιορίζεται από την αναδιάταξη των βλεµµάτων που οδηγεί
στον πλουραλισµό των προοπτικών, σε ένα πολυπρισµατικό βλέµµα του κοινωνικού κόσµου.
Η ποικιλία των θεραπευτικών παρεµβάσεων και των δρώντων διαµεσολαβείται από
ένα κοινό στοιχείο: το πρόταγµα της παρουσίας του προσώπου. Ανεξάρτητα από το σκληρό
πυρήνα της ψυχιατρικής τεχνολογίας, η οποία στις περισσότερες των περιπτώσεων
εξακολουθεί να κυριαρχεί, ένα πρόταγµα εγκαθιδρύεται ως θεραπευτικό πρόσταγµα: η
παρουσία του προσώπου. Ο θεραπευτής µπορεί να έχει τη µια ή την άλλη κοινωνική
ιδιότητα, µπορεί να είναι ψυχίατρος, νοσηλευτής, εργοθεραπευτής, εθελοντής, πολιτικός
ακτιβιστής, φίλος κτλ. Σε κάθε περίπτωση, όµως, ο θεραπευτής «οφείλει» να προσεγγίσει το
υποκείµενο προς θεραπεία όντας υποκείµενο ο ίδιος. Ως αναγκαιότητα προτάσσεται η
ατοµική «παρουσία», η σχετικοποίηση των επιταγών των κοινωνικών ρόλων και η ανάδειξη
του εαυτού µέσα από το πρόσωπο. Συνεπώς, στην «συλλογικοποίηση» της θεραπευτικής
διαδικασίας θα πρέπει να προσθέσουµε µια φαινοµενικά αντίθετη διάσταση, αυτή της
εξατοµίκευσης της ποικιλίας των παρεµβαινόντων. Αλλά σε αυτό το «παράδοξο» θα
επανέλθουµε.
2.6. Η ροσοµοίωση της «φυσιολογικότητας»
Μόνο µέσα απ’ αυτό το άνοιγα των οριζόντων, που επιτυγχάνεται µε την εισαγωγή
νέων παρεµβαινόντων στη θεραπευτική διαδικασία και την επιταγή της παρουσίας του
προσώπου,

µπορούµε

να

κατανοήσουµε

την

«προσοµοίωση

της

κοινωνικής

πραγµατικότητας», στην οποία αποβλέπει η αναδιάταξη των ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η
κοινοτική ψυχιατρική, η εγκατάσταση των ψυχιατρικών υπηρεσιών «µέσα στην κοινότητα»,
δεν αποσκοπεί µόνο σε µια «αµυντική» προσπάθεια αποφυγής της ιατρογενούς
ψυχοπαθολογίας, που ονοµάζουµε συνήθως «ιδρυµατισµό». Αντίθετα, πρόκειται για ένα
«ενεργητικό» εγχείρηµα διεύρυνσης του αριθµού των παρεµβαινόντων και εµπλουτισµού των

427

θεραπευτικών δράσεων, προσπάθεια η οποία κατανοείται ως προσοµοίωση της «κανονικής»
κοινωνικής ζωής:
«Η λειτουργία του ξενώνα ροσοµοιάζει µε το οικογενειακό εριβάλλον. Έχει υψηλό βαθµό
υοστήριξης ου σηµαίνει ότι η αρουσία του ροσωικού είναι 24ωρη.»21 (ψυχολόγος, εργαζόµενη
σε ξενώνα του ψυχαργώς στην περιφέρεια Κρήτης)
Η διαδικασία της θεραπείας παίρνει έτσι τη µορφή της επανακοινωνικοποίησης. «Τα
πάντα είναι θεραπευτικά» (Laval, 1997), στο βαθµό που συνεισφέρουν στην κοινωνικοποίηση
των υποκειµένων προς θεραπεία. Η καθηµερινή διαβίωση στις νέες στεγαστικές δοµές
κατανοείται ως εκµάθηση κοινωνικών κανόνων και εκπαίδευση στη διαχείρισή τους,
προκειµένου το άτοµο να καταστεί ικανό να επιτελέσει, κατά το δυνατό, το ιδεώδες της
αυτονοµίας.
Έτσι, η παιδαγωγική της αυτονοµίας συναντά µια «αναγκαία», όπως κατανοείται,
πολυπρισµατικότητα των θεραπευτικών προσεγγίσεων, η οποία ανάγεται στην, κατά το
δυνατό, προσοµοίωση των «φυσικών» χώρων διαβίωσης. Παρατηρούµε εδώ την εξής
ιδιότυπη αντιστροφή: ενώ η ασυλιακή δοµή νοµιµοποιούνταν µέσα από την επίφαση της
θεραπευτικότητας (αποµόνωση, καθηµερινή φροντίδα, πλήρης ανάληψη των ευθυνών από
τους υπαλλήλους του ιδρύµατος), στις λεγόµενες «εξωνοσοκοµειακές δοµές» κάθε µη
ιδρυµατικό, µη ασυλιακό, µη αµιγώς ψυχιατρικό, χρίζεται ως δυνάµει θεραπευτικός
παράγοντας:
«Νοµίζω ότι ακόµη ερισσότερο υοχώρησε η ψυχοαθολογία τους. Υοχώρησαν τα ροβλήµατα ου
αντιµετώιζαν, αφού ελάχιστες φορές χρειάστηκε να εέµβουµε. Εδώ, το εριβάλλον, η εργασία, οι
συνθήκες, η ίδια η διαµονή δρουν θεραευτικά.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ. σε τοπική εφηµερίδα µε
αφορµή την έναρξη λειτουργίας των πρώτων εξωνοσοκοµειακών στεγαστικών δοµών του
Θ.Ψ.Π.Χ.)
Ακολουθώντας αυτήν την προοπτική, οι ψυχιατρικές υπηρεσίες κατατείνουν στο να
απεκδυθούν τον ψυχιατρικό µανδύα και να µιµηθούν τις «συνηθισµένες» κοινωνικές
δραστηριότητες. Με αυτήν την αντιστροφή, οι κοινωνικές δραστηριότητες (το να πηγαίνεις
βόλτα, να φροντίζεις τον εαυτό σου, να χρησιµοποιείς τις αστικές συγκοινωνίες και το

21

Στο απόσπασµα αυτό αναδεικνύεται και η εγγενής αντιφατικότητα του όλου εγχειρήµατος µετασχηµατισµού
του πεδίου. Από τη µια προβάλλεται η «οικογενειακή» ατµόσφαιρα των νέων δοµών και από την άλλη η
«24ωρη» κάλυψη παραπέµπει ευθέως σε µια ασυλιακού τύπου νοσηλεία. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιµο να
διακρίνουµε σε ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως πρόταγµα και θεσµική αναδιοργάνωση, προκειµένου να
µπορέσουµε να αναλύσουµε τη νέα κανονιστικότητα περί των θεραπευτικών πρακτικών (προτάγµατα) σε σχέση
και κατ’ αντιστοιχία µε τις θεσµικές διευθετήσεις που έχουν πράγµατι επιτευχθεί.
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χρήµα) παίρνουν το χαρακτήρα οιονεί ψυχιατρικής θεραπείας.22 Παράδοξη αντιστροφή, που
έχει τις συνέπειές της στον τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε το υποκείµενο-θεραπευτή: θα
πρέπει να προσοµοιάζει µε «κοινωνικό συνοµιλητή» και να διαφοροποιείται από ένα
«τεχνικό» της ψυχικής υγείας, από έναν επαγγελµατία των δυσλειτουργιών της ψυχής ή του
εγκεφάλου. Το ίδιο το υποκείµενο-θεραπευτής «οφείλει» να αποστασιοποιηθεί από την
πλήρη ταύτιση µε το θεραπευτικό του ρόλο. Η εικόνα του, ο τρόπος συµπεριφοράς του, οι
κινήσεις του, το ντύσιµό του ακόµα θα πρέπει να υποβοηθάει τη διαφοροποίηση από τη
συνηθισµένη παράσταση που συνδέεται µε τους ανθρώπους των ψυχιατρικών υπηρεσιών:
«…τα άτοµα ου θα φιλοξενούνται στο χώρο αυτό θα βρίσκονται ορισµένο χρονικό διάστηµα κάθε
ηµέρα, ενώ ο χώρος δεν θα µοιάζει ούτε θα είναι σε κανένα σηµείο ψυχιατρική κλινική, αφού µέχρι και
οι υάλληλοι θα φορούν ολιτικά και δεν θα έχουν τη συνήθη αµφίεση του νοσηλευτικού, ιατρικού
ροσωικού.» (εργαζόµενος στο Θ.Ψ.Π.Χ., ενηµερώνοντας κατοίκους που αντιδρούσαν στη
δηµιουργία ξενώνα στην περιοχή τους, βάση του προγράµµατος «ψυχαργώς»)
Έτσι, το υποκείµενο-θεραπευτής επιτελεί το θεραπευτικό του ρόλο στο βαθµό που
αποστασιοποιείται από µια µονόπλευρη εµµονή στη θεραπευτικότητα. Η παρέµβασή του
είναι θεραπευτική στο βαθµό που δεν είναι αµιγώς ψυχιατρική. Αυτό δε σηµαίνει ότι η
θεραπευτική παρέµβαση στερείται ενός ψυχιατρικού θεραπευτικού προσανατολισµού,
περιοριζόµενη απλά σε µια σειρά από εγχειρήµατα κοινωνικοποίησης. Η τεχνική κατάρτιση
των ανθρώπων που προσλήφθηκαν για να εργαστούν στις νέες δοµές που δηµιουργήθηκαν
πρόσφατα από το πρόγραµµα ψυχαργώς προβάλλεται ως εχέγγυο της «εύρυθµης
λειτουργίας» τους και της «αποτελεσµατικότητάς τους». Επιπλέον, στις «εναλλακτικές»
ψυχιατρικές δοµές παρατηρείται µια πρωτόγνωρη ανάπτυξη των πιο διαφορετικών
ψυχοθεραπευτικών τεχνικών. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε επίσης ότι τα ψυχοφάρµακα, η πιο
τεχνική και η πιο άµεση θεραπευτική παρέµβαση, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς
παράγοντες που επέτρεψαν την κοινοτικοποίηση των ψυχιατρικών υπηρεσιών στη
µεταπολεµική Ευρώπη. Η «κοινωνική στροφή» στη θεραπευτική στρατηγική δε σηµαίνει µε
κανένα τρόπο ότι η «τεχνική αντιµετώπιση» υποβιβάζεται ή ότι εξοβελίζεται από το
θεραπευτικό ορίζοντα. Αντίθετα, η ανάπτυξη της τεχνικής-επιστηµονικής διάστασης

22

Η έµφαση που δίνουν οι διαφοροποιηµένες ψυχιατρικές δοµές στην κοινωνικοποίηση υπογραµµίζεται και
από γεγονός ότι οι πιθανότητες «πραγµατικής» επαγγελµατικής αποκατάστασης µέσω των αποκαταστασιακών
δράσεων δεν είναι µεγάλες. ‘Όπως αναφέρει ο Μαδιανός (2000β, σ. 270) «οι συνεχώς αυξανόµενες σε ολλές
ερι τώσεις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες στον τοµέα της α ασχόλησης των νέων ροσφέρουν µικρή ιθανότητα
εργασιακής ένταξης ατόµων µε σοβαρή ψυχιατρική διαταραχή αφού στο ηλικιακό φάσµα των 15-30 ανήκει η λειονότητα
των νέων ψυχωσικών αρρώστων». Η προσοµοίωση της πραγµατικότητας διαδραµατίζει σε ορισµένες
περιπτώσεις ένα παιδαγωγικό ρόλο, εφόσον δεν αποσκοπεί σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο κοινωνικής ένταξης.
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θεωρείται σε πολλές περιπτώσεις ότι συνάδει µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, στο βαθµό
που αυξάνει την αποτελεσµατικότητα των θεραπευτικών παρεµβάσεων:23
«Το ροσωικό είναι ειστηµονικά καταρτισµένο και το «Ψυχαργώ» είναι ένα ρόγραµµα συγνώµης
για τα λάθη άγνοιας ου έγιναν στο αρελθόν αέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώους ου βρέθηκαν
αοµονωµένοι αό την κοινωνία µας. Τώρα τους υοδεχόµαστε στους ξενώνες όου υάρχουν
ροοτικές καλύτερης ιατρικής αντιµετώισης και µιας καλής κοινωνικής υοδοχής έρα αό τις
ροκαταλήψεις του αρελθόντος. Στόχος µας είναι να τους ροσφέρουµε συνθήκες ανθρώινες,
συνθήκες οικογένειας και κατάρτισης ώστε να µορέσουν αργότερα να εργαστούν. Είναι µακρόνοο
ρόγραµµα και οι ψυχικά ασθενείς αντιµετωίζονται ισότιµα µε κάθε άλλο ασθενή και άντα µε
ροοτική θεραείας.» (ψυχίατρος σε τοπική εφηµερίδα, η υπογράµµιση δική µου)
Μέσα από την προσοµοίωση των «φυσιολογικών» κοινωνικών διαδικασιών,
απαλλαγµένων, όπως θεωρείται, από ορισµένες βίαιες διαστάσεις τους, η αναδιάταξη των
ψυχιατρικών υπηρεσιών τείνει να λειτουργήσει ως µια διαδικασία κοινωνικοποίησης. Σ’
αυτόν το νέο προσανατολισµό το υποκείµενο-θεραπευτής θεωρείται «καταρτισµένο» στο
βαθµό που είναι ικανό να πάρει αποστάσεις από τον επαγγελµατικό του ρόλο και να
λειτουργήσει θεραπευτικά µέσα από την εµπλοκή του ίδιου του εαυτού. Αυτό µπορεί να
επιτευχθεί εφόσον παρουσιαστεί στις καθηµερινές διαδράσεις ως πρόσωπο. Αυτή η κίνηση
έχει και ένα δευτερογενές αποτέλεσµα: δυνάµει όλοι, όσοι και όσες µπορούν να
επενεργήσουν κοινωνικοποιητικά στο υποκείµενο προς θεραπεία, ανεξάρτητα από την
εξειδικευµένη κατάρτιση που διαθέτουν, αποτελούν οιονεί, τουλάχιστον, υποκείµεναθεραπευτές. Ο προσανατολισµός προσοµοίωσης της «φυσιολογικής» κοινωνικής ζωής
δηµιουργεί τις συνθήκες για την ανάληψη θεραπευτικών ρόλων από µια πληθώρα ατοµικών
και συλλογικών δρώντων, η παρουσία των οποίων µετασχηµατίζει ριζικά τη θεραπευτική
σχέση: δεν πρόκειται πια για µια συνάντηση του φορέα της επιστηµονικής γνώσης µε το
φορέα της ψυχοπαθολογίας, αλλά για ένα πεδίο συνάντησης κοινωνικών συνοµιλητών. Με τα
προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης δίνεται το σχεδίασµα, έστω, µιας υπόσχεσης
υπέρβασης των επικαθορισµών του πεδίου και ανάδειξης της «συνοµιλίας» ως ένα είδος
«τοπικής ουτοπίας». Όπως ήδη έχουµε δει, η υπόσχεση αυτή διαµεσολαβείται από τις
παγιωµένες ιεραρχίες και τις διαφοροποιηµένες οπτικές θέασης του πεδίου (κεφ. VI). Όπως
επίσης επισηµάνθηκε, ο τρόπος διαχείρισης των ταξινοµητικών σχηµάτων, που τείνουν να
επιβληθούν µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως µια νέα κανονιστικότητα περί το «είναι» του
θεραπευτή και του θεραπευόµενου, συντείνει στην αναπαραγωγή των παγιωµένων ιεραρχιών,
εφόσον πρόκειται για µια διαδικασία προβληµατικοποίησης «από τα πάνω». Θα πρέπει
23

Πολλές φορές η τεχνικοποίηση της ψυχιατρικής φροντίδας παίρνει τη µορφή της κατάρτισης στην κοινωνικά
προσανατολισµένη θεραπευτική παρέµβαση. Θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η τάση προς την
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όµως να επισηµανθεί η καθοριστική σηµασία που έχει η µετατόπιση από τον εκθειασµό της
τεχνικής αντιµετώπισης στον εκθειασµό της προσοµοίωσης στην κοινωνική ζωή, ως προς τις
δυνατότητες παρέµβασης εξω-ψυχιατρικών παραγόντων στη θεραπευτική διαδικασία.
2.7. Αό τη «θεραευτική οµάδα» στη «θεραευτική κοινότητα»
Αυτό το άνοιγµα των οριζόντων, εντός των οποίων αναδύεται η φιγούρα του
υποκειµένου-θεραπευτή, ανιχνεύεται και στον εσωτερικό καταµερισµό εργασίας, που
επιχειρείται κατά τη διαδικασία της θεσµοθέτησης της «θεραπευτικής οµάδας». ∆εν έχουµε
πια µια εξατοµικευµένη αντιµετώπιση µιας αντικειµενικότητας, µιας νοσολογικής οντότητας
αλλά τη συνδιαλλαγή πολλών προσώπων µε ένα υποκείµενο, το οποίο καθίσταται ενεργός
παρεµβαίνων στο θεραπευτικό εγχείρηµα (Πλουµπίδης, 2000, σ. 19, Βαλσαµατζής, 2000).
Αυτή η «οµάδα των προσώπων» καλείται να λειτουργήσει θεραπευτικά µέσα από µια
διαφοροποιηµένη προσέγγιση:
«Σήµερα είναι συχνή η συνεργασία ολλών ατόµων για τη θεραεία ενός ασθενή. ‘Έτσι, ενώ κάοιος
χειρίζεται τη φαρµακευτική αγωγή, άλλοι κάνουν οµαδική ψυχοθεραεία, θεραεία συµεριφοράς,
εκαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες κλ. Όλοι αυτοί οι θεραευτές ρέει να συζητούν µεταξύ τους
και να εναρµονίζεται η αρέµβασή τους µε τη φαρµακολογική αρέµβαση. Είναι ροτιµότερο είσης
να εξασφαλισθεί η συνεργασία της θεραευτικής οµάδας ροτού ξεκινήσει µια νέα φαρµακευτική
αγωγή. (…) Οι ψυχολόγοι, οι νοσηλεύτριες, οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι γιατροί ρέει να
ξέρουν τι να εριµένουν αό µια νέα θεραεία ου ξεκινά. (…) Κατά δεύτερο λόγο, ο ασθενής ρέει
να έχει την αίσθηση ότι τα µέλη της θεραευτικής οµάδας συντονίζουν τις ροσάθειές τους…»
(Μάνος, 1988, σ. 603)
Με την κυριαρχία των αντιλήψεων της κοινωνικής ψυχιατρικής επιχειρείται µια
τροποποίηση του παραδοσιακού καταµερισµού εργασίας µεταξύ των εµπλεκοµένων στη
θεραπευτική διαδικασία. Από τη µια τροποποιείται η σχέση µεταξύ των επιµέρους
θεραπευτικών ρόλων, από την άλλη οι ρόλοι αυτοί µετασχηµατίζονται εσωτερικά. Σε αυτήν
τη γενική αναδιάταξη των δρώντων-θεραπευτών, και των βλεµµάτων τους, θα αναδυθεί το
πρόταγµα µιας υποταγής του ρόλου στην θεραπευτική ολότητα. Ο επαγγελµατικός ρόλος,
µε την συγκεκριµένη και οριοθετηµένη αρµοδιότητα αναφορικά µε µια τεχνολογία
θεραπείας ή φροντίδας, δίνει τη θέση του στην αναγνώριση µιας αναγκαιότητας συλλογικής
εργασίας (συλλογικοποίηση): το θεραπευτικό έργο δε µπορεί πια να παρασχεθεί µε
επάρκεια από ένα µόνο άτοµο, το γιατρό, αλλά από µια συλλογικότητα µε συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά, τη «θεραπευτική οµάδα» (Κονταξάκης & Χριστοδούλου, 2002).

κοινωνικοποίηση και τη συλλογικοποίηση συνάδει τις περισσότερες φορές µε µια νέα κανονιστικότητα. ∆εν
πρόκειται για µια διαδικασία ατοµικής χειραφέτησης αλλά θεσµικής µεταστροφής.
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Οι περισσότερες µετατοπίσεις λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό του βασικού µέχρι
πρότινος θεραπευτικού ρόλου, του ψυχιάτρου. Η καθαγιασµένη πατρική φιγούρα του
ψυχιάτρου τροποποιείται, αργά αλλά σταθερά, ακολουθώντας τους µετασχηµατισµούς των
οριζόντων εντός των οποίων σκεφτόµαστε το υποκείµενο προς θεραπεία. Προτείνεται το
σχέδιο µιας αναδιάταξης των θεραπευτικών αρµοδιοτήτων προς την κατεύθυνση της
«θεραπευτικής οµάδας», όπου το ψυχιατρικό βλέµµα καλείται να συµπορευτεί µε άλλα
βλέµµατα, που και αυτά αποβλέπουν στην θεραπευτική παρέµβαση:
«Η έννοια της θεραευτικής οµάδας θεωρείται ρωταρχική για τη σύγχρονη ψυχιατρική, τόσο την
ενδονοσοκοµιακή (ψυχιατρική κλινική ψυχιατρικού νοσοκοµείου, ψυχιατρικός τοµέας γενικού
νοσοκοµείου) όσο και την εξωνοσοκοµειακή (κέντρο ψυχικής υγείας κλ). Ψυχίατρος, ψυχολόγος,
ψυχιατρική νοσηλεύτρια, ψυχιατρικός κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραευτής κ.α. είναι τα βασικά
µέλη της οµάδας και ο αµοιβαίος σεβασµός και η αλληλοσυµλήρωση είναι η βάση της
αοτελεσµατικής θεραείας κάθε ασθενή.» (Μάνος, 1988, σ. 604)
Με το πέρασµα από τη «θεραπευτική οµάδα» στη «θεραπευτική κοινότητα» η
«θεραπευτική σχέση» µετασχηµατίζεται ριζικά. Μέσα από το πρόταγµα της συλλογικότητας,
το άτοµο που ενσαρκώνει έναν θεραπευτικό ρόλο καλείται να παρουσιαστεί όχι µόνο ως
επαγγελµατίας αλλά και ως πρόσωπο. Μέσα στην έννοια της θεραπευτικής οµάδας
ενυπάρχει το εγχείρηµα της διάνοιξης των «στεγανών» των ρόλων προς την κατεύθυνση
αυτού που θα αποκληθεί «θεραπευτική κοινότητα». Αυτή η µακρά αγγλοσαξονική παράδοση
θα πάρει, στο πλαίσιο της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, τη µορφή µιας υπόσχεσης, µιας
αδιαµεσολάβητης επικοινωνίας, µιας «θεσµικά κατοχυρωµένης υπέρβασης των θεσµικών
επικαθορισµών». Η «θεραπευτική κοινότητα» συγκροτεί ένα κοινωνικό χώρο επικοινωνίας
και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ δυνάµει ίσων υποκειµένων, τα οποία είναι παρόντα ως
πρόσωπα. Υποκείµενα προς θεραπεία και υποκείµενα-θεραπευτές παρόντα στον ίδιο
κοινωνικό και συµβολικό χώρο, ως κοινωνικοί συνοµιλητές, καλούνται να εκθέσουν την
υποκειµενικότητά τους.24

24

Όπως υποστηρίζει ο Basaglia, ο οποίος αναφέρεται στο µοντέλο της αποϊδρυµατοποίησης στην εφαρµογή
του οποίου πρωτοστάτησε στην Ιταλία τη δεκαετία του ’70: «… το ανοικτό ίδρυµα υ οβοηθάει την αναγνώριση α ό
τον ασθενή ότι ραγµατικά είναι α οκλεισµένος. Η µοναδική συνολική λειτουργία του είναι να δείξει τι έχει γίνει στον
ασθενή και την κοινωνική σηµασία του ιδρύµατος ου τον κρατάει κλειδωµένο. Α ό την άλλη µεριά η ανοικτή όρτα
αντι ροσω εύει µιαν αντίφαση σε µια κοινωνία ου βασίζει την ασφάλειά της και την ισορρο ία της άνω σε άκαµ τες και
σφικτές κατηγορίες ου διατηρούν την διαίρεση των τάξεων και των ρόλων. Οι ψυχίατροι και οι νοσοκόµοι ανα όφευκτα
συνειδητο οιούν αυτή την αντίφαση, καθώς βρίσκονται σε καταστάσεις ό ου είναι εν µέρει θύτες και εν µέρει θύµατα,
αναγκασµένοι να στηρίζουν µια κοινωνική τάξη, ου τώρα θέλουν να καταστρέψουν. Η ανοικτή όρτα κάνει τον ψυχίατρο
να συνειδητο οιήσει την δική του υ οδούλωση σ’ ένα σύστηµα, το ο οίο υ ηρετεί σαν ένας σιω ηλός και αδαής δι λός
ράκτορας». Πρβλ. Basaglia Franco, «Το πρόβληµα του συµβάντος», στο Νέες δοµές για την υ έρβαση του
Ασύλου. Αρχές α οκατάστασης,, ο.π., σ. 21.
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Σύµφωνα µ’ αυτό το πρόταγµα, η δυνάµει «δηµοκρατική» λειτουργία της
κοινότητας δρα θεραπευτικά στο βαθµό που είναι «δηµοκρατική» και είναι θεραπευτική
επειδή δρα θεραπευτικά:
«Θεραευτικές κοινότητες θεραευτικού τύου. Είναι ρωτότυες ρωτοοριακές µονάδες ου
λειτουργούν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Τα µέλη θεραευτές και θεραευόµενοι συµµετέχουν
ισότιµα και υεύθυνα στις δραστηριότητες και στις αοφάσεις. Αοτελούν µια σύνθετη οικιλοµορφία
ανθρώων και δραστηριοτήτων µε κοινούς στόχους την συλλογική αντιµετώιση των ροβληµάτων,
την κοινωνική αλληλεγγύη και την έκφραση της ιδιαιτερότητας. Λειτουργούν σύµφωνα µε τις ανάγκες
των ενδιαφεροµένων.» (απόσπασµα από φυλλάδιο ιδιωτικού ινστιτούτου, η υπογράµµιση δική
µου)
Η «θεραπευτική οµάδα» αποτελεί µια συνάρθρωση ρόλων. Η «θεραπευτική
κοινότητα» συγκροτεί ένα κοινωνικό χώρο συνάντησης υποκειµενικοτήτων. Αυτή η
θεµελιώδης µετατόπιση δεν έχει ανάγκη την επίκληση ενός τεχνικού καλέσµατος για να
παγιωθεί ως πρόταγµα στο πεδίο της καθηµερινότητας. ∆εν πρόκειται για έναν τεχνικό
εκσυγχρονισµό των θεραπευτικών παρεµβάσεων αλλά για µια ριζική µεταβολή του
κοινωνικού κόσµου της ψυχιατρικής. Ακόµα και εάν απουσιάζει παντελώς οποιαδήποτε
αναφορά στην έννοια της «θεραπευτικής κοινότητας», ακόµα και εάν αγνοείται πλήρως η
µακρά αγγλοσαξονική παράδοση,25 το άνοιγµα στην «κοινότητα», στην τοπική ή στην
ευρύτερη κοινωνία, η προσοµοίωση της «κανονικής» κοινωνικής ζωής, η εισαγωγή νέων
δρώντων, η στρατηγική της επανακοινωνικοποίησης αλλά πάνω απ’ όλα το πρόταγµα της
παρουσίας του προσώπου του θεραπευτή εντός της θεραπευτικής διαδικασίας,
µετασχηµατίζουν τον κοινωνικό κόσµο της ψυχιατρικής στα θεµέλιά του.
Η διαδικασία αναδιάταξης των ψυχιατρικών υπηρεσιών υποκρύπτει δύο διακριτές,
αλληλοτροφοδοτούµενες, µόνο επιφανειακά αντιφατικές, διαδικασίες: τη συλλογικοοίηση και
την εξατοµίκευση των θεραπευτικών πρακτικών. Η συλλογικοποίηση οδηγεί στην
επαναπλαισίωση της θεραπευτικής σχέσης, που στο ασυλιακό µοντέλο περιορίζονταν στη
διασταύρωση στο πεδίο του καθαρού λόγου του φορέα της επιστηµονικής γνώσης µε το
φορέα της ψυχοπαθολογίας.26 Η εξατοµίκευση οδηγεί στην επιταγή της παρουσίας του
25

Για µια κριτική παρουσίαση της παράδοσης αυτής και των απόψεων του θεµελιωτή της σύγχρονης έννοιας
της «θεραπευτικής κοινότητας» βλ. Schittar Lucio, “L’ ideologie de la communauté thérapetique” στο
Basaglia Franco (επιµ.), L’ institution en négation, Παρίσι, Seuil, 1970, σ. 141-154 και Basaglia F., “La liberté
communautaire comme alternative à la répression institutionnelle”, στο Basaglia Franco (επιµ.), Qu’ est-ce
que la psychiatrie?, Παρίσι, P.U.F., 1973, σ. 27-46. Για µια κριτική της έννοιας της κοινότητας και µια ανάδειξη
των ηθικών διαστάσεων που αυτή υποκρύπτει βλ. Bauman Z., Και άλι µόνοι: η ηθική µετά τη βεβαιότητα, Αθήνα,
Έρασµος, 1998, σ. 45-49.
26 Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος του έργου του Rapoport Community as a doctor (1960, στο Μπαϊρακτάρης,
1994, σ. 41), στο οποίο θέτει ως βασικά στοιχεία της θεραπευτικής κοινότητας τη δηµοκρατικοποίηση, την
ανεκτικότητα, τους συλλογικούς στόχους και την αντιµετώπιση της πραγµατικότητας. Όπως παρατηρεί ο
Μπαϊρακτάρης, οι επαγγελµατίες του ψυχιατρικού χώρου διατήρησαν εξαρχής µια αντιφατική στάση απέναντι
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ατόµου στη µοναδική και ανεπανάληπτη έκφρασή του, ως πρόσωπο. Έτσι, η διαδικασία της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης οδηγεί στη δηµιουργία ενός «κοινωνικού χώρου συνάντησης
υποκειµενικοτήτων».
3. Το «νέο θεραευτικό λαίσιο»: ρος µια εξατοµικευµένη συλλογικότητα;
Ο κοινωνικός χώρος της θεραπείας τείνει να γίνει, σε αυτή την προοπτική που
διανοίγουν τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, ένας τόπος διαλόγου µεταξύ
υποκειµενικοτήτων, ένας «τόπος» όπου τα άτοµα είναι παρόντα ως πρόσωπα και όχι µόνο
ως φορείς (agents) επαγγελµατικών ρόλων ή νοσολογικών οντοτήτων. Οι κοινωνικοί ρόλοι
παραµένουν σε ισχύ, ενεργοί και δραστικοί. Όµως η εµµονή σε αυτούς αµφισβητείται και η
εξάντληση της θεραπευτικής σχέσης σε µια υποστασιοποίηση των προδιαγραφών τους, µέσω
µιας εφαρµογής των θεραπευτικών τεχνολογιών, απαξιώνεται:
«Η δικαιολογία της εξειδίκευσης των διαφόρων ‘ειδικών’ της ψυχοθεραείας δεν µορεί να καταλήγει
σε µια ατέρµονα εριέτεια του ψυχικού αρρώστου ανάµεσα στις δοµές και στους ‘ειδικούς’. ∆ιότι
αυτός ο εξειδικευµένος και ειλεκτικός τρόος λειτουργίας των ψυχιατρικών υηρεσιών κάνει έτσι
ώστε να τίθεται ξανά το ρόβληµα ‘χώρων’ όου θα εγκλείονται οι χρόνιοι, οι νέοι χρόνιοι και όλοι
αυτοί ου δεν θα ταιριάζουν στα θεωρητικά και θεραευτικά µοντέλα ή στους εαγγελµατικούς
στόχους των ‘ειδικών’.» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε ανακοίνωση σε ηµερίδα του Θ.Ψ.Π.Χ.)
Εκτός από την εµµονή στους τυπικούς προσδιορισµούς των ρόλων, απαξιώνεται και
κλειστότητα του συστήµατος ψυχιατρικών υπηρεσιών. Η ψυχική οδύνη θεωρείται ότι δεν είναι
υπόθεση µόνο των ειδικών. Αν και συνιστά έκφραση ενός εξατοµικευµένου προβλήµατος,
ωστόσο αφορά άµεσα τη συλλογικότητα, εντός της οποίας αυτή εκφράζεται. Εποµένως, δεν
τίθεται ως πρόβληµα διαχείρισης από τους ειδικούς αλλά ως ένα «συλλογικό πρόβληµα»
προς αντιµετώπιση:
«Υάρχει εµεδωµένη νοοτροία ότι αυτά τα ροβλήµατα –ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή ψυχική νόσοαφορούν µόνο τους ειδικούς και ότι η κοινωνία είναι κάτι άλλο.» (εκπρόσωπος Κέντρου Ψυχικής
Υγείας σε ηµερίδα στην Αθήνα)
Όχι µόνο η αντιµετώπιση «των ανθρώπων µε ψυχιατρικές διαταραχές» θεωρείται ότι
δε µπορεί να περιοριστεί σε µια τεχνική διαχείρισης από τους ειδικούς, αλλά δυνάµει όλοι,
σε αυτό το µοντέλο θεραπευτικής παρέµβασης: «Α ΄τη µια αρατηρείται η διαθνούς ε ι έδου α οδοχή της, ιδιαίτερα
στην κατεύθυνση εκσυγχρονισµού των ψυχιατρικών ιδρυµάτων. Α ό την άλλη δια ιστώνεται µια κριτική α οδοχή
ορισµένων αρχών της ως εργαλείο για την α οσύνθεση του ίδιου του ψυχιατρικού ιδρύµατος και τη µεταφορά των δοµών
ερίθαλψης στη κοινότητα φτάνοντας µέχρι και την λήρη α όρριψή της σαν µια άλλη µορφή κοινωνικού ελέγχου και
ψευδε ίγραφης δηµοκρατικότητας.» Πρβλ. Μπαϊρακτάρης Κώστας, Ψυχική υγεία και κοινωνική αρέµβαση, ο.π., σ.
41. Αλλά σε αυτό το ζήτηµα θα επανέλθουµε εκτενέστερα στο επόµενο κεφάλαιο.
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το σύνολο της κοινωνίας, µέσα από την ποικιλία των θεσµών και των εκφράσεων, µπορούν
να παρέµβουν στη θεραπευτική διαδικασία ως οιονεί θεραπευτές. Το θεραπευτικό πλαίσιο
οφείλει να γίνει ο χώρος συνάντησης του υποκειµένου προς θεραπεία και µιας ποικιλίας
άλλων κοινωνικών υποκειµένων, σε µια «θεραπευτική συµµαχία»:
«Η αντιµετώιση των ροβληµάτων των ανθρώων µε ψυχιατρικές διαταραχές δεν είναι δυνατόν να
γίνεται µονοµερώς και αοσασµατικά. Χρειάζεται αλλαγή στάσεων της κοινωνίας και συµµετοχή τόσο
των ίδιων των ενδιαφεροµένων όσο και των άλλων ολιτών. ∆εν αρκεί η κρατική µέριµνα ου
οωσδήοτε στις τωρινές συνθήκες είναι ααραίτητη ροϋόθεση. Γι’ αυτό η δηµιουργία κινήσεων
ολιτών, µη κυβερνητικών οργανώσεων, συλλόγων οικογενειών ατόµων µε ψυχικές διαταραχές είναι
δυνατόν να ανατρέψει αγιωµένες καταστάσεις και εφησυχασµένες συνειδήσεις.» (απόσπασµα από
φυλλάδιο κέντρου προεπαγγελµατικής κατάρτισης-ξενώνα)
Έτσι, µέσα από την προοπτική που διανοίγεται µε τις προβληµατικοποιήσεις που
επιφέρουν τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στο πεδίο της καθηµερινότητας,
σχηµατοποιείται ένας κοινωνικός χώρος όπου οι συµµετέχοντες, θεραπευτές και
θεραπευόµενοι, καλούνται να εκθέσουν την υποκειµενικότητά τους και να συνοµιλήσουν εν
δυνάµει σε ισότιµη βάση. Αυτή η υπόσχεση της µη διαµεσολαβηµένης από τις ιεραρχίες
του πεδίου επικοινωνίας µεταξύ ατόµων που εκθέτουν την υποκειµενικότητά τους οµολογεί
µε τις κοινωνικές ρυθµίσεις που επιβάλλει η θεσµική αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών
υπηρεσιών στην καθηµερινότητα: «Είναι, φυσικά, διαφορετική και συχνά αντιφατική, η εµειρία
.χ. του ‘φύλακα ρος φυλασσόµενο’ µέσα στο ψυχιατρείο, αό εκείνη όου, ο εργαζόµενος σ’ αυτό,
αναγκάζεται να συνευρίσκεται στους ίδιους κοινωνικούς χώρους µε τους εανενταγµένους ασθενείς,
ου κινούνται τελείως ελεύθερα και σε ισότιµη βάση. Αυτή η συνεύρεση γίνεται όλο και ερισσότερο
µια συνήθης ή «κανονική» κοινωνική σχέση» (Μεγαλοοικονόµου & Λουκάς, 1999, σ. 49).
Είδαµε τα όρια αυτής της υπόσχεσης. ∆εν µπορούµε όµως να παραγνωρίσουµε τις
αλλαγές που επιφέρει αυτή η διαδικασία αναδιάταξης των οριζόντων, εντός των οποίων
σκεφτόµαστε το υποκείµενο προς θεραπεία και το υποκείµενο θεραπευτή στην ψυχιατρική
καθηµερινότητα. Εάν θέλαµε να συνοψίσουµε τις κοινωνικές σχηµατοποιήσεις που
διαφαίνονται σε σχέση µε τη φιγούρα του νέου υποκειµένου-θεραπευτή που αναδεικνύεται
µέσα από τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, θα λέγαµε ότι έχουµε την
παράδοξη συνένωση δύο φαινοµενικά αντιφατικών διαδικασιών, συλλογικοοίησης και
εξατοµίκευσης των θεραπευτικών πρακτικών. Από τη µια µεριά, η υπόθεση της θεραπείας
τείνει να γίνει µια συλλογική υπόθεση, µια υπόθεση η οποία δε θα µπορεί να περιοριστεί σε
µια τεχνική διαχείριση από τους ειδικούς. Η προσοµοίωση της φυσιολογικότητας, οι νέοι
Για µια λεπτοµερή παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο οργανώνεται και δραστηριοποιείται µια
«οµάδα υποδοχής», βλ. Baillon Guy, Les urgences de la folie, ο.π., σ. 59-172.
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παρεµβαίνοντες, η λογική της θεραπευτικής κοινότητας, το άνοιγµα στην κοινωνία, η
αναδιάταξη των βλεµµάτων, οι νέοι τόποι συνεύρεσης θεραπευτών και θεραπευοµένων
αποτελούν στοιχεία που συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Από την άλλη, η
προβληµατικοποίηση της εµµονής στους τυπικούς προσδιορισµούς των ρόλων, η επιταγή
της αναγνώρισης της αναγκαιότητας για µια εργασία επί του εαυτού, το κάλεσµα σε µια
µεγάλη ποικιλία από κοινωνικούς συνοµιλητές αποτελούν στοιχεία που καταδεικνύουν την
«αναγκαιότητα» της έκθεσης της υποκειµενικότητας του θεραπευτή, της παρουσίας του ως
προσώπου στους θεραπευτικούς χώρους.
Εποµένως, θα µπορούσαµε να συνοψίσουµε αυτό το σχεδίασµα της φιγούρας του
νέου υποκειµένου-θεραπευτή, το οποίο αναδύεται µέσα από τα προτάγµατα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν αφενός εξατοµικευµένο και αφετέρου
συλλογικό θεραπευτή. Συλλογικός, γιατί επιτάσσεται ένα είδος κοινωνικής εργασίας από µια
ποικιλία παρεµβαινόντων. Εξατοµικευµένος, γιατί αυτοί οι παρεµβαίνοντες καλούνται να
εκθέσουν την υποκειµενικότητά τους και να αξιοποιήσουν την προσωπικότητά τους στο
θεραπευτικό γίγνεσθαι. Εποµένως, δεν πρόκειται για µια συλλογικότητα µε την έννοια της
παραδοσιακής κοινότητας, ενός κλειστού και αυτοαναφορικού συλλογικού µορφώµατος,
αλλά ενός δικτύου (réseau) ατόµων και φορέων (Kouchner, 2000, σ. 124-125). Τα άτοµα και
οι φορείς που καλούνται ως συµµετέχοντες στις θεραπευτικές διαδικασίες, στις νέες
ψυχιατρικές υπηρεσίες, είτε ως επαγγελµατίες είτε ως νέοι δρώντες-παρεµβαίνοντες, τείνουν
να υποστασιοποιήσουν αυτό το «δίκτυο», προσδίδοντάς του τον ιδιάζοντα χαρακτήρα της
εξατοµικευµένης συλλογικότητας.

«Μας έχασε η Κόλαση
αλλά δεν µας κέρδισε ο Παράδεισος.
Μετέωροι
-κρατώντας τα σύµβολαχαµογελάµε στην ελίδα.
Ο θεός µας γνέφει,
φωτίζουν τον ουρανό
τα αστέρια µας
και κάτω το βάραθρο.
Μετέωροι
µε στιβαρά χέρια
στο τιµόνι
-µε όδια ου τρέµουνεκοιτάζοντας το αύριο
στο χτες.
Και το λογικό
-µαζί µε το αράλογογνέθουν ασταµάτητα
τα µυστικά µας όνειρα.»

(Ανωνύµου, στο Έφοδος στον ουρανό,
Ανοικτό παράθυρο, Χανιά, 1998, σ. 37)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ;
1. Καταληκτικές σκέψεις
Μια ουσιώδη διάσταση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης συνδέεται µε εγχειρήµατα
επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου και επανασυγκρότησης της υποκειµενικότητας. Έως
τώρα παρουσιάστηκαν εκτενώς συγκεκριµένες όψεις αυτής της διαδικασίας οι οποίες
αφορούν στις ανασηµασιοδοτήσεις της υποκειµενικότητας στην ψυχιατρική καθηµερινότητα.
Κάθε αναδιάταξη των ψυχιατρικών πρακτικών επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτηµα του
υποκειµένου, δηλαδή του «αντικειµένου» της ψυχιατρικής.1 Είδαµε, ακολουθώντας τη
«συζήτηση» του Foucault µε τη Swain και τον Gauchet, ότι η διαλεκτική
υποκειµενικοκεντρισµού και αντικειµενισµού αποτελεί θεµέλιο του ψυχιατρικού θεσµού. Η
κατάδειξη αυτής της εγγενούς εσωτερικής αντίφασης θα ήταν γράµµα κενό εάν δεν
αναδείκνυε τα εκάστοτε ιστορικά συµφραζόµενα. Κάθε αναδιάταξη στο εσωτερικό του
ψυχιατρικού

θεσµού

ανανεώνει

τη

συζήτηση

περί

αντικειµενισµού

και

υποκειµενικοκεντρισµού, αλλά αυτή η επαναφορά του ζητήµατος γίνεται πάντοτε εντός
συγκεκριµένου ιστορικού, κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου.2 Το ζητούµενο είναι να
αντιπαραβάλλουµε τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ψυχιατρικού θεσµού µε τους ευρύτερους
κοινωνικούς µετασχηµατισµούς. Όχι για να ανάγουµε τις εξελίξεις που παρατηρούνται στο
µερικό σε µια κοινωνική νοµοτέλεια, αλλά προκειµένου να φωτίσουµε και τις δύο διαστάσεις
της αλλαγής: το µερικό υπό το φως του γενικού και αντίστροφα (Bastide, 1965, σ. 6-7). Εάν
η υποκειµενικότητα συνιστά ατοµικό, συλλογικό και κατά συνέπεια πολιτικό διακύβευµα,
όπως διατείνεται η παρούσα µελέτη, αυτό θα πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί υπό το φως της
αντιπαραβολής του υπό διερεύνηση πεδίου, δηλαδή των µετασχηµατισµών στο εσωτερικό
του ψυχιατρικού θεσµού που παρουσιάστηκαν εκτενώς, µε τα ιστορικά συµφραζόµενα,
δηλαδή τις κοινωνικές διαδικασίες.

1 Σύµφωνα µε τον Jarifian: «Η αραδοσιακή αντίθεση ανάµεσα στο σώµα και την ψυχή αραµένει, σε µια ανανεωµένη
µορφή, άντοτε ε ίκαιρη στο εσωτερικό της σύγχρονης ψυχιατρικής, η ο οία δεν άει ολύς καιρός ου έχει εισάγει ένα
τρίτο συνθετικό: την κοινωνία. Αυτές οι τρεις ο τικές αντι αρατίθενται σήµερα στην έρευνα, την ρακτική και την
ιδεολογική διαµάχη.» Πρβλ. Jarifian Édouard, Les jardiniers de la folie, Παρίσι, Odile Jacob, 2000, σ. 10.
2 Όπως επισηµαίνει και ο Lanteri-Laura, «το θέµα δεν είναι να µελετήσουµε την ιστορία της ε ιστήµης γενικώς, αλλά
ορισµένους καλά οροθετηµένους ε ιστηµονικούς κλάδους και, µέσα στον καθένα α ό αυτούς, συγκεκριµένα ζητήµατα ου
το οθετούνται µε ακρίβεια σε µια καλά ροσδιορισµένη ερίοδο.» Πρβλ. Lanteri-Laura Georges, Η ιστορία της
φρενολογίας, ο.π., σ. 30.
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Πριν, όµως, επιχειρήσουµε τη σύνδεση των µέχρι τώρα «ευρηµάτων» της επιτόπιας
έρευνας µε ευρύτερους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς ας προχωρήσουµε σε µια σύνοψη
της ανάλυσης του εµπειρικού υλικού, όπως αυτή έχει παρατεθεί έως τώρα:
-

Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως θεσµική αναδιοργάνωση εµπεριέχει µια σειρά από
προτάγµατα τα οποία συνδέονται µε εγχειρήµατα επαναπροσδιορισµού όψεων της
ψυχιατρικής καθηµερινότητας. Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση δε µπορεί να εξεταστεί
ανεξάρτητα από τις αναδιατάξεις της καθηµερινότητας, οι οποίες κατατείνουν στην
εγκαθίδρυση µιας νέας κανονιστικότητας που εστιάζεται στο υποκείµενο της
ψυχιατρικής, τόσο στο υποκείµενο προς θεραπεία όσο και το υποκείµενο-θεραπευτή.

-

Τα προτάγµατα που ανακύπτουν από την ψυχιατρική µεταρρύθµιση συγκροτούν ένα
συγκρουσιακό συµβολικό χώρο, εντός του οποίου ανακύπτουν τρεις «τοπικοί» ορίζοντες
αναστοχασµού της διαδικασίας µεταβολής: η «επίσηµη», η «κριτική» και η
«εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική. Από αυτούς τους ορίζοντες αναστοχασµού πηγάζουν
τρεις διαφορετικοί λόγοι (discours), οι οποίοι συνδέονται, µε διαφορετικό τρόπο ο
καθένας, µε τα εγχειρήµατα επαναπροσδιορισµού της ψυχιατρικής καθηµερινότητας.

-

Η προσωπική στράτευση των συµµετεχόντων στην «υπόθεση της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης», η προσωπική τους δέσµευση, συνδέεται µε την εγγραφή των
µεταρρυθµιστικών προταγµάτων και της κανονιστικότητας που πηγάζει απ’ αυτά στην
ατοµική σηµαντική, δηλαδή στη βιογραφική δοµή (Τσιώλης, 2002). Κατά συνέπεια, η
αφήγηση του µετασχηµατισµού του πεδίου συµπλέει µε την αφήγηση της ατοµικής
ιστορίας, η οποία λαµβάνει τη µορφή αλλαγής του εαυτού. Το φαινόµενο της εγγραφής
της νέας κανονιστικότητας περί του εαυτού, που πηγάζει από τα µεταρρυθµιστικά
προτάγµατα, στη βιογραφική δοµή είναι συνέπεια τριών παραγόντων: 1) της
προσωπικής στράτευσης, δηλαδή της θεώρησης του µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος ως
υπόθεσης για την οποία «αξίζει να παλέψει κανείς», 2) του περιεχοµένου των
µεταρρυθµιστικών προταγµάτων, τα οποία απαιτούν µια συγκεκριµένη εργασία εί του
εαυτού, έτσι ώστε το άτοµο να παρουσιαστεί ως πρόσωπο µε συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά και ιδιότητες στους χώρους όπου λαµβάνει χώρα η θεραπευτική
διαδικασία και 3) των νέων πλαισίων, εντός των οποίων εκδιπλώνεται η θεραπευτική
παρέµβαση, τα οποία οδηγούν σε µια αναδιάταξη των παραδοσιακών και στην
προσθήκη νέων «βλεµµάτων».

-

Μέσα στους νέους «τόπους» συνάντησης θεραπευτών και θεραπευοµένων που
δηµιουργούνται µε τη διαδικασία της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, και δια µέσου των
νέων «τρόπων» που συνάδουν µε αυτούς, αναδύονται οι φιγούρες του νέου υποκειµένου
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προς θεραπεία και του νέου υποκειµένου-θεραπευτή. Ως νέο «αντικείµενο» της
ψυχιατρικής» τείνει να εγκαθιδρυθεί το άτοµο ως φορέας όχι πια µιας νοσολογικής
οντότητας, αλλά µιας τραυµατισµένης υποκειµενικότητας. Η θεραπευτική παρέµβαση
τείνει να πάρει τη µορφή ενός υευθυνοοιητικού λόγου που αγκαλιάζει το άτοµο
απαιτώντας από αυτό µια ενεργητική παρέµβαση επί της τραυµατισµένης
υποκειµενικότητας. Ταυτόχρονα λαµβάνει χώρα µια αιδαγωγική της αυτονοµίας, η οποία
αποβλέπει στην εγκαθίδρυση στο εσωτερικό του ατόµου ενός αυτοαναφορικού
συστήµατος ηνιοχήσεως. Η φιγούρα του νέου υποκειµένου-θεραπευτή αναδεικνύεται
από το εσωτερικό του νέου θεραπευτικού πλαισίου που τείνει να πάρει τη µορφή µιας
εξατοµικευµένης συλλογικότητας, δηλαδή µιας συλλογικότητας η οποία συγκροτείται ως
συνάθροιση ατόµων. Τα άτοµα που συναποτελούν αυτή τη θεραπευτική συλλογικότητα
(θεραπευτική οµάδα, θεραπευτική κοινότητα) «εγκαλούνται» στο όνοµα µιας ηθικής της
ευθύνης, να παραστούν στο θεραπευτικό γίγνεσθαι ως πρόσωπα, ως υποκειµενικότητες
που εκτίθενται, υπερβαίνοντας τους τυπικούς προσδιορισµούς των ρόλων. Συνεπώς,
έχουµε µια διπλή κίνηση υπευθυνοποίησης, η οποία αφορά και στους δύο πόλους της
θεραπευτικής σχέσης: το άτοµο καθίσταται υπεύθυνο για το θεραπευτικό γίγνεσθαι.
Ένας υπευθυνοποιητικός λόγος που οδηγεί στην ανάδειξη της υποκειµενικότητας ως
µέσου αλλά και ως σκοού της θεραπευτικής παρέµβασης. Το άτοµο «εγκαλείται»
προκειµένου να εκδιπλώσει την ατοµικότητά του εκθέτοντας την υποκειµενικότητά του.
-

Μια σειρά από πρωτόγνωρες κοινωνικές λογικές εµφανίζονται διαµεσολαβώντας µεταξύ
θεραπευτή και θεραπευοµένου. Η «θεραπευτική σχέση» αναδιαρθρώνεται προς την
κατεύθυνση ενός επικοινωνιακού-διαλογικού µοντέλου θεραπευτικής παρέµβασης. Η
θεραπευτική σχέση τείνει να γίνει ένας κοινωνικός τόπος, στον οποίο «συναντιούνται»
υποκείµενα που καλούνται να υπερβούν τους καθιερωµένους επαγγελµατικούς και
κοινωνικούς ρόλους και να εκτεθούν στον άλλο ως πρόσωπα. Τόσο οι νέες
θεσµοθετήσεις όσο και η κανονιστικότητα που συνδέεται µε µια σειρά από
προβληµατικοποιήσεις των παγιωµένων προτύπων δράσης απαιτούν την υπέρβαση των
παραδοσιακών διαιρέσεων και την αναδιάρθρωσή τους. Η διαδικασία αυτή είναι εξόχως
συγκρουσιακή, καθώς συνδέεται µε αγώνες που αναπτύσσονται σε όλα τα επίπεδα,
ιδιαίτερα στο πεδίο της καθηµερινότητας, στο οποίο και εστιάζεται η παρούσα εργασία.

-

Η περιγραφόµενη µετεξέλιξη του συστήµατος των ψυχιατρικών υπηρεσιών διέπεται από
πολύ υψηλό βαθµό απροσδιοριστίας. Η απροσδιοριστία εντοπίζεται κυρίως σε δύο
επίπεδα: 1) Η απροσδιοριστία συνδέεται άµεσα µε τον πολιτικό χαρακτήρα των
µετεξελίξεων οι οποίες εστιάζονται στην υποκειµενικότητα καθεαυτή, θεωρώντας την ως
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κεντρικό διακύβευµα. Οι αγώνες που προκύπτουν εστιάζονται στο εσωτερικό του
ατόµου, γεγονός που προσδίδει υψηλό βαθµό απροσδιοριστίας στα ακολουθούµενα
πρότυπα δράσης καθώς στον ορίζοντα των υπό επίλυση ζητηµάτων περιλαµβάνεται ο
ίδιος ο εαυτός. 2) Οι νέες ψυχιατρικές διευθετήσεις συνάδουν µε την αναδιάταξη των
παραδοσιακών βλεµµάτων και την εισαγωγή νέων δρώντων-παρεµβαινόντων στο
θεραπευτικό γίγνεσθαι, γεγονός που οδηγεί σε επικαλύψεις των ρόλων, σύµµειξη των
οπτικών και ασάφεια των προσδοκιών. Η απροσδιοριστία στον τυπικό προσδιορισµό
των ρόλων στο πεδίο της καθηµερινότητας παίρνει τη µορφή µια δοµικής επιβολής της
υπευθυνότητας του ατόµου το οποίο καλείται αλλά την ίδια στιγµή εξαναγκάζεται να
παρουσιαστεί ως πρόσωπο. Επιπλέον, θα ήταν συνετό να µιλήσουµε για εγχείρηµα ή,
ορθότερα, για εγχειρήµατα, εφόσον δεν αποσκοπούν όλες οι παρεµβάσεις (ατοµικές και
συλλογικές) στα ίδια αποτελέσµατα. Πρόκειται για µια πορεία εν τω γίγνεσθαι, για µια
διαδικασία µε την κυριολεκτική σηµασία της λέξης.
Εάν έτσι έχουν τα πράγµατα, το ζητούµενο είναι να ερµηνεύσουµε αυτές τις
µεταβολές και να επιχειρήσουµε να ανιχνεύσουµε ορισµένες από τις ευρύτερες κοινωνικές
διαδικασίες, µε τις οποίες αυτές συνδέονται. Χωρίς να ξεχνάµε, όπως µόλις επισηµάνθηκε,
ότι πρόκειται για µια πορεία εν τω γίγνεσθαι η οποία, κατά συνέπεια, εµπεριέχει ένα πολύ
υψηλό βαθµό απροσδιοριστίας. Το ζητούµενο είναι να επιχειρήσουµε την ανίχνευση
ορισµένων ευρύτερων διαδικασιών µε τις οποίες συνδέονται αυτές οι «τοπικές» µετεξελίξεις,
και να ερµηνεύσουµε αυτές τις διασταυρώσεις των κοινωνικών λογικών. Έτσι, θα καταστεί
δυνατή η κατάδειξη της κοινωνικής ενθυλάκωσης των λόγων περί υποκειµένου (Γεωργούλας,
2002β) και η συγκεκριµενοποίηση της υπόθεσης ότι η υποκειµενικότητα καθίσταται ατοµικό
και συλλογικό, κατά συνέπεια πολιτικό, διακύβευµα.
Συγκεκριµένα, θα υποστηριχτεί ότι οι όψεις της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης που
αναλύθηκαν συνδέονται: α) µε την αναδιάταξη του κράτους πρόνοιας, β) την αναδιάρθρωση
της εργασίας και γ) µε την ένταση των διαδικασιών εξατοµίκευσης στην ελληνική κοινωνία.
Οι προβληµατικοποιήσεις όψεων της ψυχιατρικής καθηµερινότητας που εστιάζονται στο
υποκείµενο συνδέονται µε τις ευρύτερες εξελίξεις. Εν ολίγοις, θα υποστηριχτεί ότι οι τοπικές
εξελίξεις στο πεδίο της ψυχιατρικής συνδέονται µε βαθύτερους µετασχηµατισµούς στο πεδίο
της εργασίας (κρίση του φορντισµού), στο πεδίο του κράτους (κρίση νοµιµοποίησης του
κράτους πρόνοιας), καθώς και στις διαδικασίες συγκρότησης της υποκειµενικότητας.
Καταρχάς, η αναδιάταξη του κράτους πρόνοιας συνάδει µε τη δοµή των νέων
ψυχιατρικών υπηρεσιών. Λέξεις όπως «ευελιξία», «αποκέντρωση», «δηµοσιονοµική κρίση»,
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«αξιολόγηση», «πρόγνωση», «πρόληψη» αναδεικνύονται σε κεντρικές έννοιες τόσο στην
περίπτωση της αναδιάταξης των ψυχιατρικών υπηρεσιών όσο και στα εγχειρήµατα
«µεταρρύθµισης» των προνοιακών θεσµών (Κυριόπουλος et al, 1999, σ. 28, Ion, 1990, 1992,
1997). Εάν εξετάσουµε ορισµένες όψεις του περάσµατος από το «φορντικό» στο «ευέλικτο»
κράτος πρόνοιας θα διαπιστώσουµε σηµαντικές οµοιότητες µε τα εγχειρήµατα αναδιάταξης
των ψυχιατρικών υπηρεσιών, στην Ελλάδα και αλλού.
Επιπλέον, συγκεκριµένες διαστάσεις των µετασχηµατισµών τόσο του κράτους
πρόνοιας όσο και του συστήµατος των ψυχιατρικών υπηρεσιών συνδέονται οργανικά µε τις
διαδικασίες εξατοµίκευσης. Σε σχέση µε αυτή τη διασταύρωση λόγων και πρακτικών
µπορούµε να σχηµατοποιήσουµε δύο µεγάλες θεωρήσεις: α) τη «θεώρηση της
ψυχιατρικοποίησης», και β) τη «θεώρηση της υποκειµενικοποίησης». Απαισιόδοξη η πρώτη,
αισιόδοξη η δεύτερη, υπερτονίζουν µερικές από τις όψεις που τείνει να πάρει το σύστηµα
των ψυχιατρικών υπηρεσιών παγκοσµίως, πορεία που ακολουθεί, µε µικρές ή µεγάλες
αποκλίσεις, και η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα. Υποστηρίζεται η υπόθεση ότι και
οι

δύο

θεωρήσεις

υποβαθµίζουν

την

πολιτική

διάσταση

της

διαδικασίας

επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου και τα διακυβεύµατα µε τα οποία αυτή συνδέεται.
2. Ψυχιατρική µεταρρύθµιση και κοινωνικός µετασχηµατισµός
2.1. Αναδιάταξη του κράτους ρόνοιας και αναδιάρθρωση της εργασίας
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα ακολουθεί κατά πόδας την κρίση
νοµιµοποίησης του κράτους πρόνοιας.3 Κατά συνέπεια, ορισµένες από τις λογικές που
διαπερνούν την αναδιάταξη των ψυχιατρικών υπηρεσιών αντιστοιχούν σε ευρύτερους
µετασχηµατισµούς των προνοιακών πολιτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι τελευταίες
συµπυκνώνονται συνήθως στον όρο «κρίση»,4 στο όνοµα της οποίας νοµιµοποιούνται τα
αιτήµατα για περιστολή του εύρους των προνοιακών πολιτικών (Μάρδας, 1998, σ. 19-70,
Στασινοπούλου, 2000, Γράβαρης, 1993α, 1997). Η αναδιάταξη τόσο των ψυχιατρικών
υπηρεσιών όσο και ευρύτερα των προνοιακών υπηρεσιών συµβαδίζει µε µια σειρά από
εγχειρήµατα επαναπροσδιορισµού της υποκειµενικότητας του ατόµου. Σηµείο σύγκλισης

3

Αυτό δεν συµβαίνει στην περίπτωση του µετασχηµατισµού των ψυχιατρικών υπηρεσιών πολλών ευρωπαϊκών
χωρών, όπου η κοινοτική ψυχιατρική αναπτύχθηκε την περίοδο ακµής του κράτους πρόνοιας.
4 Όπως υποστηρίζει ο Γράβαρης, «… το στοιχείο της κρίσης –ως δυνατότητα κρίσης- α οτελεί στοιχείο της ίδιας της
έννοιας του κοινωνικού κράτους. Α ό την ά οψη αυτή, η κρίση δεν εντο ίζεται ιστορικά µόνο στη συγκυρία εκδήλωσής της
αλλά ενυ άρχει ω δυνατότητα κι ε οµένως ως όρος κατανόησης του κοινωνικού κράτους ακόµα και κατά την ιστορική
ερίοδο της ακµής του» (Γράβαρης, 1993α, σ. 555). Κατά συνέπεια, «(…) κάθε εγχείρηµα κριτικής ανακατασκευής
της έννοιας του κοινωνικού κράτους δεν µ ορεί αρά να λάβει σοβαρά υ όψη του αυτό το στοιχείο της κρίσης, όχι µόνο ως
εµ ειρικό δεδοµένο αλλά και ως εγγενή συνιστώσα της ίδιας της έννοιας του κοινωνικού κράτους» (Γράβαρης, 1997, σ.
11).
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φαίνεται να αποτελεί η έννοια της υευθυνότητας (responsibility), η οποία αποτελεί ένα
συµβολικό σταυροδρόµι αντιτιθέµενων λόγων και πρακτικών.
Οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες που διαµορφώθηκαν στις βιοµηχανικές
κοινωνίες συνδέθηκαν µε την ανάπτυξη µιας κρατικής κοινωνικής πολιτικής στον χώρο της
κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας.5 Η παρέµβαση αυτή πήρε την πιο ολοκληρωµένη
της µορφή στο σύγχρονο κράτος πρόνοιας. «Η ρώτη νοµοθετική υγειονοµική ράξη αφορά, θα
έλεγε κανείς, κατά συµβολικό τρόο, ‘τον Οργανισµό του Φρενοκοµείου της Κέρκυρας’, ου έγινε το
1864» (Μαδιανός & Ζάρναλη, 1998, σ. 17).
Στο κράτος πρόνοιας ασκήθηκαν κριτικές από διαφορετικά µεθοδολογικά-πολιτικά
διαβήµατα και κυρίως: 1) από µαρξιστική, 2) από ριζοσπαστική-αναρχική, και 3) από
φιλελεύθερη πλευρά (Κυπριανός, 1999, σ. 145-146). Ένας κεντρικός προβληµατισµός,
κυρίως από την πλευρά της ριζοσπαστικής-αναρχικής και της νεοφιλελεύθερης κριτικής,
αφορά στον προσδιορισµό του ατόµου µε τον οποίο οµολογούσε η οργάνωση του κράτους
πρόνοιας. Σύµφωνα µε το Σακκελαρόπουλο, µια βασική κριτική θεωρούσε ότι «το κοινωνικό
κράτος εριορίζει την υευθυνότητα του ατόµου και αυξάνει την εξάρτησή του» (Σακκελαρόπουλος,
1999, σ. 38). Εποµένως, ο υπευθυνοποιητικός λόγος, που όπως δείχθηκε αποτελεί βασική
διάσταση της νέας κανονιστικότητας περί του ατόµου που διεισδύει στο πεδίο της
καθηµερινότητας µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση, συµφωνεί µε µια από τις βασικές
κριτικές που απευθύνονται στο κράτος πρόνοιας. ∆ε θα ήταν αυθαιρεσία, λοιπόν, εάν
ανιχνεύαµε σε αυτή τη διασταύρωση λόγων και πρακτικών µια ιδεολογική «συµφωνία».
Ωστόσο,

οι

κοινωνικοί

µετασχηµατισµοί

που

συνδέονται

µε

εγχειρήµατα

επαναπροσδιορισµού του ατόµου προς την κατεύθυνση της υπευθυνοποίησης αφορούν και
στη βασική οργανωτική αρχή των νεωτερικών κοινωνιών, δηλαδή την εργασία.
Σε όλες τις αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες της δύσης εφαρµόστηκε το τεϋλορικόφορντικό µοντέλο οργάνωσης της εργασίας («επιστηµονική οργάνωση της εργασίας», σειρά
5

Σύµφωνα µε τον Κατρούγκαλο, κάποια µορφή αλληλεγγύης προς τους ηλικιωµένους και τους αδύναµους
φαίνεται να είναι παρούσα σε όλες τις κοινωνίες. Στη νεωτερικότητα, όµως, η βοήθεια αυτού του τύπου
ακολουθεί µια πορεία από τη φιλανθρωπία προς την έννοια του «κοινωνικού δικαιώµατος». Ο ίδιος διακρίνει σε
τρεις περιόδους: «Η ρώτη, η ροϊστορία, καλύ τει την ερίοδο α ό την αυγή της ιστορίας µέχρι τον 17ο αιώνα και
σηµαδεύεται α ό τον κυρίαρχο ρόλο του θεολογικού στοιχείου και του ιερατείου. Η δεύτερη ερίοδος (κρατική
φιλανθρω ία) έχει ως α αρχή στην Αγγλία τον ερίφηµο «νόµο των φτωχών» (1601) και χαρακτηρίζεται α ό την
ανάληψη των ευθυνών της κοινωνικής ολιτικής α ό την ολιτεία, σε ένα κλίµα όµως ανελευθερίας και κατα ίεσης για
τους δικαιούχους της. Τέλος, η Τρίτη, αυτή του κράτους ρόνοιας, έλκει την καταγωγή της α ό τις κοινωνικές
ε αναστάσεις του 1848 και την ασφαλιστική νοµοθεσία του Βίσµαρκ και φθάνει µέχρι τις ηµέρες µας, για να βρεθεί
αντιµέτω η µε την ρόκληση της λεγόµενης ‘µεταµοντέρνας κατάστασης’». Πρβλ. Κατρούγκαλος Γιώργος, Το
κοινωνικό κράτος της µεταβιοµηχανικής ε οχής, Αθήνα, Σάκκουλας, 1998, σ. 41-42. Για τη σύγχρονη συζήτηση
για το κράτος πρόνοιας βλ. Γράβαρης ∆ιονύσης, Κρίση του κράτους ρόνοιας και νεωτερικότητα, Αθήνα, Ίδρυµα
Σάκη Καράγιωργα, 1997, το συλλογικό έργο ∆ιαστάσεις της κοινωνικής ολιτικής σήµερα, Αθήνα, Ίδρυµα Σάκη
Καράγιωργα, 1993, Στασινοπούλου Όλγα, Κράτος ρόνοιας. Ιστορική εξέλιξη-σύγχρονες θεωρητικές εξελίξεις,
Αθήνα, Gutenberg, 2000.
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παραγωγής, αφαίρεση αρµοδιοτήτων από τους εργαζόµενους και περιστολή της ευθύνης
τους). Το φορντικό µοντέλο δείχνει να έφτασε στα όριά του, ως κυρίαρχο µοντέλο
οργάνωσης της παραγωγής, στα τέλη της δεκαετίας του ’60: «Αό άοψη οργάνωσης της
εργασίας, οι τεϋλορικές αρχές, ου αέκλειαν την λειοψηφία των αραγωγών αό κάθε ευθύνη
διεύθυνσης και βελτίωσης της αραγωγικής διαδικασίας, αοδεικνύονταν όλο και ιο ανορθολογικές»
(Lipietz, 1990, σ. 302). Η κρίση του «φορντισµού» και η σταδιακή µετάβαση στο
«µεταφορντισµό» ή στο µοντέλο «ευέλικτης» οργάνωσης της εργασίας (Λυµπεράκη &
Μουρίκη, 1996), ακολουθεί κατά πόδας την κρίση νοµιµοποίησης του κράτους πρόνοιας.
Χωρίς να υπονοείται υποχρεωτικά µια άµεση σύζευξη κράτους και οργάνωσης της
παραγωγής, θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε αυτή τη µεταστροφή, χρησιµοποιώντας µια
τολµηρή αναλογία, ως µετάβαση από το «φορντικό» στο «ευέλικτο» µοντέλο κράτους
πρόνοιας.6
Το σηµείο στο οποίο εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι οι αναλογίες µεταξύ οργάνωσης
του κράτους πρόνοιας και οργάνωσης της παραγωγής.7 Ιδιαίτερα ενδιαφέρει το άτοµο το
οποίο προϋποτίθεται και στις δύο περιπτώσεις (Bauman, 2002, σ. 80-82, 121-122).8 Η
κρίση του φορντισµού και η «κρίση» του κράτους πρόνοιας συναντιόνται όταν και στις δύο
αυτές θεµελιώδεις διαστάσεις των σύγχρονων κοινωνιών διαπιστώνεται ένα «έλλειµµα
ατοµικής υπευθυνότητας». Τόσο το «µεταφορντικό» µοντέλο οργάνωσης της εργασίας όσο
και η αναδιάταξη του κράτους πρόνοιας νοµιµοποιούνται ως απάντηση σε αυτό το
«έλλειµµα».
Η οργάνωση της εργασίας µεταβάλλεται δραστικά και ανακύπτουν πρωτόγνωρα
στοιχεία: παραγωγικές διαδικασίες µικρής κλίµακας, οι οποίες βασίζονται στην εκπαιδευτική
και γεωγραφική ευελιξία των «απασχολουµένων», στην «αυτενέργεια», την «καινοτοµία» και
στην κατάργηση της εκπαιδευτικής αυτοτέλειας της παραδοσιακής εξειδίκευσης (Λυµπεράκη
6

Ο Hisch υποστηρίζει ότι µια από τις αιτίες της κρίσης του φορντισµού αλλά και της κρατικής µορφής που
συνδέεται µε αυτόν αποτελεί η ανάδυση του ναρκισσιστικού υποκειµένου. Βλ. Hisch Joachim, «Φορντισµός
και µεταφορντισµός: η παρούσα κοινωνική κρίση και οι συνέπειές της», στο Bonefeld Werner, Holloway John
(επιµ.), Μεταφορντισµός και κοινωνική µορφή, Αθήνα, Εξάντας, 1993, σ. 34-36.
7 Για µια κριτική της χρήσης της ανάλυσης «κόστους-οφέλους» στο χώρο της υγείας βλ. Ντάβος Κλήµης,
«Ηθικοί και φιλοσοφικοί περιορισµοί της ανάλυσης κόστους-οφέλους», στο ∆όλγερας Α., Κυριόπουλος Γ.,
(επιµ.), Ισότητα, α οτελεσµατικότητα και α οδοτικότητα στις υ ηρεσίες υγείας, Αθήνα, Θεµέλιο, 2000, σ. 161-176.
Σύµφωνα µε το συγγραφέα, αυτού του τύπου η ανάλυση έχει αναχθεί σε καθολικό γνώµονα µέτρησης και
παρέµβασης, χωρίς να λαµβάνονται πάντα σοβαρά υπόψη ηθικοί και φιλοσοφικοί περιορισµοί που σχετίζονται
µε το χώρο της υγείας.
8 Όπως αναφέρει η Ανδριώτη: «Η άρση του αδιεξόδου ροϋ οθέτει αναδιοργάνωση και αναβάθµιση της εκ αίδευσης
των ε αγγελµατιών υγείας, ε ειδή (…) αναµένεται να τεθούν νέοι κανόνες στη διαχείριση του συστήµατος υγείας στον
ορίζοντα του ε όµενου αιώνα, οι ο οίοι θα α αιτήσουν α ό τους ε αγγελµατίες υγείας αυξηµένες ικανότητες, και
συγκεκριµένα ικανότητα α ορρόφησης τεράστιων οσοτήτων δεδοµένων και στατιστικής ανάλυσης των εριστατικών,
ικανότητα για κριτική ανάλυση της ε ιστηµονικής βιβλιογραφίας (βιολογική, κοινωνικών ε ιστηµών κλ .), ικανότητα
συνδιαλλαγής µε τις µηχανές και τα συστήµατα ληροφορικής, ικανότητα δια ροσω ικής ε ικοινωνίας και τάση για
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& Μουρίκη, 1996). Εποµένως, η κρίση του φορντισµού και του τεϋλορισµού στον οποίο
βασίζεται, οδηγεί σε µια γενικότερη οργανωτική αναδιάταξη, από την οποία δε λείπει ένας
προβληµατισµός περί της ατοµικής «υπευθυνότητας». Επιπλέον, εάν το µοντέλο κρατικής
πρόνοιας αφαιρούσε σε µεγάλο βαθµό από τα άτοµα την υπευθυνότητα (τόσο από τους
εκφραστές: «γραφειοκρατία», όσο και από τους αποδέκτες: «εξάρτηση»), τότε οι κριτικοί
λόγοι που προτείνουν την αναµόρφωσή του (νεοφιλελεύθεροι, ριζοσπαστικοί, µαρξιστικοί)
δε µπορούν παρά να συνυπολογίσουν το άτοµο, το οποίο αποτελεί κοµβικό σηµείο της
όποιας µεταστροφής (Μαλούτας & Οικονόµου, 1998, σ. 20-23).
Γίνεται τώρα πιο κατανοητό σε ποιο ιδεολογικό ορίζοντα αναπτύσσονται τα
εγχειρήµατα επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου κατά τη διαδικασία της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης. Η έννοια της «υπευθυνότητας» αποτελεί θεµελιώδες στοιχείο της
αναδιοργάνωσης όχι µόνο των ψυχιατρικών υπηρεσιών, όπως είδαµε µέχρι τώρα, αλλά
επίσης της αναδιάταξης του κράτους πρόνοιας και των βαθύτερων µετασχηµατισµών της
οργάνωσης της εργασίας. «Η ασθένεια εµφανίζεται λοιόν ως ένα ραγµατικό εργαστήριο των
µοντέρνων κοινωνικών ολιτικών» (Faure & Dessertine, 1994, σ. 146). Το νέο υποκείµενο,
προς το οποίο συντείνει η κανονιστικότητα που διεισδύει στην ψυχιατρική καθηµερινότητα
µε όχηµα τα προτάγµατα της µεταρρύθµισης, οµολογεί µε ένα ευρύτερο πνεύµα
επαναπροσδιορισµού του κοινωνικού ατόµου, προς την κατεύθυνση της υπευθυνοποίησης.9
Η περίπτωση της Ελλάδας, όµως, παρουσιάζει τις πανθοµολογούµενες
«ιδιοµορφίες», σε σχέση µε τα δυτικά πρότυπα οργάνωσης του κράτους πρόνοιας. Το
κράτος πρόνοιας αναπτύχθηκε στην Ελλάδα µεταπολεµικά, κυρίως µετά τη µεταπολίτευση,
όταν τα σηµάδια της «κρίσης» ήταν ήδη ορατά σε διεθνή κλίµακα (Μαλούτας &
Οικονόµου, 1998, σ. 32, Κατρούγκαλος, 1998, σ. 124-125). Η µορφή που πήρε το κράτος
πρόνοιας στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι δε βασίστηκε σε έναν
υποτιθέµενο συµβιβασµό ανάµεσα σε «κοινωνικούς εταίρους», στα πλαίσια του φορντισµού,
αλλά λειτούργησε ως συµπληρωµατικός µοχλός «κοινωνικής ανάπτυξης» και κοινωνικής
ενσωµάτωσης. Όπως υποστηρίζει ο Τσουκαλάς, το κράτος γενικότερα διατέλεσε
καθοριστικό παράγοντα στην εξέλιξη των χωρών όπως η Ελλάδα, που αναπτύχθηκαν στην
«περιφέρεια» των δυτικών κοινωνιών, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη των µεσαίων στρωµάτων
φιλεύσ λαχνη φροντίδα και κατανόηση.» Πρβλ. Ανδριώτη ∆έσποινα, Τα ε αγγέλµατα υγείας στην Ελλάδα, Αθήνα,
Εξάντας, 1998, σ. 109.
9 Ακόµα και οι µελέτες που αποσκοπούν στην αξιολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών λαµβάνουν ολοένα και
περισσότερο υπόψη την άποψη των ίδιων των ατόµων για την κατάσταση της υγείας τους και την «ποιότητα
ζωής» που τους παρέχουν οι προνοιακές υπηρεσίες. Για το ζήτηµα της αξιολόγησης της «ποιότητας ζωής» βλ.
ενδεικτικά Γείτονα Μαίρη, Κυριόπουλος Γιάννης, «Ισότητα και αποδοτικότητα στην υγεία: θεωρητική
ανάλυση και εµπειρικές προσεγγίσεις», στο ∆όλγερας Α., Κυριόπουλος Γ., (επιµ.), Ισότητα, α οτελεσµατικότητα
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µέσω των εξατοµικευµένων πελατειακών σχέσεων. Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακές κοινωνικές
σχέσεις (οικογένεια, συγγενικά δίκτυα υποστήριξης) λειτουργούσαν εξαρχής ως
συµπληρωµατικό µέσο των αποσπασµατικών προνοιακών πολιτικών (Τσουκαλάς, 1987, σ.
66-81, Μαλούτας & Οικονόµου, 1998, σ. 34). Σύµφωνα µε την Κουτσή, το µετεµφυλιακό
υποτυπώδες κράτος πρόνοιας αναπτύχθηκε στη βάση του φόβου του κοµουνισµού, ο οποίος
θεωρήθηκε και αντιµετωπίστηκε ως κοινωνική αρρώστια. Το κράτος πρόνοιας αποτέλεσε
έναν ιδιότυπο µοχλό κοινωνικής ενσωµάτωσης και µοχλό ανάπτυξης, χωρίς όµως συνολικό
σχεδιασµό (Πετµεζίδου, 1992, σ. 148-149, Κουτσή, 2001). Κατ’ ανάλογο τρόπο την
τελευταία δεκαετία έχουν αναπτυχθεί µια σειρά από πολιτικές προνοιακού ή οιονεί
προνοιακού τύπου στη βάση της απορρόφησης των διαθέσιµων κονδυλίων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση,10 ακριβώς προκειµένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη που θεωρητικά θα
οδηγήσει στην σύγκλιση των ευρωπαϊκών οικονοµιών. Από την άλλη, ο φορντισµός δεν
αποτέλεσε ποτέ κυρίαρχο µοντέλο οργάνωσης της παραγωγής στην Ελλάδα. Έτσι, δε θα
πρέπει να δούµε στην ελληνική ψυχιατρική µεταρρύθµιση απλά µια «αντανάκλαση»
ευρύτερων διαδικασιών, οι οποίες είτε απουσιάζουν είτε είναι ατροφικές, αλλά ένα
προνοµιακό σηµείο θέασης της κατεύθυνσης των βαθύτερων κοινωνικών µετασχηµατισµών.
2.2. Νέες λογικές οργάνωσης του κράτους σε τοικό είεδο
Μπορούµε να διακρίνουµε ορισµένες βασικές λογικές που τέµνουν την αναδιάταξη
του κράτους πρόνοιας και κατ’ επέκταση και το σύστηµα των ψυχιατρικών υπηρεσιών: α) την
επιταγή περιορισµού των δαπανών, β) τη γενικότερη αναδιάταξη των κρατικών πολιτικών
δοµών προς την κατεύθυνση της αοκέντρωσης και γ) τη δηµιουργία δικτύων τοπικών φορέων.
Και οι τρεις διαδικασίες καλούν, η κάθε µία µε ένα διαφορετικό τρόπο, σε υπευθυνοποίηση
του «ατόµου-εκφραστή» και του «ατόµου-παραλήπτη» της προνοιακής πολιτικής,
ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για επαγγελµατία ή για εξωθεσµικό δρώνταπαρεµβαίνοντα. Πριν επικεντρωθούµε, όµως, στις διαδικασίες υπευθυνοποίησης του ατόµου,
οι οποίες συνάδουν µε την αναδιοργάνωση του κράτους πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο, ας
εξετάσουµε τις µορφές που τείνει να πάρει αυτή η αναδιοργάνωση.
Η λογική της «αποκέντρωσης», βασικό στοιχείο του σύγχρονου ιδεολογικού λόγου
περί κράτους πρόνοιας, επιβάλλει µια νέα κανονιστικότητα αναφορικά µε την οργάνωσή του
σε τοπικό επίπεδο. Ενώ οι κατευθυντήριοι άξονες εξακολουθούν να κινούνται από πάνω
προς τα κάτω, δηλαδή από το πεδίο της κεντρικής διοίκησης στο πεδίο της «τοπικής
και α οδοτικότητα στις υ ηρεσίες υγείας, Αθήνα, Θεµέλιο, 2000, σ. 35-54 και Donnelly Michael et al, Opening new
Doors, Λονδίνο, HMSO, 1994.
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αυτοδιοίκησης», ολοένα και περισσότερο µετακινούνται προς το «τοπικό κράτος» ευθύνες
για αποφάσεις (Γετίµης, 1993, 1998, Γράβαρης, 1993α, σ. 561-563).
Αυτή η «µετακύλιση ευθυνών» δεν είναι άσχετη µε τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα
του κεντρικού κράτους, συνεπώς δε µπορεί να αποκοπεί από τους προσανατολισµούς
«εξορθολογισµού» των δηµοσίων δαπανών. Με βάση αυτή την ιδεολογική-τεχνοκρατική
λογική, η κρίση του κράτους πρόνοιας εµφανίζεται ως «κρίση ορθολογικότητας» (Γράβαρης,
1993α, 1997). Υπ’ αυτό το πρίσµα, ο «εξορθολογισµός» των δαπανών θεωρείται ότι µπορεί
να διευκολυνθεί τα µέγιστα εάν το κράτος αποβάλλει ένα µέρος από τον «άκαµπτο»
γραφειοκρατικό του χαρακτήρα, µεταγγίζοντας διαχειριστικές ευθύνες σε τοπικούς φορείς.
Όµως, δε µετατίθενται απλώς ευθύνες και αρµοδιότητες για µια σειρά από κοινωνικά
προβλήµατα προς διαχείριση αλλά συνάµα θεωρείται ότι αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν
«ορθολογικότερα», εφόσον µε τον τρόπο αυτό συνυπολογίζονται οι τοπικές ιδιοµορφίες.
Η κυριαρχία της ιδεολογίας της «αξιολόγησης» (όλα χρήζουν αξιολόγησης)
συνδέεται µε την τάση µετάγγισης ευθυνών και αρµοδιοτήτων από τα πάνω προς τα κάτω.
Αυτή η µεταστροφή, η οποία χαρακτηρίζει τους προσανατολισµούς του κεντρικού κράτους
σε πολλούς τοµείς, απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο έκφρασης των προνοιακών πολιτικών σε
όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Το άτοµο δε θεωρείται πια απλός διαχειριστής εντολών αλλά
«υπεύθυνος εκφραστής» της προνοιακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Μόνο µε την
υπευθυνοποίηση του ατόµου και τη µετάγγιση αρµοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο είναι
δυνατή η εφαρµογή της ιδεολογίας της «αξιολόγησης», στο όνοµα του «εξορθολογισµού»,
νοούµενης µε τεχνικούς αλλά και πολιτικούς όρους, δηλαδή ως εξοικονόµηση πόρων και ως
συνυπολογισµός των τοπικών ιδιαιτεροτήτων.
Συνώνυµη µε αυτό το διπλό χαρακτήρα της επιταγής της αποκέντρωσης είναι το
κάλεσµα για συµµετοχή στην έκφραση των προνοιακών πολιτικών των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων, των κάθε λογής µη κερδοσκοπικών οργανώσεων ιδιωτικού χαρακτήρα
(Drucker, 1996, σ. 130-145).11 Χωρίς να εξετάσουµε τους ευρύτερους πολιτικούς όρους
αυτού του καλέσµατος, θέµα για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη µια ευρεία διεθνής

10

Τόσο ο κανονισµός 815/84 όσο και το πρόγραµµα «ψυχαργώς» χρηµατοδοτείται σε µεγάλο βαθµό από
πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ο.Κ. παλαιότερα).
11 Για την προβληµατική των σχέσεων των θεσµών που δηµιουργούνται µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην
Ελλάδα µε ιδιωτικές οργανώσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα βλ. Γκιωνάκης Ν., «Η συνεργασία του
δηµόσιου µε τον ‘ιδιωτικό’ µη κερδοσκοπικό τοµέα στα πλαίσια της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης:
προβλήµατα, δυνατότητες, προοπτικές», Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 66, 1999, σ. 74-78, Μεγαλοοικονόµου Θ. «Η
ψυχική υγεία στο δρόµο της ιδιωτικοποίησης», Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 64, 1999, σ. 93-96 και Μάτσα
Κατερίνα, «Η κρίση της ψυχιατρικής και η κρίση των θεσµών. Ανάγκη κοινωνικού κινήµατος χειραφέτησης»,
Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 64, 1999, σ. 9-12.
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συζήτηση,12 µπορούµε να επικεντρώσουµε την προσοχή µας στις συνέπειες που έχει αυτή η
µεταστροφή στο ζήτηµα που εστιάζεται η παρούσα µελέτη, δηλαδή την υποκειµενικότητα.
Η µετάγγιση ευθυνών και αρµοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος σε τοπικό επίπεδο
και η εµπλοκή στην έκφραση των προνοιακών πολιτικών πολύµορφων ιδιωτικών
οργανώσεων, εν είδει νέων δρώντων-παρεµβαινόντων, οδηγεί στο σχηµατισµό τοπικών
δικτύων φορέων και ατόµων. Ο δικτυακός χαρακτήρας, στον οποίο κατατείνει η προνοιακή
πολιτική σε τοπικό επίπεδο, έχει ορισµένες συνέπειες στον τρόπο που αυτή εκφράζεται.
Καταρχάς, η χαλαρότητα που ενέχει η οργάνωση της προνοιακής πολιτικής µε τη µορφή
του δικτύου αντίκειται στη γραφειοκρατική οργάνωση µιας πολιτικής που σχεδιάζεται και
επιβάλλεται ως την παραµικρή της λεπτοµέρεια από τα πάνω προς τα κάτω. Η µορφή του
δικτύου συνάδει µε την «αυτενέργεια» των τοπικών φορέων, δηµόσιων και ιδιωτικών, µε την
αυξηµένη «αίσθηση της αρµοδιότητας». Η απουσία προκατασκευασµένων, γραφειοκρατικά
σχεδιασµένων και εκφρασµένων, σχεδίων δράσης οδηγεί στην υπευθυνοποίηση ατόµων και
φορέων.
Προκειµένου να επιτευχθεί µια στοχοθετηµένη δράση επί συγκεκριµένων
προβληµάτων θα πρέπει προηγουµένως αυτά να προσδιοριστούν. Η έννοια του
«προγράµµατος» (project) αποτελεί την λέξη κλειδί για την κατανόηση των µηχανισµών
αυτού του νεότευκτου δικτύου, µέσω του οποίου τείνει να εκφράζεται εφεξής, σε ένα µεγάλο
µέρος της, η προνοιακή πολιτική (Ion, 1990, 1992). Οι κεντρικές και συνολικές (σε εθνικό
επίπεδο) κατευθύνσεις τείνουν να αντικατασταθούν εν µέρει από τοπικά προγράµµατα
δράσης, στα οποία «πρέπει» να ενσωµατωθούν οι τοπικές ιδιαιτερότητες και η γνώση για
τους διαθέσιµους «κοινωνικούς πόρους». Ο δικτυακός χαρακτήρας της προνοιακής
πολιτικής και η κυριαρχία της πολιτικής των προγραµµάτων (projects) έχουν άµεσες
συνέπειες στο επίπεδο των ατόµων, τα οποία καλούνται τώρα να εµπλακούν άµεσα,

12

Σύµφωνα µε το Γράβαρη, η κρίση του «κευνσιανού» κοινωνικού κράτους εµφανίζεται ως κρίση της
ορθολογικότητας των κρατικών πολιτικών, στοιχείο που αναδεικνύεται µε ιδιαίτερη ένταση κατά τη διαδικασία
αναδιάταξης των σχέσεων µεταξύ κεντρικού και τοπικού κράτους. Από τη µια µεριά, εµφανίζεται µια τάση
επιµερισµού κι ενίσχυσης των θεσµών του τοπικού κράτους. Από την άλλη, εµφανίζονται πολιτικές επιλογές
του κεντρικού κράτους οι οποίες αποδυναµώνουν το τοπικό κράτος προς όφελος ιδιωτικών φορέων: «Α ό τη
σκο ιά των θεσµών, οι νέοι φορείς/υ οκείµενα της ανα τυξιακής ολιτικής σε το ικό ε ί εδο ευρίσκονται δί λα α ό το
αραδοσιακό θεσµικό λαίσιο του το ικού κράτους και ταυτίζονται είτε µε ε ιχειρήσεις µικρής ή οικογενειακής κλίµακας,
είτε µε µεγαλύτερες ε ιχειρηµατικές µονάδες (…).Το στοιχείο, ωστόσο, ου έχει ιδιαίτερη σηµασία εντο ίζεται α ό τη
σκο ιά των ολιτικών. Εδώ, αρατηρείται ότι η ιδιωτική ρωτοβουλία οργάνωσης και λειτουργίας των ε ιχειρηµατικών
µονάδων (…) δεν εριορίζεται µόνο στις καθαρά οικονοµικές δραστηριότητες αλλά διευρύνεται καθώς η ε ιχείρηση γίνεται
φορέας νέου τύ ου κοινωνικών ολιτικών (…) Αυτοί οι νέοι τύ οι κοινωνικών ολιτικών, ου δεν εριορίζονται µόνο στο
το ικό ε ί εδο, υ οδηλώνουν ότι η εγγύηση των κοινωνικών ροϋ οθέσεων των κρατικών ολιτικών, ιδιαίτερα των
ολιτικών οικονοµικής ανά τυξης, α οσ άται α ό το κράτος –το ικό είτε κεντρικό- κι ανατίθεται σε ιδιωτικούς φορείς.»
Πρβλ. Γράβαρης ∆ιονύσης, «Τρεις θέσεις σχετικά µε την κρίση του κοινωνικού κράτους», στο ∆ιαστάσεις της
κοινωνικής ολιτικής σήµερα, Αθήνα, Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα, 1993, σ. 562.
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προκειµένου να υλοποιηθούν οι εν λόγω πολιτικές (Ion, 1997, σ. 48-50, Κουζέλης, 1993, σ.
23).
Στο βαθµό που οι στόχοι και οι δραστηριότητες δεν είναι προδιαγεγραµµένες έως
την τελευταία τους λεπτοµέρεια και εφόσον απαιτείται η ενσωµάτωση τοπικών γνώσεων για
την

οριοθέτηση

των

προβληµάτων

προς

επίλυση

επιβάλλεται

ένα

«καθεστώς

διαπραγµάτευσης» µεταξύ των φορέων, δηµόσιων και ιδιωτικών, και των ατόµων που τους
εκπροσωπούν (Ogien, 1993, σ. 248-249). Αυτό που διακυβεύεται, εξαιτίας του
επιβαλλόµενου πνεύµατος της διαπραγµάτευσης, είναι η ιεραρχία και η κατανοµή των
αρµοδιοτήτων µεταξύ των φορέων. Επειδή συνήθως απουσιάζει η ανάλογη εµπειρία, η
παραχώρηση αρµοδιοτήτων από τους δηµόσιους φορείς, που πριν είχαν την απόλυτη
κυριαρχία, σε ένα πλήθος πολύµορφων και ετερόκλητων οργανώσεων, µε διαφορετικά
συµφέροντα και ιδεολογικές καταγωγές, είναι, ως ένα βαθµό, υπό διαπραγµάτευση. Ως
θεµελιώδης προϋπόθεση τίθεται η ανοικτότητα των τοπικών πολιτικών συστηµάτων, η οποία
ως τέτοια υποχρεώνει τους φορείς και τα εµπλεκόµενα άτοµα να προσέλθουν σε µια
διαπραγµάτευση για τον καταµερισµό της εργασίας, την οριοθέτηση των στόχων και την
υλοποίηση των προνοιακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.13
Τα άτοµα τα οποία καλούνται να δώσουν υπόσταση στη νεότευκτη µορφή
εξάσκησης προνοιακής πολιτικής (δίκτυο αντί για γραφειοκρατία, διαπραγµάτευση αντί για
προκαθορισµός), εξαναγκάζονται να κινητοποιήσουν ροσωικούς όρους προκειµένου να
αντεπεξέλθουν σε αυτή τη δυνατότητα αυτενέργειας, η οποία στην ουσία τους επιβάλλεται
(Ion, 1997, σ. 62-64, 75). Σε αυτό το νέο περιβάλλον διαχείρισης των δυνατοτήτων
έκφρασης της προνοιακής πολιτικής, το άτοµο δε νοείται ως «διεκπεραιωτής» και ως
13

Προς αυτή την κατεύθυνση βαίνει η οργάνωση του κράτους πρόνοιας και στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό το
δηµοσίευµα καθηµερινής εφηµερίδας, το οποίο αφορά στο υπό κατάθεση νοµοσχέδιο που επανασυντάσσει το
χάρτη των προνοιακών πολιτικών στην Ελλάδα: «Τα άσυλο και τα ιδρύµατα θα αντικατασταθούν α ό ‘ ροστατευόµενα
διαµερίσµατα’, ανά όλη. Οι ηλικιωµένοι και, γενικώς, οι ανήµ οροι θα έχουν ιατρική βοήθεια στο σ ίτι α ό εξειδικευµένο
ροσω ικό. Και τα άτοµα µε ανα ηρίες θα διαθέτουν δικό τους ‘κέντρο υ οστήριξης’ άλι ανά όλη, για να καταρτίζονται
ε αγγελµατικά και να εντάσσονται στον κοινωνικό ιστό. (…) ‘Το κράτος βάζει τα λεφτά, η αυτοδιοίκηση την οργάνωση και
τη δουλειά.’ Οι δήµαρχοι, δηλαδή, ‘ ροκαλούνται’ να στραφούν α ό τις… λακκούβες στην κοινωνική δραστηριότητα, αφού
µόνο η το ική κοινωνία µ ορεί να ετύχει την εξατοµικευµένη ροσέγγιση των αναγκών. Και εκ του ασφαλούς, αφού το
υλικό µέρος φέρεται να έχει εξασφαλιστεί, τόσο α ό το Γ’ ΚΠΣ όσο και α ό τους εθνικούς όρους. (…) Η κατάργηση
των ασύλων και, εν γένει, ‘της ε ιδοµατικής και ιδρυµατικής νοοτρο ίας είναι το δεύτερο σηµαντικό µέτρο, δεδοµένου ότι
σήµερα 2.000 άτοµα ‘φιλοξενούνται’ σε δηµόσια ιδρύµατα. Πλέον, αντικαθίστανται α ό τα ‘ ροστατευόµενα διαµερίσµατα’,
ου θα λειτουργούν µε ευθύνη της αυτοδιοίκησης και σε συνεργασία µε εθελοντικές οργανώσεις. Στόχος, η ροσωρινή
φιλοξενία και στήριξη ατόµων ου αδυνατούν να αραµείνουν στο οικείο εριβάλλον τους…» Πρβλ. Μάνη Μαρίνα, «Ο
νέος χάρτης της κοινωνικής πρόνοιας», Ελευθεροτυ ία, 29 ∆εκεµβρίου 2002, σ. 49. Όπως υποστηρίζουν οι
Καραντινός και οι συνεργάτες του «η ροώθηση της εθελοντικής εργασίας και η ανά τυξη της κοινότητας ως ρος την
ικανότητά της για µέριµνα α οτελούν σηµαντικά θέµατα της ηµερήσιας διατάξεως της δηµόσιας κοινωνικής ολιτικής α ό
την ά οψη των ροαναφερθέντων στόχων (…) τα αµέσως τελευταία χρόνια, ο στόχος της ολιτικής για µη ιδρυµατο οίηση
και η υ οστήριξη της δυνατότητας για µέριµνα των α οκλειστικών δικτύων έχει κερδίσει µια σηµαντική θέση στην
ηµερήσια διάταξη της ολιτικής στην Ελλάδα.» Πρβλ. Καραντινός ∆., Ιωάννου Χ., Καβουνίδης Ι., Οι κοινωνικές
υ ηρεσίες και η κοινωνική ολιτική κατα ολέµησης του κοινωνικού α οκλεισµού, Αθήνα, Υπουργείο ΕργασίαςΕ.Κ.Κ.Ε., 1992, σ. 7, 10.
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«παθητικός αποδέκτης υπηρεσιών» αλλά ως «ενεργός δρων», καθώς του µεταγγίζονται
ευθύνες και αρµοδιότητες. Το άτοµο δεν ετεροκαθορίζεται από έναν άκαµπτο «ρόλο» που
του ανατίθεται, αλλά καλείται να συµµετέχει ως υποκείµενο, σε ένα καθεστώς
προσδιορισµού των δυνατοτήτων της συλλογικής δράσης (Κουζέλης, 1993, σ. 23-26,
Παπαδόπουλος, 1998, σ. 102-108). Στο βαθµό που εγκαλείται να παρευρεθεί και ως
υποκείµενο, και όχι αποκλειστικά ως φορέας ενός ρόλου, πραγµατοποιείται µια ουσιώδης
µεταστροφή: οι προσωπικοί πόροι (personal sources) του ατόµου, δηλαδή τα βιώµατά του,
οι προσωπικές γνώσεις και δεξιότητες, δε θεωρείται ότι αντιβαίνουν στην εκπλήρωση του
ρόλου του ως εκφραστή της προνοιακής πολιτικής. Το αντίθετο µάλλον συµβαίνει: οι
προσωπικοί πόροι θεωρούνται ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως συλλογικοί πόροι, ως
αξιοποιήσιµα στοιχεία στην επίτευξη συλλογικών σκοπών.
Συνεπώς, η οργάνωση του κράτους σε τοπικό επίπεδο τείνει στο να προσδιορίσει εκ
νέου τον ατοµικό εκφραστή της προνοιακής πολιτικής, δηλαδή το άτοµο το οποίο καλείται
να παρευρεθεί ως υποκείµενο σε ένα «δικτυακό κοινωνικό χώρο», στο εσωτερικό του οποίου
κυριαρχεί ένα καθεστώς διαπραγµάτευσης, αναφορικά µε τους στόχους αλλά και µε την ίδια
τη δοµή του δικτύου και την ιεραρχία του.
Είδαµε ότι παρόµοιες εξελίξεις επιβάλλονται και µε την ψυχιατρική µεταρρύθµιση.14
Ο υπευθυνοποιητικός λόγος καλεί τα άτοµα (θεραπευτές και θεραπευοµένους) ως
ενεργητικούς δρώντες, προκαλώντας τα να εκθέσουν την υποκειµενικότητά τους και να
παρευρεθούν –και- ως πρόσωπα στους χώρους εκδίπλωσης του θεραπευτικού γίγνεσθαι. Από
την άλλη, η απροσδιοριστία όσον αφορά την προδιαγραφή των ρόλων επιβάλλεται δοµικά
(αναδιάταξη των βλεµµάτων, βλ. κεφ. VI). «Υπευθυνοποίηση», «παιδαγωγική της
αυτονοµίας», «εργασία επί του εαυτού» και έκθεση της υποκειµενικότητας, αυτή η διαπλοκή
λόγων και θεσµικών διευθετήσεων συντείνουν σε ένα οµοιογενές αποτέλεσµα: στην παρουσία
του ατόµου στους χώρους εργασίας και κοινωνικής παρέµβασης ως υποκειµένου, ως
µοναδικού και ανεπανάληπτου προσώπου (Ion, 1990, σ. 36).
Συνεπώς, οι µετασχηµατισµοί του ψυχιατρικού πεδίου τείνουν να οµολογήσουν µε
τις ευρύτερες αναδιαρθρώσεις του κράτους πρόνοιας.15 Το υποκείµενο, το «ατοµικό ον»,
14

Για την προβληµατική της σύνδεσης των ψυχιατρικών υπηρεσιών µε το τοπικό κράτος βλ. Παπαδάτος
Γιάννης (επιµ.), Ψυχική υγεία και το ική αυτοδιοίκηση, Αθήνα, Ειρήνη, 1987.
15 Είναι ενδεικτικό, και γι΄ αυτό κρίνεται σκόπιµη η παράθεσή του, ένα απόσπασµα αλληλογραφίας µεταξύ δύο
ψυχιάτρων, οι οποίοι εµπλέκονται σε συνδικαλιστικό όργανο σωµατείου που δηµιουργήθηκε προκειµένου να
συµβάλλει στην ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Αντικείµενό της είναι η δηµιουργία περιφερειακών δικτύων
παρέµβασης, µε εµπλοκή νέων δρώντων-παρεµβαινόντων, στους οποίους θα αποδοθεί πρωτεύοντας ρόλος:
«Ένα βασικό στοιχείο των εριφερειακών δικτύων αρέµβασης θα ρέ ει να είναι η αυτονοµία στο ε ί εδο της λειτουργίας
τους. Οι εριφερειακές ραγµατικότητες θα ρέ ει να έχουν την ευθύνη της αξιολόγησης, ε εξεργασίας και ε ιλογών
ανά τυξης δράσεων για τις ανάγκες της ψυχοκοινωνικής και ε αγγελµατικής χειραφέτησης. Ένα στοιχείο τους θα ρέ ει
να είναι η α οψυχιατρικο οίηση της ατµόσφαιρας, ειδικά στις δράσεις της ε αγγελµατικής και ε ιχειρηµατικής
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συνιστά σε αυτό το πλαίσιο συγκυριών διακύβευµα λόγων και πρακτικών. Η δοµική
απροσδιοριστία επιβάλει την αναζήτηση των σηµείων αναφοράς στο εσωτερικό του ατόµου.
Εφόσον ο ρόλος δεν δίνεται ως έχει καθίσταται «αναγκαία», ως ένα βαθµό, η είτευξή του. Η
διαπίστωση αυτή δεν αναφέρεται σε µια κοινωνική οντολογία, κατά το πρότυπο της
εθνοµεθοδολογίας (Cicourel, 1979), η οποία προϋποθέτει την ατοµική δηµιουργικότητα.
Απεναντίας, υπογραµµίζει την εγκαθίδρυση θεσµικών ρυθµίσεων και την άρθρωση λόγων
που καλούν το άτοµο να παρουσιαστεί και να εκφραστεί ως υποκείµενο. ∆εν πρόκειται για
τη διακήρυξη µιας κοινωνικής οντολογίας, αλλά για τη διαπίστωση µιας εν τω γίγνεσθαι
κοινωνικής ρύθµισης, η οποία συνδέεται µε συµβολικούς αγώνες. Το «ατοµικό είναι», το «να
είσαι» µε ένα συγκεκριµένο τρόπο, συνδέεται αναπόδραστα µε πολιτικές διεργασίες. Όχι
µόνο σε διακηρυκτικό επίπεδο, π.χ. ως αίτηµα ατοµικής χειραφέτησης, αλλά και σε
πρακτικό: στο επίπεδο της αναδιοργάνωσης του κράτους πρόνοιας και της εφαρµογής
τοπικών πολιτικών παρέµβασης στον κοινωνικό τοµέα. Στα ακροτελεύτια του κράτους, στον
ατοµικό εκφραστή των πολιτικών, η υποκειµενικότητα καθίσταται συµβολικός χώρος µιας
διαµάχης. Το σύγχρονο άτοµο, το αυτενεργό, υπεύθυνο, κατεχόµενο από ένα εσωτερικό
σύστηµα ηνιοχήσεως υποκείµενο, αποτελεί την προϋπόθεση, ένα οιονεί «ιδεολογικό
προαπαιτούµενο», της αναδιάταξης του κράτους πρόνοιας. Η κανονιστικότητα που τείνει να
επιβάλει στο άτοµο µια «ηθική της ευθύνης», µέσα από µια «παιδαγωγική της αυτονοµίας»
και ενός καλέσµατος για «εργασία επί του εαυτού», εµπεριέχει ιδεολογικά συµφραζόµενα.
Είναι µ’ αυτό τον τρόπο που η υποκειµενικότητα µετατρέπεται σε διακύβευµα: διότι
συγκροτείται ως κοινωνικός χώρος συνάντησης αντιµαχόµενων λόγων και πρακτικών.
2.3. ∆ιαδικασία εξατοµίκευσης και ψυχιατρική µεταρρύθµιση
Οι θεσµικές αυτές αναδιατάξεις, τόσο του κράτους πρόνοιας γενικότερα όσο και του
συστήµατος

ψυχιατρικών

υπηρεσιών

ειδικότερα, συνδέονται

µε

τις

διαδικασίες

εξατοµίκευσης. Η µεταβολή στο επίπεδο των θεσµικών ρυθµίσεων βρίσκει το ανάλογό της
σε υπόγειους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς, που συνδέονται άµεσα µε την εξατοµίκευση
των νεωτερικών κοινωνιών αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.16

ροσ άθειας. Θα είναι καθοριστικό κατά όσο τα « εριφερειακά δίκτυα αρέµβασης» θα µ ορέσουν να βρουν τις
κοινωνικές και θεσµικές αναφορές τους. Πιστεύω ότι θα ρέ ει να είναι ένας συνεχής στόχος η εµ λοκή, συνεργασία αλλά
συµµετοχή των θεσµικών και κοινωνικών φορέων, τόσο στο εριεχόµενο λειτουργίας τους όσο και στην υλο οίηση των
ε ιλογών της δράσης.»
16 «Τα τελευταία χρόνια υ άρχει µια αύξηση της αραγωγής και έκδοσης ψυχαναλυτικών κειµένων, η λειονότητα στην
ελληνική γλώσσα. (…) Πώς να γίνει αντιλη τή η ολοένα και ιο δυναµική αρουσία της ψυχανάλυσης τα τελευταία χρόνια,
αρά µόνο στο λαίσιο µιας σειράς αλλαγών ου µετέβαλλαν κώδικες συµ εριφοράς και στάσεις ζωής;» Πρβλ.
Καραµανωλάκης Βαγγέλης, «Ιστορία και ψυχανάλυση», Ελευθεροτυ ία, 11-2-2000, ένθετο «Βιβλιοθήκη», σ. 11.
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Σύµφωνα µε τον Ehrenberg, οι σύγχρονες κοινωνίες τείνουν σε µια µεταστροφή
όσον αφορά τη θεώρηση και την παραγωγή των ατόµων: από την εξατοµίκευση που
βασίζεται στην «προβληµατική της ύπαρξης» περνάµε σε ένα καθεστώς υπευθυνοποίησης
του ατόµου. Σε αυτό το νέο καθεστώς η υποκειµενικότητα µετατρέπεται σε συλλογικό
ζήτηµα, σε πολιτικό διακύβευµα, το οποίο υπερβαίνει, και την ίδια στιγµή υποσκάπτει, τα
παραδοσιακά σύνορα µεταξύ του ιδιωτικού και του δηµόσιου. Η αναγκαιότητα του ατόµου
να παρευρίσκεται και να εκτίθεται ως πρόσωπο στις κοινωνικές σκηνές θέτει επί τάπητος το
ζήτηµα των ορίων µεταξύ της δηµόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας. Η δηµόσια έκθεση του
εσωτερικού του ατόµου (π.χ. reality shows) και η επέµβαση πολιτικών µηχανισµών και
τεχνικών στον πυρήνα της υποκειµενικότητας (ψυχοφάρµακα, ναρκωτικά) αποτελούν
στοιχεία µιας ιστορικής διαδικασίας που προσδιορίζει το υποκείµενο ως ατοµικό και ως
συλλογικό διακύβευµα (Ehrenberg, 1991, 1995).
Η ιδιοµορφία αυτής της διαδικασίας στην περίπτωση της Ελλάδας συνίσταται στο
ότι καλείται, µέσα από λόγους και πρακτικές (όπως π.χ. η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ως
πρόταγµα),

να

παραγάγει

το

σύγχρονο

άτοµο

µε

όρους

υπευθυνοποίησης,

µετασχηµατίζοντας όχι µια προηγηθείσα εξατοµικευµένη ύπαρξη αλλά ευθέως τον
«Έλληνα-εαυτό», για να χρησιµοποιήσουµε τους όρους της Blue (Blue, 1999). ∆ηλαδή, ο
«υπευθυνοποιητικός λόγος» και η «παιδαγωγική της αυτονοµίας», η επιταγή της «εργασίας
επί του εαυτού» και το κάλεσµα για έκθεση της υποκειµενικότητας, όλα αυτά τα στοιχεία της
κανονιστικότητας που αποσκοπεί στον επαναπροσδιορισµό του υποκειµένου, δεν
εστιάζονται σε ένα άτοµο από το οποίο ένα υποτιθέµενο κράτος πρόνοιας έχει αφαιρέσει
την ευθύνη, παρέχοντάς του ταυτόχρονα τα κατάλληλα υποστηρικτικά µέσα παραγωγής της
ατοµικότητας (Castel, 2001), αλλά στη νατουραλιστική θεώρηση του εαυτού ως παγιωµένης
δοµής (Blue, 1999, 53-56). Η υπευθυνοποίηση και η υποκειµενικοποίηση δεν ακολουθεί τη
µακρά διαδικασία της εξατοµίκευσης, ως µια νέα µορφή της, αλλά λειτουργεί κυρίως ως
µοχλός παραγωγής της.
Συνεπώς, η υποκειµενικότητα µετατρέπεται σε πολιτικό ζήτηµα, σε ατοµικό και
συλλογικό διακύβευµα, πριν το άτοµο αποδεσµευτεί από τις παραδοσιακές δοµές
(οικογένεια, κοινότητα).17 Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, µε το εγχείρηµα του
επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου που εµπεριέχει στο εσωτερικό της ως πρόταγµα,
εγγράφεται στη συνολική κίνηση εκσυγχρονισµού των διαδικασιών παραγωγής των
17

Σύµφωνα µε τον Αλεξίου, στην Ελλάδα δεν έχει εµφανιστεί το άτοµο-ιδιώτης ούτε και η ατοµοκεντρική
συγκρότηση των κοινωνικών σχέσεων, εξαιτίας και του γεγονότος ότι η Ορθοδοξία δεν διατύπωσε µια
κοινωνική ηθική που να προσανατολίζει τη δράση των πιστών προς εγκόσµια αξιακά συστήµατα. Βλ. Αλεξίου
Θανάσης, «Ορθοδοξία, άτοµο και κοινότητα: συγκριτική θεώρηση ορθοδοξίας και προτεσταντισµού», Το βήµα
των κοινωνικών ε ιστηµών, τ. 17, σ, 33-65, 1995.
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κοινωνικών ατόµων. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση της Ελλάδας, η ψυχιατρική αποτελεί
ένα κοινωνικό µηχανισµό «παραγωγής» εξατοµίκευσης και όχι µόνο επαναδιαπραγµάτευσης
των όρων διαχείρισής της. Ένα αποτελεσµατικό µηχανισµό, εάν συνυπολογίσουµε το
γεγονός ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τους ειδικούς για την «παραγωγή» του
υποκειµένου.
Συνυπολογιζόµενων αυτών των συνολικών ανακατατάξεων, στην Ελλάδα και αλλού,
πως µπορούµε να ερµηνεύσουµε την αναδιάταξη των ψυχιατρικών υπηρεσιών προς την
κατεύθυνση της κοινοτικής και της κοινωνικής ψυχιατρικής στο γύρισµα του αιώνα; ∆ύο
µεγάλες θεωρήσεις έχουν αναπτυχθεί, από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και µετά. Η
πρώτη, απαισιόδοξη και κριτική, ερµηνεύει το άνοιγµα στην κοινότητα ως διαδικασία
ψυχιατρικοοίησης µιας πληθώρας κοινωνικών ζητηµάτων. Ας ονοµάσουµε αυτή τη θεώρηση,
η οποία συνενώνει µια σειρά από διαφορετικές θεωρητικές προτάσεις και εµπειρικές έρευνες,
ως «υπόθεση της ψυχιατρικοποίησης». Η δεύτερη, λιγότερο συγκροτηµένη ίσως και
περισσότερο «αισιόδοξη», διαβλέπει σ’ αυτό το «άνοιγµα» υπόγειες κοινωνικές λογικές που
συνδέονται µε το δηµοκρατικό χαρακτήρα των νεωτερικών κοινωνιών (µε την έννοια του
Tocqueville, ως κοινωνίες οµοίων στις οποίες κυριαρχεί το «πάθος της ισότητας»). Στη
συνέχεια θα εξετάσουµε τις βασικές όψεις αυτών των προσεγγίσεων υπό το φως των
«ευρηµάτων» της παρούσας εµπειρικής έρευνας, µε στόχο την κατάδειξη των κοινωνικών
λογικών που επικεντρώνονται στην υποκειµενικότητα.
3. Η «υόθεση της ψυχιατρικοοίησης»
Από τα πρώτα βήµατα της κοινωνικής και της κοινοτικής ψυχιατρικής, δηλαδή της
εγκατάστασής της «στην κοινότητα» και του συνυπολογισµού του κοινωνικού στην
αιτιολόγηση και την αντιµετώπιση των «ψυχικών ασθενειών», αναπτύχθηκε ένας κριτικός
λόγος, ο οποίος διέβλεπε την προοπτική της διάδοσης του ψυχιατρικού «savoir vivre» σε
ολόκληρο το κοινωνικό σώµα. Το άνοιγµα στην κοινότητα έγινε αντιληπτό ως εξάπλωση της
ψυχιατρικής αρµοδιότητας στο σύνολο του κοινωνικού σώµατος (Ayme, 1995, σ. 339-448,
Swain, 1994, σ. 144). Σύµφωνα µ’ αυτή την οπτική, η κριτική στα ψυχιατρικά άσυλα
αποτελούσε τον έναν πόλο µιας συνολικής κίνησης που οδηγούσε σε έναν
επαναπροσδιορισµό του ψυχιατρικού «αντικειµένου» (Pilgrim & Rogers, 1997, σ. 102-108).
Η κοινωνικοποίηση των ψυχιατρικών πρακτικών εµπεριείχε στο εσωτερικό της µια δυναµική
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που οδηγούσε στο αντίθετό της, δηλαδή στην ψυχιατρικοποίηση ολοένα και περισσότερων
όψεων του κοινωνικού.18
Αρθρώθηκε έτσι µια συνολικότερη κριτική που υπερέβαινε ακόµα και τους
αφορισµούς της αντιψυχιατρικής, η οποία έβλεπε σε αυτή την κοινωνική διαδικασία µια
πορεία ψυχιατρικοποίησης της κοινωνικής ζωής στο σύνολό της. Στην εξάπλωση του
δικτύου των ψυχιατρικών υπηρεσιών, µε τη νέα στρατηγική της εξάσκησης της ψυχιατρικής
«µέσα στην κοινότητα», η οπτική αυτή διαβλέπει ένα είδος «κοινωνικής ευγονικής», µε
απώτερο στόχο την συνολική πειθάρχηση των ατόµων. Ο ορίζοντας της κοινωνικής
ψυχιατρικής είναι, υπό την οπτική αυτή, η ουτοπία της ολοκληρωτικής κανονικοποίησης.19
Η ρητορεία περί «ατοµικών δικαιωµάτων», η ανάδειξη της υποκειµενικότητας των
θεραπευτών και των θεραπευοµένων, η επιταγή για εργασία επί του εαυτού, προσλαµβάνεται
από την θεώρηση αυτή ως ιδεολογικός λόγος (Frétigné, 1999, σ. 125-129): οι έννοιες αυτές
συνιστούν «λέξεις-όπλα» του νεοφιλελεύθερου πνεύµατος, που συνάδει µε την ιδιωτικοποίηση
του υγειονοµικού συστήµατος. Επιπλέον, το διαφοροποιηµένο δίκτυο των κοινωνικών
υπηρεσιών λαµβάνει τη µορφή ενός δικτύου αστυνόµευσης προς όφελος της κανονικότητας
και της οµαλότητας (Αλεξίου, 1998, 2000). Η ρητορεία της κοινωνικής ψυχιατρικής
φαντάζει, υπ’ αυτό το πρίσµα, ως κανονιστικός λόγος, ταγµένος στην διατήρηση της
κοινωνικής ευταξίας, προς όφελος των κυρίαρχων τάξεων ή στρωµάτων.
Από µια άποψη, είναι άδικο ίσως να εντάσσουµε έναν πολύ µεγάλο αριθµό από
διαφορετικές θεωρίες και εµπειρικές έρευνες σε µια ενιαία θεώρηση. Οι επιµέρους
συνεισφορές αυτών των «διαφωτιστικών-κριτικών» εγχειρηµάτων διατηρούν µια ιδιαίτερη
επιστηµολογική-µεθοδολογική λογική και στοχοθεσία. Ωστόσο, συντείνουν στην ανάγνωση

18

Η κριτική της ψυχιατρικοποίησης εντάσσεται συχνά στην ευρύτερη προβληµατική της ιατρικοποίησης της
κοινωνικής ζωής. Είναι ενδεικτικό το παρακάτω απόσπασµα από ιδρυτική διακήρυξη ενός ινστιτούτου που
δραστηριοποιείται υπέρ της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης ως «µη κυβερνητική οργάνωση»: «Η ιατρική ιδεολογία
ακόµη και αν δεν το αντιλαµβανόµαστε εξουσιάζει την ε οχή µας. Οι άνθρω οι, φλεγόµενοι α ό ελ ίδα, δονούµενοι α ό
αυτα άτες ή ψευδαισθήσεις, α οκαρδιωµένοι, κυνικοί και µόνοι υ οθάλ ουν ακόµα ολιτικές ιδεολογίες. Όµως οιος
µ ορεί να αντιληφθεί ότι η ευθυγράµµιση της συµ εριφοράς µας, του ‘είναι’ µας, α ό την ιατρική και την Ψυχιατρική είναι
ολύ ιο σηµαντική και έχει µεγαλύτερες ε ι τώσεις α ό και α ό τις ολιτικές ιδεολογίες; Έτσι η ιατρική ιδεολογία έχει
στερήσει τον σύγχρονο άνθρω ο α ό τα τελευταία ερείσµατα της αυτοτέλειάς του –ότι σχετίζεται µε τη ζωή του, το σώµα
του, τον θάνατό του. Είναι ο άνθρω ος της ψυχρής τεχνολογίας και των κοµµατιασµένων συναισθηµάτων, είναι ο
άνθρω ος ου έχει εξοριστεί µέσα στον εαυτό του.»
Η οπτική αυτή συνάδει µε τις απόψεις του Foucault περί πειθάρχησης των νεωτερικών κοινωνιών. Οι
προνοιακοί θεσµοί διαδραµατίζουν σ’ αυτή τη θεώρηση καθοριστικό ρόλο (βιοπολιτική). Μια παραδειγµατική
ανάλυση των προνοιακών ιδρυµάτων στην Ελλάδα του 19ο αιώνα ως θεσµών επιτήρησης και ελέγχου αποτελεί
το έργο της Κορασίδου. Βλ. Κορασίδου Μαρία, Όταν η αρρώστια α ειλεί, Αθήνα, Τυπωθήτω, 2002 και Οι
Άθλιοι των Αθηνών και οι Θερα ευτές τους. Φτώχεια και Φιλανθρω ία στην Ελληνική Πρωτεύουσα τον 19ο Αιώνα,
Τυπωθήτω, Αθήνα, 2000.
19 Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 αναπτύχθηκε και στην Ελλάδα ένα τέτοιο «κίνηµα», του οποίου µια
σχετικά πλήρη εικονογραφία µπορούµε να έχουµε εάν ανατρέξουµε στα περιοδικά Η τρέλα αλλά και Η
ελευθερία είναι θερα ευτική, στους χώρους διαλόγου όπου αναπτύχθηκε στα πρώτα του βήµατα ο «κριτικός»
ψυχιατρικό λόγος.
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µιας διαδικασίας υπό ένα συγκεκριµένο πρίσµα, εστιάζοντας σε διαφορετικά ζητήµατα αλλά
µε µια κοινή µεθοδολογική αρχή στην προσέγγισή τους.20
Αντί να απαριθµήσουµε το σύνολο αυτών των κριτικών αναγνώσεων του ανοίγµατος
της ψυχιατρικής στην κοινότητα, απόπειρα που δεν είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί εδώ,
θα επιχειρήσουµε να αναγνώσουµε τρεις διαστάσεις της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην
Ελλάδα µε βάση τη «θεώρηση της ψυχιατρικοποίησης». Με αυτόν τον τρόπο θα
συγκεκριµενοποιήσουµε την εν λόγω οπτική και θα µπορέσουµε ευκολότερα να την
αντιπαραβάλλουµε µε την αντίθετή της, δηλαδή µε τη «θεώρηση της υποκειµενικοποίησης».
Απώτερος στόχος είναι η κατάδειξη και η τεκµηρίωση της υπόθεσης που προτείνεται από
την παρούσα εργασία, ότι η υποκειµενικότητα καθίσταται ατοµικό και συλλογικό, συνεπώς
πολιτικό, διακύβευµα (Giannichedda, 1995).
Έτσι, θα εστιάσουµε το ενδιαφέρον µας σε τρεις διαµφισβητούµενες περιοχές της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, προκειµένου να ανιχνεύσουµε πραγµατολογικές επιβεβαιώσεις
της θεώρησης της ψυχιατρικοποίησης: α) τη «διεύρυνση του αντικειµένου» της ψυχιατρικής,
β) την πρακτική της «αγωγής κοινότητας» και γ) τη λογική της «επανένταξης». Στόχος δεν
είναι η διάψευση ή η επιβεβαίωση αυτής της «απαισιόδοξης» όσο και κριτικής θεώρησης,
αλλά η υπογράµµιση ορισµένων διαστάσεων της κοινωνικοποίησης των ψυχιατρικών
πρακτικών, οι οποίες καταδεικνύουν µε ποιο τρόπο η υποκειµενικότητα προσδιορίζεται µια
ορισµένη στιγµή ως διακύβευµα.
3.1. Η διεύρυνση του «αντικειµένου»
Η ψυχιατρική αναδύθηκε πριν από δύο αιώνες σε ένα επαναστατικό πολιτικό
περιβάλλον και συγκροτήθηκε σταδιακά ως ένα σύνολο γνώσεων και πρακτικών (Gauchet,
1997, Swain, 1994, 1997). Ο πολλαπλασιασµός των κλινικών γνώσεων, η ανάπτυξη
20

Ό ως ει ώθηκε ροηγουµένως, η «θεώρηση της ψυχιατρικο οίησης» εντάσσεται στη γενικότερη κριτική της
«ιατρικο οίησης». Κλασικό ως ρος αυτή την κατεύθυνση, και ρωτο όρο, αραµένει το έργο του Illich, ο ο οίος
ε ισηµαίνει ότι το «ιατρικό κατεστηµένο» α οτελεί το σηµαντικότερο κίνδυνο για την υγεία στις νεώτερες κοινωνίες.
Σύµφωνα µε τον Illich, η ιατρικο οίηση της κοινωνίας έχει καταστροφικές συνέ ειες. Βλ. Illich Ivan, Ιατρική Νέµεση,
Θεσσαλονίκη, Εκδοτική Οµάδα, 1988. Ο Sournia (Ces malades qu’ on fabrique, Παρίσι, Seuil, 1977), συµφωνώντας
µε τις α όψεις του, υ ογραµµίζει την «κοινωνική κατασκευή των ασθενών», ρος όφελος του ιατροβιοµηχανικού
συµ λέγµατος. Στο ίδιο µήκος κύµατος, ο Le Breton υ ογραµµίζει τις συνέ ειες της «ιατρικο οίησης του όνου» στη
νεωτερικότητα, µια διαδικασία η ο οία οδηγεί στην κατίσχυση της ιατρικής και την α όσ αση του σώµατος α ό την
αρµοδιότητα του ατόµου. Βλ. Le Breton David, Anthropologie de la douleur, Παρίσι, Éditions Métailié, 1995, ειδικά
σ. 161-172. Στο χώρο της κοινωνιολογίας της ψυχιατρικής κλασικό είναι το έργο του Castel, ο ο οίος αρχικά ακολούθησε
την «αρχαιολογική ε ιστηµολογία» του Foucault, για να διαφορο οιηθεί ριζικά στη συνέχεια. Παραδειγµατική αραµένει η
κριτική ου άσκησε στην ψυχανάλυση. Σύµφωνα µε τον Castel, η ψυχανάλυση εξατοµικεύει κοινωνικά ζητήµατα, ανάγοντας
τα στην υ οκειµενικότητα του σύγχρονου ατόµου. Υ οστηρίζει ότι η ο τική της ψυχανάλυσης έχει διαδοθεί σε ένα λήθος
α ό διαφορετικά εδία της κοινωνίας και του ολιτισµού, ό ου λειτουργεί ιδεολογικά. Την ε έκταση αυτή του νεύµατος
της ψυχανάλυσης στο κοινωνικό σώµα ονόµασε «ψυχαναλυσµό». Βλ. Castel Robert, Le psychanalysme, Παρίσι,
Flammarion, 1981, και Castel Robert, “le psychanalysme”, στο Delacampagne Cristian, Maggiori Robert (ε ιµ.), Les
interrogations contemporaines, Παρίσι, Fayard, 1980, σ. 163-171.
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θεραπευτικών τεχνικών µε αναφορά στη δυναµική ψυχολογία, κυρίως του Freud, η βιολογία
(ψυχοφαρµακολογία) και η σχέση µε τις κοινωνικές επιστήµες (κοινωνιολογία και
ανθρωπολογία) καθώς και η επιδηµιολογία και η πληροφορική απονοµιµοποίησαν σταδιακά
την ασυλιακή ψυχιατρική (Chanoit, 1996, σ. 237). Η έννοια της «ψυχικής αρρώστιας»
αµφισβητήθηκε και τα σύγχρονα συστήµατα ταξινόµησης (DSM III, IV, ICD-10) δεν
µιλάνε πια παρά για «διαταραχές» (disorders, troubles), κάνοντας πιο ασαφή παρά ποτέ τα
επιστηµολογικά όρια των ψυχιατρικών διαγνώσεων.21
Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε µια αναθεώρηση του ψυχιατρικού «αντικειµένου».22
Από την ψυχική διαταραχή καθεαυτή φτάνουµε στον «άνθρωπο που πάσχει», τον οποίο η
ψυχιατρική προσπαθεί να κατανοήσει στο περιβάλλον του (milieu). Η πολυπλοκότητα της
ψυχιατρικής καταδεικνύεται από την αναφορά την ίδια στιγµή στο βιολογικό, το κοινωνικό
και το ψυχολογικό πεδίο γνώσης και παρέµβασης (Chanoit, 1996, σ. 237-238, Swain, 1997,
Jarifian, 2000).
Όπως αναφέρει ο Chanoit, οι επιδηµιολογικές µελέτες που επιζητούσαν την
καταγραφή των ψυχικών διαταραχών και την ανάδειξη αυτών που κυριαρχούν, οδήγησαν
στην έννοια της «ψυχικής υγείας», επεκτείνοντας το πεδίο της ψυχιατρικής.23 Ενώ στην αρχή
οι ψυχίατροι ασχολούνταν αποκλειστικά µε τις «ψυχώσεις» και τις σοβαρές «νευρώσεις»,
αργότερα, χάρη στην ψυχανάλυση, θεώρησαν ως προνοµιακό πεδίο τις νευρώσεις, και
σήµερα αντιµετωπίζουν στην καθηµερινότητά τους κάθε είδους προβλήµατα που έχουν να
κάνουν µε τα «γεγονότα ζωής» (life events) και µε κοινωνικούς και πολιτισµικούς
παράγοντες. Όµως, είναι διαπιστωµένο ότι οι πληθυσµοί που περιθωριοποιούνται
οικονοµικά είναι εκτεθειµένοι σε ψυχικές αλλά και σωµατικές «ασθένειες» µε µεγαλύτερη

21

Για ένα πλήρες ιστορικό και µια σε βάθος ανάλυση των κοινωνικών λογικών που διαµεσολαβούν το
εγχείρηµα της δηµιουργίας µιας «οικουµενικής» διαγνωστικής όσο και ταξινοµητικής µήτρας στο χώρο της
ψυχιατρικής, ειδικότερα του DSM, βλ. Kirk Stuart, Kutchins Herb, Aimez-vous le DSM? Le triomphe de la
psychiatrie américaine, Institut Synthélabo, 1998. Οι συγγραφείς ασκούν κριτική στους επιστηµολογικούς
προσανατολισµούς που ακολουθούνται από τους δηµιουργούς του εν λόγω διαγνωστικού οδηγού µε φιλοδοξία
οικουµενικότητας και υπογραµµίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από την παραγνώριση των
διακινδυνεύσεων και των ευθυνών της κλινικής πρακτικής, στο όνοµα µιας θετικιστικού τύπου αυστηρότητας.
22 Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση µπορεί να ειδωθεί, υπ’ αυτό το πρίσµα, ως αναδιοργάνωση του αντικειµένου
έναντι του οποίου εκφέρεται ο ψυχιατρικός λόγος. Για την συγκρότηση του λόγου αναφορικά µε συγκεκριµένα
αντικείµενα έναντι των οποίων αρθρώνεται, βλ. Foucault Michel, Η αρχαιολογία της γνώσης, µτφρ. Κωστής
Παπαγιώργης, Αθήνα, Εξάντας, 1987, ειδικά κεφ. 10.
23 Η «κλασική» έννοια της «δηµόσιας υγείας» περιορίζεται στην αντιµετώπιση των κινδύνων για την υγεία που
προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον και κατά συνέπεια εστιάζονταν στις επιδηµιολογικές µελέτες και σε
µέτρα όπως η υγιεινή του περιβάλλοντος και η κατασκευή υδρευτικών και αποχετευτικών δικτύων. Με τη
διακήρυξη της Άλµα Άτα, επιχειρήθηκε µια διεύρυνση του όρου. «Η ‘Νέα ∆ηµόσια Υγεία’ δίνει έµφαση στην
ρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και την ροαγωγή της υγείας, µε κύριους κατευθυντήριους άξονες τη διαµόρφωση υγιών
δηµόσιων ολιτικών, τη δηµιουργία θετικού οικολογικού εριβάλλοντος, την κοινοτική δράση, την ανά τυξη των
ροσω ικών δεξιοτήτων και την διατοµεακή και διε ιστηµονική ροσέγγιση.» Πρβλ. Κυριόπουλος Γ., Οικονόµου Χ.,
Γεωργούση Ε., Γείτονα Μ., Τα οικονοµικά της υγείας α ό το Α ως το Ω, Αθήνα, Εξάντας, 1999, σ. 41-42.
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συχνότητα.24 Έτσι παρατηρείται µια επέκταση της ψυχιατρικής αρµοδιότητας προς δύο
κατευθύνσεις: από τη µια η ψυχιατρική προσεγγίζει την ιατρική (π.χ. διασυνδετική,
ψυχοσωµατική ψυχιατρική) και από την άλλη σχετικοποιείται το χάσµα ανάµεσα στην
ψυχική και την σωµατική οδύνη (Chanoit, 1996, σ. 239-240).
Σύµφωνα µε τη θεώρηση της ψυχιατρικοποίησης, το άνοιγµα της ψυχιατρικής στην
κοινωνία συνοδεύεται από την θεώρηση κοινωνικών, συνεπώς δοµικών, προβληµάτων ως
ατοµικών προβληµάτων (Τσίλη, 1995). Έτσι, ο επαναπροσδιορισµός του αντικειµένου της
ψυχιατρικής συγκεκριµενοποιείται στην ψυχολογικοποίηση και την ψυχιατρικοποίηση
συλλογικών ζητηµάτων. Κατά συνέπεια, τα πολιτικά ζητήµατα µετατρέπονται σε ατοµικά
και ο ψυχιατρικός λόγος µετατρέπεται σε ιδεολογία µε τη σηµασία της «ψευδούς
συνείδησης» (Castel, 1980, 1981). Με τον τρόπο αυτό, η ψυχιατρική αποκτά πρωτεύοντα
πολιτικό ρόλο. Κλασικό παράδειγµα ενός τέτοιου χώρου παρέµβασης της ψυχιατρικής
αποτελεί η οικογένεια:
«Όσον αφορά τις ενδείξεις της οικογενειακής θεραείας, αυτές καλύτουν σχεδόν όλο το φάσµα της
ψυχιατρικής νοσολογίας, αό τη σχιζοφρένεια και τις µείζονες συναισθηµατικές διαταραχές, τις
‘ψυχοσωµατικές’ διαταραχές, τις σωµατόµορφες διαταραχές, τα συζυγικά ροβλήµατα, τα ροβλήµατα
γονιών-αιδιών, διαζύγιο κλ. ως τα ροβλήµατα τα συνδεόµενα µε σωµατικές νόσους (ου
εηρεάζουν την οικογένεια και εηρεάζονται αό την αντίδραση της οικογένειας).» (Μάνος, 1988, σ.
666)
Συνεπώς, σύµφωνα µ’ αυτή την οπτική, ο επαναπροσδιορισµός του «αντικειµένου»
της ψυχιατρικής, άµεση συνέπεια της κοινωνικοποίησής της, οδηγεί στην επέκταση της
αρµοδιότητας σε ένα συνεχώς διευρυνόµενο φάσµα κοινωνικών ζητηµάτων.25
Σύµφωνα µε τον Ferro (1999), οι γιατροί αντικατέστησαν, ως κοινωνικοί
διαµεσολαβητές, το εκκλησιαστικό ιερατείο των προ-νεωτερικών κοινωνιών.26 Πολιτική
24

Για παράδειγµα, µια σχετικά πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε στον ελληνικό χώρο, στους θύλακες
ανεργίας Σύρου και Πάτρας, διασυνδέει ευθέως ανεργία και ψυχική υγεία. Βλ. Πατινιώτης Ν., Παπαγεωργίου
Φ., Μανιαδάκης Γ., Βαζαίου Α., Ανεργία και ψυχική υγεία, Αθήνα, Γενική Γραµµατεία Λαϊκής Επιµόρφωσης,
1998.
25 Σε σχέση µε τη σταδιακή νοµιµοποίηση της ψυχιατρικής και τη συνεπακόλουθη διεύρυνση του αντικειµένου
της, ενδεικτική είναι η µαρτυρία του Λυκέτσου: «Εκείνη την ε οχή, για να καταλάβετε, δεν τολµούσες να εις ως
είσαι ψυχίατρος. Εγώ είχα ασχοληθεί µε χιλιάδες αρρώστους στον Ευαγγελισµό και µε τα ψυχολογικά τους ροβλήµατα,
αλλά η κλινική ήτο νευρολογική, εµείς είµασταν νευρολόγοι-ψυχίατροι. Ονοµάζαµε συνήθως τον εαυτό µας νευρολόγο, γιατί
ο κόσµος θεωρούσε στίγµα το να άει στον ψυχίατρο για ολλά χρόνια. Αυτή η ιστορία κράτησε µέχρι το ’50 και άρα
άνω. Τότε δηλαδή για να ας στον ψυχίατρο έ ρε ε να είσαι τρελός, ενώ τώρα όλοι οι άρρωστοι ου έρχονται σε µένα
έρχονται για ένα σωρό ροβλήµατα.» Πρβλ. Φαφαλιού Μαρία, Ιερά οδός 343. Μαρτυρίες α ό το ∆ροµοκαϊτειο,
Αθήνα, Κέδρος, 1995, σ. 147. Όπως αναφέρει και ο Φράντζιος: «Η ανά τυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας
των Κ.Κ.Ψ.Υ. έδωσε τη δυνατότητα στα άτοµα αυτά, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων αστικών στρωµάτων, να α ευθυνθούν µε
µεγαλύτερη ευκολία και µαζικότητα στους ε αγγελµατίες ψυχικής υγείας, ώστε σήµερα να α ορροφούν ένα σηµαντικό
κοµµάτι των αρεχόµενων α ό αυτά θερα ευτικών και άλλων υ ηρεσιών. Πράγµατι, σύµφωνα τόσο µε τα Ελληνικά όσο
και µε τα ∆ιεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα, το οσοστό των ατόµων χωρίς Ψυχιατρική ∆ιαταραχή ου ε ισκέ τονται τα
Κ.Κ.Ψ.Υ. ανέρχεται σε οσοστό 10-20% ε ί του συνόλου των ελατών τους. Όσον αφορά το Κ.Κ.Ψ.Υ. Παγκρατίου η
Οµάδα ‘Άλλες Καταστάσεις» καλύ τει οσοστό 21%» (1993, σ. 73).
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εξουσία και ιατρική συµπλέουν µε σκοπό τον κοινωνικό έλεγχο: « (…) ο έλεγχος της υγείας
σιγά σιγά άρχισε να συγχέεται µε τον έλεγχο των ηθών (…) Στις ερισσότερες εριτώσεις, ο γιατρός
αρεµβαίνει µε την ιδιότητα του ελεγκτή ου µεσολαβεί για να διευθετήσει µια κατάσταση, γεγονός ου
τον καθιστά έναν αράγοντα του κράτους, ανεξάρτητα αό το καθεστώς της ιατρικής και τη φύση του
κράτους» (Ferro, 1999, σ. 141, 151).
Ο Foucault και οι συνεργάτες του επιµελήθηκαν τη δηµοσιοποίηση του συνολικού
φακέλου της περίπτωσης Ριβιέρ, ενός µητροκτόνου και αδελφοκτόνου του 19ου αιώνα,
προκειµένου να καταδείξουν την αναδυόµενη εκείνη την εποχή σύµπλευση δικαστικής
εξουσίας και ψυχιατρικής, αναλύοντας τις αντινοµίες και τις διαµάχες για την κυριαρχία
µεταξύ αυτών των δύο «ελεγκτικών µηχανισµών» (Foucault, 2002). Η έννοια της
«επικινδυνότητας» συνιστά το εννοιολογικό αποτέλεσµα της διασταύρωσης ψυχιατρικού και
ποινικού λόγου (Foucault, 2000) .27
Υπ’ αυτό το πρίσµα, η µετατόπιση της κοινωνικής ψυχιατρικής προς το µοντέλο της
«ψυχικής υγείας» καταµαρτυρά τον οµαλοποιητικό ρόλο που αναλαµβάνει ο ψυχιατρικός
θεσµός. Η «θεώρηση της ψυχιατρικοποίησης» εστιάζει την κριτική της στην προβληµατική
της «ψυχικής υγείας». Το πέρασµα από την αντιµετώπιση της ψυχοπαθολογίας στα
εγχειρήµατα προσδιορισµού της «ψυχικής υγείας» δεν είναι δύσκολο.28 Είναι ενδεικτική η
συλλογιστική ενός Έλληνα ψυχίατρου τη δεκαετία του ’50, πολύ πριν την κυριαρχία της
ρητορικής της «ψυχικής υγείας»: «Η ψυχιατρική είναι η ειστήµη, η οοία ασχολείται µε τα ψυχικά
νοσήµατα και τα νοσηράς καταστάσεις. Αό την µελέτην των καταστάσεων αυτών οδηγούµεθα εις το
26

Σύµφωνα µε τον Jarifian, η ψυχιατρική αναλαµβάνει εξ αντικειµένου ένα διαµεσολαβητικό ρόλο ανάµεσα
στο συλλογικό και το ατοµικό. Ο ψυχίατρος καλείται να προστατέψει τη συλλογικότητα χωρίς να βλάψει την
ατοµική ελευθερία, ένα καθήκον που δεν είναι δυνατό να πραγµατωθεί χωρίς υποχωρήσεις. Βλ. Jarifian
Édouard, Les jardiniers de la folie, ο.π., σ. 11-12. Για µια συνοπτική αλλά περιεκτική επισκόπηση της συζήτησης
αναφορικά µε τη σχέση ψυχιατρικής και νοµικού ελέγχου, βλ. Pilgrim David, Rogers Anne, A Sociology of
Mental Health and Illness, ο.π., 1997, σ. 138-160.
27 Για την έννοια της «επικινδυνότητας» ως συµβολικής συµπύκνωσης της ατοµικοκεντρικής θεώρησης της
εγκληµατικότητας, βλ. Τσαλίκογλου Φωτεινή, Μυθολογίες βίας και καταστολής, Αθήνα, Παπαζήσης, 1989 και
της ίδιας: Ο Μύθος του ε ικίνδυνου ψυχασθενή. Οι λειτουργίες µιας κοινωνικής κατασκευής, Αθήνα, Παπαζήσης,
1987. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Παρά τις διαφορο οιήσεις και τις νεωτεριστικές τάσεις ου µε το έρασµα
του χρόνου συσσωρεύει στους κόλ ους της (βλ. .χ. νοσοκοµεία ηµέρας, θερα ευτικές κοινότητες, ολιτική του τοµέα, α όασυλο οίηση), η ψυχιατρική, αραµένει αραδοσιακή. Παραµένει ροσηλωµένη µ’ ένα θρησκευτικό σχεδόν ζήλο σε µια
χορεία, βαθιά εδραιωµένων ‘αληθειών’, γύρω α ό το ρόβληµα της ανθρώ ινης αραφροσύνης. Η βία εξακολουθεί να
ερικλείεται στους κόλ ους της ψυχιατρικής. Η ψυχική ασθένεια εξακολουθεί να αντιµετω ίζεται σύµφωνα µε τις
ροδιαγραφές µιας αιτιολογικής-θετικιστικής ροσέγγισης» (Τσαλίκογλου, 1989, σ. 230). Για µια εκτεταµένη
παρουσίαση των σχέσεων ψυχιατρικής και δικαστικής εξουσίας βλ. Λειβαδίτης Μίλτος, Ψυχιατρική και δίκαιο,
Αθήνα, Παπαζήσης, 1994, (ειδικά για την έννοια της «επικινδυνότητας» βλ. σ. 139-183) και Λειβαδίτης Μίλτος
(επιµ.) Ε ικινδυνότητα και κοινωνική ψυχιατρική, Αθήνα, Παπαζήσης, 1990.
28 Ο Kouchner υπογραµµίζει τους κινδύνους από την «ευγονική» που υπόσχεται ο προγεννητικός έλεγχος
(προληπτική ιατρική, βιοηθικά ζητήµατα) (Kouchner, 2000, σ. 174-177). Ένα παράδειγµα προς την
κατεύθυνση αυτή στο χώρο της ψυχιατρικής αποτελούν ερευνητικά προγράµµατα, τα οποία εφαρµόζουν
προληπτική φαρµακοθεραπεία σε νέους «υψηλού κινδύνου» για την ανάπτυξη σχιζοφρένειας. Βλ. “Je ne suis
pas malade, mais je me soigne”, Courrier Internationnal, τ. 483, 2000, σ. 46. Γενικότερα, για την ιατρικοποίηση
της καθηµερινής ζωής και τις αντιδράσεις που προκαλεί ακόµα και στους ειδικούς βλ. ένα κατατοπιστικό
άρθρο µε τίτλο «Γινόµαστε ‘κατά φαντασίαν’ ασθενείς», Καθηµερινή, 29-9-2002, σ. 33.
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να ανευρίσκωµεν χρήσιµα διδάγµατα και δια την ψυχικήν µας υγείαν και την καθόλου ψυχικήν
ισορροίαν του ανθρώου» (Ασπιώτης, 1955, σ. 13).
Έτσι, παρατηρείται µια αντίστροφη κίνηση από το άτοµο στη συλλογικότητα, από
την αρρώστια στην υγεία και από τη φροντίδα στην πρόληψη. Γι’ αυτό το λόγο, σε όλα τα
«επίσηµα κείµενα» γίνεται λόγος για ψυχική υγεία. «Το έρασµα αό την «µάχη ενάντια στις
ψυχικές αρρώστιες» στην «ροώθηση της ψυχικής υγείας» εγγράφει µε λήρη δικαιώµατα την
ψυχιατρική στο εσωτερικό της δηµόσιας υγείας» (Chanoit, 1996, σ. 240). Η ψυχιατρική
ασχολείται πια µε την προώθηση, την προστασία και την επανόρθωση της υγείας, κάτι που
καταµαρτυρά ο συνολικός επαναπροσδιορισµός των εννοιών της (Ehrenberg & Lovell, σ.
19-24, Chanoit, 1996, σ. 241).
Σύµφωνα µ’ αυτή την οπτική, η µεταρρύθµιση των συστηµάτων υγείας, όπως και η
ψυχιατρική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα, συµπυκνώνεται σε έναν ιδεολογικό λόγο περί
χειραφέτησης του υποκειµένου, ο οποίος υποκρύπτει την αναδιάταξη των ιεραρχικών δοµών
και των συµφερόντων των οµάδων που κυριαρχούν:
«Η ουτοία έγκειται στην ατελέσφορη ροσάθεια ανασυγκρότησης των συστηµάτων υγείας –µε βάση
την ρωτοβάθµια φροντίδα- µε τη µεταφορά όρων αό τα µεγάλα νοσοκοµειακά κέντρα. Η
ροσάθεια αυτή αέβη άκαρη γιατί το ιατροβιοµηχανικό σύµλεγµα όχι µόνο αντιστάθηκε, αλλά
εξακολούθησε να αορροφά το µέγιστο µέρος των υγειονοµικών όρων. Η αγίδευση, εξάλλου,
βρίσκεται στη χρησιµοοίηση µιας ριζοσαστικής ρητορικής για την ισότητα, την αυτοφροντίδα και την
εµλοκή της κοινότητας στο σχεδιασµό των ολιτικών υγείας, η οοία κατέληξε στη µεταφορά των
ευθυνών αό την κεντρική διοίκηση στο άτοµο, την οικογένεια και την κοινωνία. Στην ουσία, η
ροσάθεια κατέτεινε στην αεµλοκή του κράτους αό το βάρος της ολιτικής στήριξης και της
χρηµατοδότησης του υγειονοµικού τοµέα, ράγµα το οοίο ειχειρήθηκε µε την εκδοχή της
αυτοδιαχείρισης και σε άλλους τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής. Η αόειρα αυτή υήρξε
βασική συνιστώσα της νεοφιλελεύθερης συνθηµατολογίας στη δεκαετία του ’80 και στηρίχθηκε σε µια
δήθεν αριστερή ρητορική, ενώ στην ραγµατικότητα ροώθησε συντηρητικές λύσεις ρος όφελος του
ιατροβιοµηχανικού κατεστηµένου.» (Κυριόπουλος, 1996, σ. 17-18)
Εποµένως, µε το άνοιγµα της ψυχιατρικής στην κοινωνία, µια σειρά από ζητήµατα,
κυρίως ορίων, τίθενται υπό διακύβευση: το ζήτηµα της αρµοδιότητας, ο προσδιορισµός των
κοινωνικών προβληµάτων, η οριοθέτηση των δυνατοτήτων παρέµβασης του ψυχιατρικού
θεσµού, ο καθορισµός του δηµόσιου και του ιδιωτικού, του ατοµικού και του συλλογικού. Η
ατοµική οδύνη (ψυχική και κοινωνική) γίνεται το επίκεντρο µιας διαµάχης, όπου λόγοι και
πρακτικές αντιπαραβάλλονται. Το εσωτερικό του ατόµου, η υποκειµενικότητα, µετατρέπεται
έτσι σε συµβολική αρένα όπου ως κεντρικό ζήτηµα προς επίλυση τίθεται το «πρόβληµα της
επανοριοθέτησης» και του επαναπροσδιορισµού των δυνατοτήτων της ατοµικής και της
συλλογικής δράσης.
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3.2. Η «αγωγή κοινότητας» υό την οτική της ψυχιατρικοοίησης
Υπό την οπτική της θεώρησης της ψυχιατρικοποίησης, η «αγωγή κοινότητας»
αποσκοπεί «αντικειµενικά», δηλαδή εκ των πραγµάτων, στην κατίσχυση του ψυχιατρικού
λόγου και στην αποδιοργάνωση των παραδοσιακών αντιλήψεων για την τρέλα και την υγεία.
Η µεταλλαγή της στάσης έναντι της «ψυχικής ασθένειας» είναι η άλλη πλευρά του
νοµίσµατος της πλήρους ιατρικοποίησης της τρέλας και των κοινωνικών προβληµάτων και
του ριζώµατος της ψυχιατρικής «µέσα στην κοινότητα». Η αλλαγή των κοινωνικών
αναπαραστάσεων αναφορικά µε την τρέλα, µέσω της «πρωτοβάθµιας πρόληψης» όπως
ονοµάζεται συχνά η «αγωγή κοινότητας», συνοδεύεται από την κατίσχυση του ψυχιατρικού
λόγου σε βάρος των παραδοσιακών πρακτικών.29
Η κοινότητα, όπως επισηµάνθηκε και παραπάνω (κεφ. ΙΙΙ) διαδραµατίζει έναν
τρισυπόστατο ρόλο, υπό την οπτική του νέου ψυχιατρικού πνεύµατος, καθώς συνιστά: α)
«αίτιο» της ατοµικής ψυχοπαθολογίας (κοινωνική ψυχιατρική), β) δυνάµει «θεραπευτή»
(θεραπευτική κοινότητα) και γ) «τόπο» εγκατάστασης των νέων κοινωνικών υπηρεσιών
(κοινοτική ψυχιατρική). Η κοινότητα καλείται να αναλάβει εκ νέου τον ασθενή,
αναλαµβάνοντας το «θεραπευτικό της ρόλο», υπό την καθοδήγηση και την υψηλή εποπτεία
των «επαγγελµατιών της ψυχικής υγείας». Η ανάµιξη των τελευταίων κρίνεται απαραίτητη
από τους ίδιους και δεν αντανακλά κάποιο συνολικότερο αίτηµα «εξυγίανσης» της
κοινωνικής παθολογίας. Η «αγωγή κοινότητας» αναδεικνύεται ως βασικό µέσο αλλά και ως
προϋπόθεση του ανοίγµατος της ψυχιατρικής στην κοινωνία. Η «επιµόρφωση» της
κοινότητας παίρνει τη µορφή της «διαφώτισης», της καταπολέµησης των µύθων και των
στερεοτύπων που στιγµατίζουν και εξοβελίζουν. Είναι ενδεικτικό το παρακάτω απόσπασµα:
«Πιστεύουµε ότι σηµαντική ροϋόθεση για την καλύτερη αντιµετώιση ενός θέµατος, είναι η κατά το
δυνατόν καλύτερη γνώση του. Η άγνοια της ασθένειας, της φαρµακευτικής αγωγής, της ψυχιατρικής
ροσέγγισης, µορεί να δηµιουργήσει ένα µύθο. Το µύθο της τρέλας, των θρησκευτικών - δαιµονικών
δοξασιών, του φάρµακου - δηλητήριου και των ιο ερίεργων αόψεων για τον Ψυχίατρο και τις
Ψυχοθεραείες. Όλα αυτά έχουν σαν αοτέλεσµα τον φόβο ου οδηγεί τον µεν ασθενή στη άρνηση της
αρρώστιας και στην µείωση την συνεργασίας του στη λήψη της φαρµακευτικής αγωγής, την δε
κοινότητα στην στιγµατοοίηση. Καταστάσεις ου µε την σειρά τους ενισχύουν τον φόβο,
δηµιουργώντας ένα φαύλο κύκλο, ου σαν αοτέλεσµα έχει την αόρριψη της ασθένειας αό τον
29

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Παπασπυρόπουλος: «Οι Έλληνες είναι ολύξεροι, αντογνώστες και ολλές
φορές κάνουν µόνοι τους τη διάγνωση και ρυθµίζουν µόνοι τους τη θερα εία, τα φάρµακα ό ως και τις δόσεις των
φαρµάκων. Έτσι µ ορούν οι Έλληνες άρρωστοι να εξουδετερώνουν την κάθε ροσ άθεια ου µ ορεί να κάνει ένας
ψυχίατρος. Πρέ ει λοι όν ν’ αναθεωρήσουµε τη γνώµη µας για τους ψυχίατρους και να ροσ αθήσουµε εµείς να γίνουµε
καλύτεροι ασθενείς. (…) Παλαιότερα δεν ήταν σ άνιο να θεωρούνται οι ψυχικά άρρωστοι σαν δαιµονισµένοι και ένας
σηµερινός ψυχίατρος σαν γιατρός του σατανά. Ευτυχώς όµως ου η ε οχή µας έχει ξε εράσει την άγνοια και το
σκοταδισµό του µεσαίωνα, ό ως ει ώθηκε και ριν, και έχουµε συγκεντρώσει σηµαντική γνώση και είρα. Φυσικά η είρα
αυτή ανήκει στους ψυχιάτρους, στους ο οίους οφείλουµε σεβασµό µια και ασχολούνται µε ότι δυσκολότερο και
ολυ λοκότερο υ άρχει, δηλαδή µε τις λειτουργίες του εγκεφάλου µας.» Πρβλ. Παπασπυρόπουλος Σπυρίδων, Τι είναι
ψυχιατρική, Αθήνα, χ.χ., σ. 23, 62.

459

ασθενή και του ασθενούς αό την κοινότητα.» (απόσπασµα από ιστοσελίδα συλλόγου
οικογενειών)
Η «αγωγή κοινότητας» τείνει να νοµιµοποιήσει την εγκατάσταση της ψυχιατρικής, η
οποία έτσι ανακτά το ανθρώπινο και το θεραπευτικό της πρόσωπο. Εάν το ψυχιατρικό
άσυλο δηµιουργούσε ιστορικά ένα αρνητικό «µύθο» γύρω από την ψυχιατρική και τους
επαγγελµατίες διαχειριστές της, κυρίως τους ψυχιάτρους, η «αγωγή κοινότητας», η κοινωνική
και η κοινοτική ψυχιατρική γενικότερα, εµπεριέχει µια νοµιµοποιητική λειτουργικότητα.30
Γιατί, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας ψυχίατρος «… δεν υάρχει αµφιβολία ως το Άσυλο
αοτελεί εκτός αό χώρο εξευτελισµού της ανθρώινης αξιορέειας για τους ασθενείς και ένα είδος
Βατερλό της ψυχιατρικής και των ψυχιάτρων» (ψυχίατρος Θ.Ψ.Π.Χ., σε ηµερίδα του συλλόγου
εργαζοµένων). Εάν το άσυλο είναι το «Βατερλό» της ψυχιατρικής, η κοινότητα νοείται ως
προνοµιακός τόπος παρέµβασης και εξασφάλισης της νοµιµότητάς της.
Όσον αφορά το Θ.Ψ.Π.Χ., είναι ενδεικτικοί οι αριθµοί που παρατίθενται στον
παρακάτω πίνακα. Η έναρξη της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης συνοδεύεται µε την ραγδαία
αύξηση των επισκέψεων στα εξωτερικά ιατρεία, γεγονός που θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως
σαφής ένδειξη νοµιµοποίησης του ψυχιατρικού λόγου έναντι των παραδοσιακών πρακτικών:
Ψυχιατρική µεταρρύθµιση και κίνηση εξωτερικών ιατρείων Θ.Ψ.Π.Χ.
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Κίνηση ασθενών στα εξωτερικά
ιατρεία
και
στο
Κ.Ψ.Υ.
(ψυχιατρικά εριστατικά)

1351

2673

3433

5987

6263

4463

5275

199
2
5526

Πηγή: Λιοδάκης Αντώνης, «Εµειρίες αοϊδρυµατισµού στο Θ.Ψ.Π.Χ.», ο.., σ. 41.
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση οδηγεί στον υπερδιπλασιασµό των επισκέψεων στα
εξωτερικά ιατρεία του Θ.Ψ.Π.Χ. τα πρώτα χρόνια της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης. Το
ρίζωµα της ψυχιατρικής µέσα στην κοινότητα φαίνεται να εδραιώνει τον κοινωνικό της ρόλο.
Ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος, ο κοινωνικός λειτουργός και τα υπόλοιπα µέλη της
θεραπευτικής οµάδας καθίστανται ορατοί. Η φωνή τους ακούγεται όλο και πιο συχνά στο
ραδιόφωνο, τα πρόσωπά τους εµφανίζονται όλο και πιο συχνά στις εκποµπές της
τηλεόρασης και ο λόγος τους παρουσιάζεται συχνότερα παρά ποτέ στις εφηµερίδες.
30 Όπως αναφέρει η Blue «η ε οχή της σύγχρονης ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα α οτελεί λανθάνοντα τρό ο
νοµιµο οίησης της ψυχιατρικής ως ιδιαίτερης και βιώσιµης ιατρικής ειδικότητας µετά το χωρισµό της α ό τη νευρολογία το
1981. Η έµφαση ου δίνεται τελευταία στις κοινοτικές υ ηρεσίες και στις υ ηρεσίες ε ανένταξης, οι ο οίες ιδρύθηκαν µε
βάση τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής, δηµιουργεί κοινωνικά και ιατρικά την ανάγκη να υ άρξουν: α) ένας έγκυρος
κορµός γνώσεων και δεξιοτήτων, και β) ένα σώµα ειδικών ροκειµένου να εγκαινιαστούν και να µ ουν σε κανονική
λειτουργία τέτοιες υ ηρεσίες. Η ιδιαιτερότητα της ψυχιατρικής, και κατά συνέ εια η ισχύς της ως βιο-ιατρικής ειδικότητας
στην Ελλάδα, µόλις τώρα έχουν αρχίσει να διακρίνονται και να µορφο οιούνται.» Πρβλ. Blue Amy, Η δηµιουργία της
ελληνικής ψυχιατρικής, ο.π., σ. 149.
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Σταδιακά εγκαθίστανται και στη γειτονιά. Η ψυχιατρική είναι όλο και πιο ορατή, όλο και
πιο οµιλούσα. Σύµφωνα µε τη θεώρηση της ψυχιατρικοποίησης, η «αγωγή κοινότητας» πιο
πολύ κι από τον αποστιγµατισµό του «αντικειµένου» της, του υποκειµένου προς θεραπεία,
επιτυγχάνει τον αποστιγµατισµό του εαυτού της.31
3.3. «Αυτοί οι άνθρωοι»
Η ρητορεία της «επανένταξης» αποτελεί βασικό στοιχείο του λόγου που περιβάλλει
τις νέες ψυχιατρικές δοµές. Πόσο όµως η χωροταξική αναδιάταξη των ψυχιατρικών
υπηρεσιών αναιρεί το στιγµατογόνο χαρακτήρα τους. Μια κριτική του εγχειρήµατος της
επανένταξης εκφράζεται από τη Lovell, η οποία µελέτησε τις αποκεντρωµένες, κινητές,
ψυχιατρικές οµάδες που δραστηριοποιούνται στις γειτονιές της Νέας Υόρκης. Αυτή η
µορφή ψυχιατρικής παρέµβασης, η οποία προσιδιάζει µε τον εξατοµικευµένο αστικό
νοµαδισµό αλλά και µε τις σύγχρονες διαδικασίες κοινωνικής περιθωριοποίησης, ακολουθεί
τη λογική της ανεύρεσης του αιτήµατος πριν αυτό εκφραστεί. Το κύριο χαρακτηριστικό
αυτού του µοντέλου ψυχιατρικής παρέµβασης είναι η «αποτοπικοποίηση»: και οι υπηρεσίες
δεν είναι χωροταξικά εντοπίσιµες, εφόσον κινούνται συνεχώς, αλλά και το κοινό στο οποίο
απευθύνονται οι κινητές αυτές οµάδες δε διαθέτει συνήθως µόνιµη κατοικία (άστεγοι,
περαστικοί, κ.α.). Την εν λόγω λογική µπορούµε να ανιχνεύσουµε στην περίπτωση της
ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα στις πρακτικές «αγωγής κοινότητας» κυρίως όµως
στις κινητές ψυχιατρικές µονάδες. Σύµφωνα µε τη Lovell, οι άστεγοι των δρόµων µε
«ευδιάκριτα» ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά παίζουν ορισµένες φορές τον ρόλο του
τρελού του χωριού, µόνο που στο τοπίο της µεγαλούπολης παίρνει τη µορφή του «τρελού
της γειτονιάς». Επιπλέον, οι κινητές ψυχιατρικές οµάδες εντάσσονται σε ένα τοπικό δίκτυο
υπηρεσιών και λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ιδρυµατοποίησης των αστέγων, µε ή
χωρίς «ψυχιατρικές διαταραχές», εντάσσοντάς τους σε ένα ευέλικτο θεσµικό δίκτυο ελέγχου.
Αυτό συµβαίνει παρά τη χαλαρότητα της δοµής, η οποία οδηγεί στη σύγχυση
επαγγελµατίες και εθελοντές, στην ελαστικότητα των επαγγελµατικών-θεραπευτικών ρόλων
και στην αναγκαιότητα δηµιουργίας προσωπικών δεσµών µεταξύ θεραπευτών και
θεραπευοµένων (Lovell, 1996).32
31 Όπως επισηµαίνει ένας ψυχίατρος του Θ.Ψ.Π.Χ. σε τοπική εφηµερίδα: «Με το ‘Ψυχαργώς’ ανοίγεται µία
µοναδική ευκαιρία στην ψυχιατρική να ροσλάβει ένα θετικό κοινωνικό ρόσηµο. ∆εν ρέ ει να αφήσει αυτή την ευκαιρία
να ροσ εράσει. Μ ορεί να αναδειχτεί ο βαθιά κοινωνικός και ανθρω ιστικός της ρόλος. Να α οβάλλει τα κοινωνικά
στερεότυ α ερί ανα οτελεσµατικότητας και στενού διαχειριστικού ρόλου. (…) Η ψυχιατρική ακόµη µ ορεί να
αυτοκαθοριστεί ερισσότερο α έναντι στην υ όλοι η ιατρική και να εκλείψουν τα οικίλα αραλει όµενα –υ ονοούµενα της
µεταξύ τους σχέσης.»
32 Οι βασικές διαπιστώσεις αναφορικά µε τη διατήρηση ασυλιακών φαινοµένων στις ψυχιατρικές υπηρεσίες
κοινοτικού τύπου είναι το φαινόµενο της «περιστρεφόµενης πόρτας» (άτοµα µε ψυχιατρικές διαγνώσεις τα
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Είναι δύσκολο να µιλήσουµε για αστικό νοµαδισµό στην Ελλάδα. Μπορούµε,
ωστόσο, να αναρωτηθούµε εάν η εγκατάσταση των ψυχιατρικών υπηρεσιών «στην
κοινότητα», ιδιαίτερα των στεγαστικών, συνάδει µε την προοπτική της «επανένταξης».
Σύµφωνα µε τη γνώµη ενός νεαρού άνδρα, κατοίκου χωριού όπου εγκαταστάθηκε
ψυχιατρικός ξενώνας, οι «ένοικοι», για να χρησιµοποιήσουµε το τρέχον λεξιλόγιο, είναι
«ήσυχοι ανθρώοι, δεν έχουνε κάνει τίοτα…». Ένας γείτονας του ίδιου ξενώνα, ένας άνδρας
γύρω στα εξήντα, καταλήγει στο ίδιο συµπέρασµα: «∆εν έχουν ενοχλήσει άνθρωο οι άνθρωοι
αυτοί. Είναι ολύ ήσυχοι. Στην αρχή µερικοί φωνάζανε, τι τους θέλουµε τους τρελούς, διώχνουνε τους
ξένους, αλλά δεν έχουνε ενοχλήσει άνθρωο. Μαίνουνε µέσα, βγαίνουνε έξω, ήσυχοι άνθρωοι.»
Τι αλήθεια κρύβει αυτή η έκφραση, η οποία διαιρεί και ενώνει την ίδια στιγµή:
«αυτοί οι άνθρωοι». Από τη µια, διαπιστώνεται η ειδολογική οµοιότητα, εφόσον «αυτοί»
αποκαλούνται «άνθρωποι». Πρόκειται για «οµοίους». Από την άλλη, «αυτοί» είναι οι άλλοι,
αυτοί που ήρθαν εδώ. Ορατοί πια, ακόµα όµως απόµακροι. Φαίνεται να εξακολουθούν να
εµπίπτουν στη γενική κατηγορία «αυτοί». Και εφόσον είναι «αυτοί», εξ ορισµού δεν
εµπίπτουν στην ευρύτερη κατηγορία «εµείς».
Εποµένως, όπως καταδεικνύει αυτή η µικρή φράση («αυτοί οι άνθρωποι»), η
ανθρώπινη υπόστασή τους είναι υπό διαρκή κρίση και κριτική, υπό διαµφισβήτηση. Ο
ακριβής προσδιορισµός τους τίθεται ως πρόβληµα. Η ίδια η φυσική τους παρουσία θέτει
ανοικτά ζητήµατα προς επίλυση.33 Για τους εργαζόµενους στον εν λόγω ξενώνα τίθεται σε
δοκιµασία η δυνατότητα της παρέµβασής τους ακόµα και η ίδια η νοµιµοποίηση της
παρουσίας τους εκεί, σε αυτό το αποµακρυσµένο χωριό, «µέσα στην κοινότητα». Για τους
κατοίκους τίθεται υπό ερώτηση η «ανθρωπιά τους», το µέτρο µε το οποίο θα κρίνουν τον
εαυτό τους. Για τους «τοπικούς άρχοντες» που είχαν την ευθύνη της συναίνεσης ή της
παρεµπόδισης της εγκατάστασης στον «τόπο τους» µιας νεότευκτης ψυχιατρικής υπηρεσίας,
διακυβεύεται η αξιοπιστία των αποφάσεών τους. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της εν λόγω
κοινότητας:
Πήραµε αόφαση του κοινοτικού συµβουλίου, η συµολίτευση, και αοφασίσαµε να αραµείνει ο
ξενώνας, στην κοινότητά µας. Η αντιολίτευση εξακολουθεί να είναι αντίθετη. Και εξακολουθεί. Τώρα
οποία εισέρχονται και εξέρχονται σε όλη τους τη ζωή σε ψυχιατρικά ιδρύµατα), ο «νεοϊδρυµατισµός»
(εµφάνιση ιδρυµατικών πρακτικών στο εσωτερικό των νέων θεσµών) και το φαινόµενο της διαθεσµικής
µετακίνηση («κυκλοφορία» ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις µεταξύ διαφορετικών προνοιακού και
ψυχιατρικού τύπου ιδρυµάτων). Βλ. Ehrenberg Alain, Lovell Anne M., “Pourquoi avons-nous besoin d’ une
réflexion sur la psychiatrie?” στο Ehrenberg Alain, Lovell Anne M., (επιµ.), La maladie mentale en mutation,
Παρίσι, Odile Jacob, 2001, σ. 19-24.
33 Σύµφωνα µε τη Jodelet, η περίθαλψη «µέσα» στην κοινότητα επαναδραστηριοποιεί τις συλλογικές
αναπαραστάσεις για την τρέλα, θέτοντας εκ νέου ζητήµατα προσδιορισµού και οριοθέτησης της
«διαφορετικότητας». Βλ. Jodelet Denise, Folies et représantations sociales, Παρίσι, P.U.F, 1995.
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δε µιλάει κανείς. ∆ε µιλάει κανείς. ∆ιότι δικαιωθήκαµε. Αυτοί οι άνθρωοι, είµαστε ευτυχείς ου
τους έχουµε εδώ, κατά την άοψη της λειοψηφίας, της µεγάλης λειοψηφίας του λαού εδώ έρα.
∆ιότι τους συνηθίσαµε τους ανθρώους, είναι κάτι ου το βλέουµε ανθρωιστικά ραγµατικά.»
Αυτό που τελικά διακυβεύεται δεν είναι µόνο η «επανένταξη», η επιτυχία της
διατήρησης «αυτών των ανθρώπων» στο εσωτερικό του κοινωνικού ιστού, µε τα µικρότερα
δυνατά προβλήµατα. Αυτό που είναι υπό κρίση είναι η ίδια η θεώρηση του ανθρώπου και η
οριοθέτηση των οµοίων από τους άλλους. Η παρουσία «αυτών των ανθρώπων» στο εσωτερικό
της κοινότητας θέτει το ζήτηµα της οµοιότητας και της διαφοράς επί τάπητος, ως ζήτηµα
προς διευθέτηση.34 Η ορατότητα των ψυχιατρικών υπηρεσιών, των «ενοίκων» και των
επαγγελµατιών, η παρουσία τους «µέσα στην κοινότητα», θέτει ένα θεµελιώδες ζήτηµα
ορίων, ή µάλλον το επαναθέτει.35
Ο εγκλεισµός δίνει µια µονοσήµαντη απάντηση. Είναι για το λόγο αυτό που οι
κουστωδιακές ψυχιατρικές δοµές εντάσσονται στο συλλογικό φαντασιακό ως τόοι σύµβολα
κοινωνικών ορίων: γιατί δίνουν ένα µέτρο της κανονικότητας και µια αντεστραµµένη εικόνα
της οµαλότητας (Σαββάκης & Τζανάκης, 2002, Τζανάκης & Σαββάκης, 2003). Η
παρεύρεση «αυτών των ανθρώπων» επαναφέρει το ζήτηµα στο πεδίο της καθηµερινότητας,
εκεί που η ατοµικότητα και η υποκειµενικότητα, εν τέλει η αρουσία καθεαυτή των
συµµετεχόντων, αποτελεί προϋπόθεση της διάδρασης.36
34

Το ζήτηµα της αναµόχλευσης των ορίων, αυτό το καθοριστικό πολιτικό ζήτηµα, γίνεται επίκαιρο µε την
ψυχιατρική µεταρρύθµιση και στο εσωτερικό του ψυχιατρικού θεσµού. Η προβληµατικοποίηση της στάσης
του προσωπικού και το ζητούµενο της εκπαίδευσής τους τίθεται ως ζήτηµα επαναπροσδιορισµού των ορίων
και των σχέσεων θεραπευτών και θεραπευοµένων. Όπως αναφέρει µια υπεύθυνη οικοτροφείου, από τα πρώτα
που δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα: «Θα ρέ ει να έχει άρα ολύ αγά η και µεράκι για να ασχοληθείς µ’ αυτούς τους
ανθρώ ους. Πλην όµως είχα ένα ολύ µεγάλο στήριγµα στον κ. [όνοµα υ εύθυνου ψυχιάτρου], είχα αρακολουθήσει άρα
ολλά εκ αιδευτικά ρογράµµατα, δί λα του, και συνεχίζω, να αρακολουθώ. ∆εν έχουνε µείνει οι εργαζόµενοι του
οικοτροφείου, µα καµιά στιγµή ακάλυ τοι α ό ρόγραµµα. Αυτό ου γίνεται στο οικοτροφείο, αυτό ου γίνεται στην κινητή
µονάδα, αυτό ου γίνεται στην κοινότητα, είναι ένα λαίσιο ολοκληρωµένο, ου µ ορούµε όλοι οι άνθρω οι να γίνουµε
ευαίσθητοι, να αγα ήσουµε αυτούς τους ανθρώ ους και να ‘µαστε δί λα τους, να µ ορέσουµε να τους στηρίξουµε.» (η
υπογράµµιση δική µου)
35 Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μαρκίδης: «Χτυ άνε και άλι οι µεταµοντέρνοι ψυχίατροι τον ‘καηµένο’ τον
άρρωστο χαϊδευτικά στην λάτη – άλλοτε α ό γενναιοφροσύνη του αφεντικού κι αµηχανία, τώρα α ό κατάργηση των
τάξεων και ισότητα ου δεν ισοδυναµεί αρά µε µια α ώθηση της κρίσιµης διαφοράς: ο άλαι οτέ alienus γίνεται
Πλησίον, τον υιοθετούµε ε ειδή ανακαλύ τουµε ότι δεν βρίσκεται ια και τόσο ολύ µακριά α ’ τις κοινωνικές αξίες µας,
α ό τις σταθερές των αραγωγικών αξιών µας. Ότι είναι τελικά ένας όµοιος. ∆εν είναι όµως στ’ αλήθεια όµοιος, είναι
άλλος. ∆εν ‘ αράγει’, ότι και να κάνουµε. Αυτός ο αγνώστου ε ωνύµου χάθηκε στο ‘σκοτεινό δάσος’, ό ου βγήκαµε µια
µέρα όλοι εκδροµή. Ψάξαµε και τον ξαναβρήκαµε – µισόν ή ολόκληρον δεν έχει νοµίζουµε σηµασία. Του εξασφαλίζουµε
έ ειτα ένα µαντρί, σχετικά ανάλογο µε το δικό µας, για να εράσει την υ όλοι η νύχτα του. Μα δεν φτάνουµε και στο
σηµείο να καθίσουµε δί λα του ώσ ου να κοιµηθεί… Εντούτοις η διαφορά του ενδέχεται να συµ εριλαµβάνει ότι δεν
µ ορεί να τον άρει ο ύ νος αν δεν καθίσει κά οιος, λέκοντας έστω ένα ουλόβερ, σαν µάνα, λάι στο µαξιλάρι του»
(1998, σ. 38-39).
36 Ο Bauman, παρατηρεί ότι οι ξένοι ενοχλούν γιατί θέτουν επί τάπητος το ζήτηµα των ορίων. Η παρουσία
τους, η οποία πολλαπλασιάζεται στη «µετανεωτερικότητα», θέτει υπό διακινδύνευση τα συστατικά στοιχεία της
συλλογικής ταυτότητας. Μάλιστα, όπως παρατηρεί ο εν λόγω συγγραφέας, η ενόχληση δεν αφορά αυτούς για
τους οποίους η επαφή µε το αλλότριο είναι επιλογή, όπως κατά κανόνα συµβαίνει µε τα ανώτερα ή µεσαία
στρώµατα αλλά και µε τους τουρίστες, αλλά αυτούς οι οποίοι δε ρωτήθηκαν για τη σύµµειξη, την οποία
βιώνουν ως υποχρεωτική. Βλ. Bauman Zygmunt, Η µετανεωτερικότητα και τα δεινά της, σ. 44-76. Για µια εκτενή
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Τίθεται όµως και το ζήτηµα της «µετεγκατάστασης». Κατά πόσο η χωροταξική
αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών συνάδει µε µια ευρύτερη πολιτική αποδοχής;
Και ποια είναι η σχέση ασυλοποίησης και ασύλου; Τα λόγια ενός πρώην τροφίµου
ψυχιατρείου επικεντρώνονται στη λογική της αποασυλοποίησης και τις πρακτικές των
λεγόµενων ως «εξωνοσοκοµειακών» ψυχιατρικών υπηρεσιών:
«Κατ’ αρχήν για µένα αοασυλοοίηση δεν είναι να άµε στο ψυχιατρείο και να βάλουµε στην όρτα
ένα λουκέτο και να άµε τους ασθενείς σε 15 διαµερίσµατα ανά την Ελλάδα. Καλό αυτό κι εγώ το
εγκρίνω όµως αοασυλοοίηση είναι να βγάλεις όλες τις εµειρίες του ασύλου, αό την ρώτη µέχρι
την τελευταία, αό το µυαλό σου. Αυτό είναι αοασυλοοίηση. ∆εν είναι να ας σε ένα διαµέρισµα και
να κουβαλάς άλι τον εαυτό σου τον κακό, και τις εµειρίες σου. Θα ‘χεις µια ιο καλή ζωή εντάξει
αυτό είναι σωστό όµως δεν λύθηκε το ρόβληµα. Το θέµα είναι να βγάλω έξω τον εαυτό µου και εκεί
µαίνει για µένα η δηµιουργία! Είναι άτοµα στο ψυχιατρείο ου ζωγραφίζουν, γράφουν οίηση,
γράφουν θεατρικά έργα. Πήγε οτέ κανείς εκεί να δει τίοτα; Που είναι η ευαισθησία; Θέλω να ω
ότι αοασυλοοίηση δεν είναι ότι φτιάξαµε οργανωτικά ‘θέλω τόσο ροσωικό εδώ και τόσο εκεί’ και
‘διόρισέ µου και αυτούς εδώ και αυτούς εδώ’ και αν άρουν κάοια χρήµατα αραάνω θα ασχοληθούν
µε το ‘Ψυχαργώ.’ Και εγώ τι θα γίνω; Εγώ δε θα είµαι άλι ο εξόριστος; όταν θα βγω αό το γραφείο
να άρω το εξιτήριό µου µ’ ένα χαρτί άλι δεν θα είµαι έξω και θα ψάχνω κάτω για γόες;» (πρώην
τρόφιµος Θ.Ψ.Π.Χ. σε τοπική εφηµερίδα)
Όπως επισηµαίνεται σ’ αυτό το απόσπασµα, η «κοινωνικοποίηση» της ψυχιατρικής
φροντίδας οδηγεί στην εγκατάσταση του υποκειµένου προς θεραπεία «µέσα» στην
κοινότητα, αλλά αυτό δεν οδηγεί αυτόµατα στην «κοινωνική ένταξη». Η χωροταξική
εγκατάσταση «µέσα» στην κοινότητα δεν είναι ικανή συνθήκη για την υπέρβαση των
συµβολικών αλλά και των υλικών φραγµών. Είναι «µέσα» αλλά ταυτόχρονα είναι «εκεί έξω».
Παραµένει «υπό θεραπεία», «υπό επανένταξη και αποκατάσταση» σύµφωνα µε τη νέα
ορολογία.37

αναφορά στην έννοια του «ορίου» στις κοινωνικές επιστήµες βλ. Πετρονώτη Μαρίνα, «Εισαγωγικά. Όρια και
περιθώρια: εντάξεις και αποκλεισµοί», στο Καυταντζόγλου Ρωξάνη, Πετρονώτη Μαρίνα (επιµ.), Όρια και
εριθώρια: εντάξεις και α οκλεισµοί, Αθήνα, Ε.Κ.Κ.Ε., 2000, σ. 11-41.
37 Όπως αναφέρει ο Νικολόπουλος, εξετάζοντας το πρόβληµα των φυλακισµένων, η ιδέα της µεταχείρισης
στην κοινότητα γνώρισε µεγάλη δηµοτικότητα κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες. Οι υποστηρικτές της
επένδυσαν ιδεολογικά σε αυτή διότι θεωρήθηκε ως πρόσφορο µέσο για την προώθηση της επανένταξης. Όµως,
η µεταχείριση στην κοινότητα οργανώθηκε πιο πολύ ως ποινή παρά ως υποστήριξη της επανένταξης. «Έτσι
λειτούργησαν µάλλον συµ ληρωµατικά αρά ως όντως εναλλακτικά ρος τη φυλακή και, κατ’ αυτόν τον τρό ο, οδήγησαν
στην ε έκταση του ‘δικτύου’ του κοινωνικού ελέγχου ακόµα και άνω σε ληθυσµούς οι ο οίοι, µε δικαιοκρατικά κριτήρια,
θα ήσαν οινικά αδιάφοροι. (…) Η εµ ειρία α ’ την εφαρµογή των εναλλακτικών µέτρων µεταχείρισης στην κοινότητα,
α έδειξε ως η ιδέα της κοινωνικής ε ανένταξης δεν µ ορεί να εννοηθεί α λά σε αντι αράθεση µε την ιδέα του
εγκλεισµού. ∆εν αρκεί δηλαδή να εκτίει κανείς µια οινή στην κοινότητα, ή έστω να βρίσκεται στην κοινότητα µε κά οιον
οινικό όρο, για να θεωρηθεί ότι έτσι διευκολύνεται η κοινωνική ε ανένταξή του. Εκείνο ου έχει ρωταρχική σηµασία
είναι ο τρό ος ου ροετοιµάζεται και οργανώνεται η αραµονή του στην κοινότητα, δηλαδή η α αραίτητη κοινωνική και
ψυχολογική υ οστήριξη ου του αρέχεται για να µ ορέσει να αντα οκριθεί στις ανάγκες του.» Πρβλ. Νικολόπουλος
Γεώργιος, «Φυλακή και τοπική κοινωνία: από τη σωφρονιστική µεταρρύθµιση στην υποστήριξη των κοινωνικά
αποκλεισµένων νέων – η εµπειρία της ΑΡΣΙΣ», στο Κέντρο Αποκατάστασης Θυµάτων Βασανιστηρίων,
Φυλακές στην Ελλάδα: Σωφρονισµός ή Τιµωρία;, Ιωάννινα, πρακτικά διηµερίδας, 7 και 8 ∆εκεµβρίου 1996, σ. 78.
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Όπως αναφέρει η Marty, η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της στα ειδικά σχολεία
(Marty, 1997), η σχέση βοήθειας υπονοεί ότι ο βοηθών κατατάσσεται στο χώρο του
«φυσιολογικού» και ο βοηθούµενος στο χώρο του «ανώµαλου»: αυτός που ερµηνεύεται,
παρατηρείται και γίνεται αντικείµενο περιγραφής, µε λέξεις που πηγάζουν από το λόγο
αυτού που παρατηρεί, ερµηνεύει και περιγράφει, είναι θύµα συµβολικής βίας. Αν και η βία
του τύπου αυτού διαπερνά το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων (κάθε κοινωνική σχέση ή
ανταλλαγή εµπεριέχει άνιση κατανοµή ισχύος), υπάρχουν κοινωνικοί χώροι συγκροτηµένοι
ειδικά για το σκοπό αυτό (Basaglia, 1970, 103-139). Ο απώτερος στόχος των προνοιακών
θεσµών, της περίθαλψης και της αντιµετώπισης µιας ανωµαλίας ή µιας αδυναµίας, είναι η
ακύρωση της αρνητικότητας. Ανεξάρτητα από το εάν προσεγγίζουµε κατανοητικά ή
συµπονετικά τον άλλο, αυτός διατηρεί τη θέση ενός «υπό µεταλλαγή Άλλου», ενός
«αντικειµένου», επάνω στο οποίο επενεργούν δυνάµεις οι οποίες επιδιώκουν την αλλαγή του
σε κάτι διαφορετικό. Η εγγύτητα ετεροπροσδιοριζόµενων κοινωνικών οµάδων που πολλές
φορές παρατηρείται σε ανάλογους θεσµούς υποκρύπτει τη «ριζική διαφορετικότητα», η
οποία υπονοείται και υπογραµµίζεται από τον ίδιο το θεσµό. Το «πλησίασµα» συχνά
υποκρύπτει µια θεµελιώδη «αποδέσµευση» (désengagement), η οποία ανάγεται στη
θεώρηση του άλλου ως ριζικά διαφορετικού. «Αυτή η στρατηγική της αοδέσµευσης λαµβάνει
χώρα ιδιαιτέρως µε τη µεσολάβηση της τεχνικοοίησης και της ψυχολογικοοίησης…» (Marty, 1997,
σ. 3). Η τρέλα, η οποία αντίκειται στην εικόνα του υποκειµένου που είναι δηµιουργός και
κυρίαρχος της ύπαρξής του, αποτελεί ένα τυπικό παράδειγµα µιας «ριζικής
διαφορετικότητας», για την οποία έχουν διοργανωθεί θεσµοί προκειµένου αυτή να
επιδιορθωθεί και να προσαρµοστεί στα καθιερωµένα πρότυπα.
«Αυτοί οι άνθρωποι» είναι τελικά «αυτοί» ή «άνθρωποι»; Είναι όµοιοι ή άλλοι; Η
λογική της επανένταξης και οι πρακτικές που τη συνοδεύουν θέτουν το ζήτηµα των ορίων.
Στους νέους χώρους της τρέλας, η συλλογική και η ατοµική ταυτότητα βρίσκεται υπό
επαναδιαπραγµάτευση και τίθεται ως διακύβευµα. Σύµφωνα µε τη «θεώρηση της
ψυχιατρικοποίησης», «αυτοί οι άνθρωποι» ενσαρκώνουν τις φιγούρες του αλλότριου, του
ξένου. Το σίγουρο είναι ότι η αναµόχλευση του ζητήµατος των ορίων αποτελεί µια δοµική
συνέπεια της ορατότητας και της παρουσίας αυτών που πριν ήταν µονοσήµαντα µη ορατοί,
καθότι έγκλειστοι, και αµετάκλητα απόντες, καθότι κοινωνικά εξόριστοι.
4. Η «υόθεση της υοκειµενικοοίησης»
Στον αντίποδα της θεώρησης της ψυχιατρικοποίησης, η θεώρηση της
υποκειµενικοποίησης υπογραµµίζει τις απελευθερωτικές συνιστώσες της κοινωνικής και της

465

κοινοτικής ψυχιατρικής.38 Το άνοιγµα στην κοινότητα ερµηνεύεται, υπ’ αυτή την οπτική, ως
απελευθέρωση της υποκειµενικότητας, ως χειραφετητικό πρόταγµα που κατατείνει, έστω ως
υπόσχεση,

στην

αυτοδιαχείριση

ελεύθερων

από

καταναγκασµούς

υποκειµένων.

Επισηµαίνεται η αποϊατρικοποίηση των νέων ψυχιατρικών δοµών και η ανάπτυξη ενός
επικοινωνιακού δυναµικού, το οποίο δυνάµει διαµεσολαβεί τους προκαθορισµούς του
πεδίου, όπως αυτοί κρυσταλλώνονται στους κοινωνικούς ρόλους.
Σύµφωνα µε την εν λόγω «αισιόδοξη» οπτική, η αναδιάρθρωση των ψυχιατρικών
υπηρεσιών συνεπάγεται την εγκαθίδρυση ενός διαλογικού µοντέλου παρέµβασης, το οποίο
διαµεσολαβεί τη συνάντηση θεραπευτών και θεραπευοµένων. Η θεραπευτική διαδικασία
νοείται εδώ ως έκθεση υποκειµενικοτήτων, ως επικοινωνιακή πράξη που αποσκοπεί στη
γνώση του άλλου και, εν τέλει, στη χειραφέτησή του. Η «παιδαγωγική της αυτονοµίας»
νοείται ως πρόγραµµα χειραφέτησης, ο «υπευθυνοποιητικός λόγος» ως θεµέλιο του
εκδηµοκρατισµού των ψυχιατρικών υπηρεσιών: στόχος είναι η απελευθέρωση του άλλου από
τα δεσµά που τον εµποδίζουν να παραστεί ως αυτόνοµη κοινωνική οντότητα, διεκδικώντας
πλήρη δικαιώµατα συµµετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Τόσο οι θεραπευτές όσο και οι
θεραπευόµενοι καλούνται να εκθέσουν την υποκειµενικότητά τους, στο εσωτερικό ενός
διαλογικού κοινωνικού χώρου, εντός του οποίου η αυθεντία µπαίνει σε παρένθεση, κατά το
φαινοµενολογικό πρότυπο, προκειµένου να καταδειχθεί και να αναδειχθεί η ανθρώπινη
υπόσταση, εν τέλει η οµοιότητα.39
Το κοινωνικό νοείται εδώ ως φορέας ανάδειξης του ατοµικού, στην πλήρως
εξατοµικευµένη του µορφή, ως αυτόβουλου υποκειµένου. Μέσα από τις ρωγµές των
κοινωνικών δοµών ξεπροβάλλει ο εαυτός του υποκειµένου (Goffman, 1994, σ. 289). Η
απορύθµιση του συλλογικού νοείται ως δυνατότητα εκδίπλωσης της υποκειµενικότητας. Η
εξατοµίκευση θεωρείται ως διαδικασία παραγωγής αυτοαναφορικών υποκειµένων, τα οποία
παραγάγουν τα ίδια τον εαυτό τους.
38

Όπως σηµειώνεται σε φυλλάδιο οργάνωσης που δραστηριοποιείται υπέρ της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, το
εν λόγω συλλογικό µόρφωµα « ροσ αθεί να το οθετήσει την ψυχιατρική ε έκεινα του αραδοσιακού της χώρου και
ρόλου και να της α οδώσει την θερα ευτική της διάσταση και α οτελεσµατικότητα. Α οφεύγει βίαιες αρεµβάσεις και
ροσ αθεί να αντιµετω ίσει τον άσχοντα άνθρω ο στον οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό του χώρο. Ενίσταται στην
ψυχιατρικο οίηση της ζωής α οδίδοντας µόνο την ερµηνευτική κατανόησή της.»
39 Σύµφωνα µ’ αυτή τη λογική, η πορεία «προς» τον άλλο πόλο της θεραπευτικής σχέσης (aller vers), δεν
περιορίζεται στη γεωγραφική µετακίνηση (αναζήτηση ενός «αιτήµατος» πριν αυτό εκφραστεί, εν είδει
προληπτικής παρέµβασης). Πρόκειται για µια πορεία «προς» τον άλλο, προκειµένου αυτός να κατανοηθεί. Το
«ψυχιατρικό αίτηµα» αναζητάται πριν την έκφρασή του όχι µόνο προκειµένου αυτό να αντιµετωπιστεί
«έγκαιρα» αλλά προκειµένου να κατανοηθεί το νόηµά του και η σηµασία που έχει για το ίδιο το ψυχικά
πάσχον υποκείµενο. Για αυτή την κοινωνική λογική στις νέες ψυχιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες βλ. Laval
Christian, “La relation d’ aide à l’ épreuve de la souffrance psychique et social”, στο Micoud André, Peroni
Michel (επιµ.), Ce qui nous relie, Éditions de l’ Aube, 2000, σ. 45-57 και στο ίδιο Ravon B., Pichon P.,
Franguiadakis S., Laval Ch., “‘Aller à la rencontre’: l’ engagement des professionnels et bénévoles de l’ aide
auprès des ‘personnes en souffrance’”, σ. 71-87.
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Είδαµε ότι η ίδια η θεσµική αναδιοργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών οδηγεί
στην ανάδειξη της υποκειµενικότητας, ως κεντρικής διάστασης της θεραπευτικής
διαδικασίας. Παρατηρήσαµε πώς τα προτάγµατα που συνοδεύουν τη διαδικασία
αναδιάταξης των ψυχιατρικών υπηρεσιών προσκαλούν τους συµµετέχοντες στο θεραπευτικό
γίγνεσθαι να παρευρεθούν ως πρόσωπα. Είδαµε τέλος, ότι οι προβληµατικοποιήσεις της
καθηµερινότητας, ως συνέπεια της διείσδυσης των µεταρρυθµιστικών προταγµάτων στην
καθηµερινότητα, εστιάζονται στο άτοµο, στο οποίο τείνουν να επιβάλλουν µια νέα
κανονιστικότητα, καλώντας το να επεξεργαστεί τον εαυτό του προκειµένου να τον συντονίσει
µε τις συλλογικές εξελίξεις.
Ακόµα κι εάν εµµέναµε σε µια φορµαλιστική προσέγγιση θα ανευρίσκαµε
πραγµατολογικές επιβεβαιώσεις αυτής της προοπτικής. Έστω ως προοπτική, έστω ως
υπόσχεση. Ακόµα και εάν πρόκειται για µια δοµική και εξαναγκαστική µεταβολή των
πλαισίων δράσης, το άτοµο καλείται να εκθέσει την προσωπικότητά του και κατά κάποιο
τρόπο είναι αναγκασµένο να παρευρεθεί στους χώρους όπου εκτυλίσσεται το θεραπευτικό
γίγνεσθαι ως υποκείµενο.40 Η ασάφεια των επαγγελµατικών-θεραπευτικών ρόλων συνηγορεί
σ’ αυτή την έκθεση, και η χαλαρότητα του πλαισίου οδηγεί στη θεσµικά επικυρωµένη
«απόσταση από το ρόλο», για να χρησιµοποιήσουµε τους όρους του Goffman (1996).
Είδαµε ότι η φροντίδα «µέσα» στην κοινότητα επιφέρει µια εσωτερική
αναδιοργάνωση της θεραπευτικής πρακτικής. Τα κοινωνικά επαγγέλµατα πολλαπλασιάζονται
και αποκτούν έναν βαρύνοντα ρόλο, αλλά και η συνολική αναλογία θεραπευτώνθεραπευοµένων µεταβάλλεται προς όφελος των πρώτων, την ίδια στιγµή που µια σειρά από
«ερασιτέχνες-ειδικούς» διεκδικούν ρόλους πλάι σ’ αυτούς των επαγγελµατιών (Ravon et al,
2002).
Η ίδια η σχέση ψυχιατρικής και κοινωνίας επανακαθορίζεται. Ο «κοινωνικός
αποκλεισµός» του ψυχασθενή ήταν συνάµα «κοινωνικός αποκλεισµός» του θεραπευτή. Η
«επανένταξη» των χρόνιων τροφίµων των ψυχιατρικών νοσοκοµείων-ασύλων οδηγεί
αναπόδραστα στην επανένταξη των θεραπευτών τους. Οι ειδικοί εισχωρούν σε κοινωνικούς
κόσµους όπου εκτίθενται στη διαχείριση προβληµάτων, στα οποία δεν έχουν όµως την
πρωτοκαθεδρία ή έστω την αποκλειστική αρµοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει ο
δρόµος για έναν επαναπροσδιορισµό του «αντικειµένου» της ψυχιατρικής προς την
κατεύθυνση της υποκειµενικοποίησης αλλά και για µια ευρύτερη ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων µεταξύ των θεραπευτικών ρόλων. Ο θεραπευόµενος καλείται ως υποκείµενο
40

Για µια σε βάθος παρουσίαση της προβληµατικής της εξατοµίκευσης από την πλευρά των διαδικασιών που
οδηγούν το σύγχρονο άτοµο στην έκθεση της υποκειµενικότητάς του και στην προσωπική του δέσµευση στις
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να εµπλακεί ενεργητικά στο θεραπευτικό γίγνεσθαι. Ακόµα και ο τεχνοκρατικός λόγος
(«εκσυγχρονιστική» ψυχιατρική) προϋποθέτει ένα αυτόβουλο άτοµο, το οποίο θα
«συνεργαστεί» (π.χ. «συµµόρφωση ως προς τη χορηγούµενη φαρµακευτική αγωγή»)
συναινώντας στη θεραπευτική παρέµβαση. Η εξασθένιση του χαρακτήρα των ψυχιατρικών
υπηρεσιών

ως

χώρων

φύλαξης

οδηγεί

αναπόδραστα

στην

ενίσχυση

της

υποκειµενικοκεντρικής προσέγγισης του ψυχιατρικού «αντικειµένου».41
Παράλληλα επανεξετάζεται όλο εκείνο το εννοιολογικό πλαίσιο κατανόησης της
ψυχικής οδύνης η οποία, εφεξής, περιπλέκεται µε την κοινωνική οδύνη. Έτσι, πολλές
ψυχιατρικές υπηρεσίες χάνουν τον αµιγώς ψυχιατρικό τους χαρακτήρα και µετατρέπονται σε
ένα είδος οιονεί κοινωνικής υπηρεσίας:
«Τα κέντρα αυτά ροσφέρουν ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική αοκατάσταση, κοινωνική βοήθεια και,
όου ααιτείται, θεραευτική αντιµετώιση οξέων εριστατικών. Ένας αριθµός ροστατευόµενων
διαµερισµάτων αρέχει ένα ‘µη-ιατρικό’ και φιλικό εριβάλλον για τους ιο βαριά και χρόνιους
ασθενείς.» (www.why2001.gr, η υπογράµµιση δική µου)
Συνεπώς, η ψυχιατρική µεταρρύθµιση φαίνεται να ενέχει µια διάσταση ενίσχυσης
της υποκειµενικοκεντρικής διάστασης του ψυχιατρικού θεσµού. Η «θεώρηση της
υποκειµενικοποίησης» βλέπει σε αυτό τον κοινωνικό µετασχηµατισµό µια προοπτική
χειραφέτησης και µια υπόσχεση αδιαµεσολάβητης έκφρασης της υποκειµενικότητας.
Πρόκειται για ένα πραγµατολογικά θεµελιωµένο διάβηµα απελευθέρωσης του ατόµου από
τους καταναγκασµούς της κυριαρχίας που ενυπάρχουν στις ψυχιατρικές δοµές; Τελικά, σε
ποια διάσταση του µετασχηµατισµού του ψυχιατρικού θεσµού µπορούµε να δώσουµε την
πρωτοκαθεδρία, στην κοινωνικοποίηση της ψυχιατρικής (υπόθεση της υποκειµενικοποίησης)
ή στην ψυχιατρικοποίηση της κοινωνίας (υπόθεση της ψυχιατρικοποίησης);42 Αν
αντιπαραβάλαµε αυτές τις αντιτιθέµενες ερµηνευτικές προοπτικές είναι για να φωτίσουµε τη
µια µε την προβληµατική που αναδεικνύει η άλλη, έτσι ώστε να καταδειχτούν τα
διακυβεύµατα που ανακύπτουν µε το µετασχηµατισµό του ψυχιατρικού θεσµού. Είναι σε
αυτή τη διαµφισβήτηση που εστιάζεται στο εσωτερικό του ατόµου, το οποίο εγκαλείται ως
υποκείµενο να παραγάγει το ίδιο τον εαυτό του, ή έστω να συνδράµει στην κοινωνική
παραγωγή του, που θα εστιάσουµε την προσοχή µας στη συνέχεια. Αν η υποκειµενικότητα
καθηµερινές διαδράσεις, βλ. το συλλογικό τόµο Ion Jacques, Peroni Michel (επιµ.), Engagement public et
exposition de la personne, Éditions de l’ Aube, 1997.
41 Βλ. για παράδειγµα τη µαρτυρία ενός ατόµου το οποίο, παρά τα προβλήµατα αµνησίας, αντιµετώπιζε το
«ηλεκτροσόκ» ως «απελευθερωτική διαδικασία», στο πλαίσιο µιας εθελούσιας, χωρίς τη µεσολάβηση
νοσηλείας, αγωγής που ακολουθούσε: “Electrochoc, mon amour”, Courrier Internationnal, τ. 486, 2000, σ. 50.
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καθίσταται διακύβευµα είναι γιατί τα εγχειρήµατα επαναπροσδιορισµού του κοινωνικού
ατόµου θέτουν επί τάπητος ζητήµατα ορίων. Η αναµόχλευση αυτών των ορίων αποτελεί µια
από τις σηµαντικότερες συνιστώσες της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης και γενικότερα της
εγκατάστασης της ψυχιατρικής «έξω» από τα τείχη του ασύλου.
5. Η υοκειµενικότητα ως διακύβευµα
Τα προτάγµατα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης, αυτό το σύνολο από «να» που
διεισδύουν στο πεδίο της καθηµερινότητας, εστιάζονται στον επαναπροσδιορισµό του
υποκειµένου. Αυτά τα εγχειρήµατα συνδέονται µε ευρύτερες διαδικασίες που σχετίζονται µε
την αναδιοργάνωση της εργασίας, την «κρίση» του κράτους πρόνοιας και την αναδιάταξή
του σε τοπικό επίπεδο καθώς και µε τη διαδικασία εξατοµίκευσης. Το εγχείρηµα του
επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου, το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του
συµπλέγµατος λόγων και πρακτικών, τίθεται ως οιονεί «ιδεολογικό προαπαιτούµενο» των
νέων θεσµικών ρυθµίσεων. Αν παραθέσαµε προηγουµένως δύο διαµετρικά αντίθετες
ερµηνευτικές προοπτικές αυτής της πορείας, όπως αυτή συγκεκριµενοποιείται στην
περίπτωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης στην Ελλάδα, είναι για να επιστήσουµε την
προσοχή σε αυτή καθεαυτή την ανάδειξη της υποκειµενικότητας ως ατοµικού και
συλλογικού διακυβεύµατος, αποφεύγοντας µονοσήµαντες αναγνώσεις µιας εξαιρετικά
πολύπλοκης και πολυδιάστατης διαδικασίας.
Γιατί, όµως, η υποκειµενικότητα αποτελεί διακύβευµα; Το ερώτηµα αυτό µπορεί να
απαντηθεί µε µια µετατόπιση. Αντί για το «γιατί» θα µπορούσαµε να εστιάσουµε την
προσοχή µας στο «τι» τίθεται ως διακύβευµα. Μέσα από τη διαδικασία της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης και τα εγχειρήµατα επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου που τη
συνοδεύουν επανατίθενται ως προβλήµατα προς επίλυση µια σειρά από κοινωνικές
οριοθετήσεις. Το ζήτηµα του επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου παίρνει τη µορφή της
επαναδιαπραγµάτευσης των ορίων σε µια σειρά από διαφορετικά πεδία. Μελλοντικές
ερευνητικές προσπάθειες µπορούν να εστιαστούν ακριβώς σε αυτές τις κοινωνικές αναοριοθετήσεις, προκειµένου να κατανοηθεί η κατεύθυνση των κοινωνικών µετασχηµατισµών.
Τα κυριότερα από τα ζητήµατα που τίθενται ως προβλήµατα ορίων µέσω των εγχειρηµάτων
επανεννοιολόγησης της υποκειµενικότητας, τα οποία καταγράφηκαν από την παρούσα
έρευνα, είναι τα εξής:

42

Για µια πλήρη επισκόπηση της προβληµατικής των κοινωνικών δικτύων και των κινηµάτων υγείας ως
εναλλακτικών µορφών παρέµβασης, βλ Μπαϊρακτάρης Κώστας, Ψυχική υγεία και κοινωνική αρέµβαση, ο.π., σ.
161-236.
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-

Το ζήτηµα της συλλογικής και της ατοµικής ταυτότητας. Η εγκατάσταση της ψυχιατρικής
«µέσα στην κοινότητα» θέτει επί τάπητος το ζήτηµα των ορίων µεταξύ οµαλότητας και
µη οµαλότητας. Εάν τα τείχη του ασύλου οριοθετούσαν µε σαφήνεια στο συλλογικό
φαντασιακό τις κοινωνικές επικράτειες του οµαλού, δε συµβαίνει το ίδιο µε τις
διαφοροποιηµένες ψυχιατρικές δοµές. Η εγγύτητα, η «παρουσία» αυτών των ανθρώπων»
εντός του πλαισίου όπου εκτυλίσσονται οι καθηµερινές δραστηριότητες, επιβάλλει τις
δικές της αναγκαιότητες. Προπάντων, µας αναγκάζει να ξανασκεφτούµε τα όρια µεταξύ
του οµαλού και του µη οµαλού, µεταξύ της υγείας και της αρρώστιας, του ανθρώπινου
και του µη ανθρώπινου.43 Εν ολίγοις, η κοινοτική ψυχιατρική καθιστά εκ νέου επίκαιρη
τη διερώτηση των νεωτερικών κοινωνιών περί θεµελιακής οµοιότητας των ανθρώπινων
όντων (Gauchet, 1985, σ. 232-253, 1992, σ. 10-11, 15, Μεγαλοοικονόµου, 2001α, σ.
91-92, Μάτσα, 2000, σ. 77). Έως ποιου σηµείου επεκτείνεται η επικράτεια του οµαλού
και του ανθρώπινου;

-

Το ζήτηµα της οριοθέτησης του δηµόσιου και του ιδιωτικού. Η εργασία επί του εαυτού, η
εγκαθίδρυση µιας ηθικής της ευθύνης, η παιδαγωγική της αυτονοµίας, αποτελούν
διαφορετικά σηµεία µιας κανονιστικότητας που αποσκοπεί στην εκ νέου οριοθέτηση του
δηµόσιου

και

του

ιδιωτικού,

του

ατοµικού

και

του

συλλογικού.

Οι

προβληµατικοποιήσεις που εστιάζονται στο εσωτερικό του ατόµου, εγκαλώντας το να
ενεργήσει ως πρόσωπο εκθέτοντας την υποκειµενικότητά του, επιχειρούν να
επαναπροσδιορίσουν τα όρια µεταξύ του αυστηρά ιδιωτικού και του δηµόσιου. Εάν η
συγκρότηση της προσωπικότητας τίθεται ως επιτακτική αναγκαιότητα που συνδέεται µε
συνολικές στοχοθεσίες τότε η παραδεδεγµένες οριοθετήσεις του συλλογικού και του
δηµόσιου έναντι του ατοµικού και του ιδιωτικού όχι µόνο παύουν να είναι ξεκάθαρες
αλλά, επιπλέον, επιδιώκεται ο επανακαθορισµός τους.
-

Το ζήτηµα της αρµοδιότητας. Μέχρι ποιου σηµείου µπορεί να φτάσει η εκφρασµένη µέσα
από θεσµούς (στη συγκεκριµένη περίπτωση του ψυχιατρικού θεσµού) συλλογική
παρέµβαση στο εσωτερικό του ατόµου; Ποιος είναι αρµόδιος να παρέµβει σε µια
ψυχική οδύνη: το κράτος, η κοινότητα, η επιστήµη, οι οργανώσεις πολιτών, το ίδιο το
άτοµο; Έως ποιο σηµείο το κράτος, αλλά και άλλοι συλλογικοί φορείς, νοµιµοποιούνται
να παρεµβαίνουν στο εσωτερικό του ατόµου και σε σχέση µε ποιους σκοπούς; Τι είναι

43

Αναφερόµενος στη δηµιουργία ενός τηλεοπτικού σταθµού από ένα ψυχιατρικό ινστιτούτο που
εγκαταστάθηκε στην καρδιά του Ρίο στη Βραζιλία, σε µια λαϊκή γειτονιά, ο Percq αναφέρει ότι «άλλαξε ολλά
ράγµατα. Ξεκινώντας α ό το βλέµµα, µε το ο οίο όλοι και ο καθένας έβλε αν τους εαυτούς τους». Rochette Bruno,
“Pasqual Percq: Les Caméras des favelas” (βιβλιοκριτική), Le monde diplomatique, Ιούλιος 1998, σ. 31.
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κοινωνικό πρόβληµα και τι ατοµικό (ψυχολογικό-ψυχιατρικό); Ποια είναι η σχέση του
ψυχιατρικού θεσµού µε τους άλλους κοινωνικούς θεσµούς;
-

Το ζήτηµα των δυνατοτήτων της δράσης. Η κοινωνική παραγωγή του ατοµικού συνδέεται µε
την οριοθέτηση των δυνατοτήτων παρέµβασης του ατόµου στις συλλογικές διεργασίες.
Ο επαναπροσδιορισµός της υποκειµενικότητας συνδέεται ευθέως µε ζητήµατα όπως
ποια δράση είναι δυνατή, σε σχέση µε ποιες αξίες, βασισµένη σε ποια µέσα και
νοµιµοποιηµένη µε ποιες αναφορές. Επαναπροσδιορισµός του υποκειµένου σηµαίνει
επαναπροσδιορισµός των δυνατοτήτων παρέµβασης του ατόµου στο κοινωνικό, δηλαδή
την εκ νέου οριοθέτηση του κοινωνικού ατόµου ως πολιτικού ατόµου.

-

Το ζήτηµα της οριοθέτησης των θεραευτικών ρόλων. Ο επαναπροσδιορισµός του
υποκειµένου προς θεραπεία θέτει ένα αίτηµα επανακαθορισµού του καταµερισµού της
εργασίας στο εσωτερικό του ψυχιατρικού θεσµού. Για παράδειγµα, η βιολογική
προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας οδηγεί σε µια ψυχοφαρµακολογική θεραπευτική
αντιµετώπισή της, γεγονός που οδηγεί στην κυριαρχία των ψυχιάτρων στο πεδίο. Μια
περισσότερο κοινωνική προσέγγιση εµπλέκει στο θεραπευτικό γίγνεσθαι νέους
παρεµβαίνοντες και επαναπροσδιορίζει τα θεραπευτικά καθήκοντα, έτσι ώστε ένα µέρος
από την ψυχιατρική αρµοδιότητα να µετατίθεται σε άλλους δρώντες, επαγγελµατίες ή
µη. Το αίτηµα για έκθεση της υποκειµενικότητας και η ανάδειξη της σηµασίας της
εργασίας επί του εαυτού οδηγεί στη σύγχυση αναφορικά µε τις οριοθετήσεις των
θεραπευτικών ρόλων.

Συνεπώς, οι αντιλήψεις για το υποκείµενο διαπερνούν και

διαµεσολαβούνται από τον αγώνα για τον προσδιορισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ των
θεσµικά εµπλεκοµένων στη θεραπευτική διαδικασία.
-

Το ζήτηµα της κανονικής βιογραφίας. Μέχρι ποιου σηµείου το άτοµο µπορεί και δικαιούται
να θέσει διεκδικήσεις προσδιορισµού του εαυτού του; Είναι αυτό δυνατό και σε ποιο
βαθµό; Σε σχέση µε ποιες συλλογικές διεργασίες; Σε σχέση µε ποια συµφέροντα και σε
σχέση µε ποιες συνολικές και ατοµικές συνέπειες; Σε ποιο βαθµό η αναστοχαστικότητα
και η ενεργητική εµπλοκή του ατόµου στην παραγωγή του εαυτού του αποτελεί αφενός
νόµιµη βιογραφική τροχιά και αφετέρου ρεαλιστικό βιογραφικό σχέδιο; Με ποιους
όρους; Το ζήτηµα του προσδιορισµού του υποκειµένου και της παραγωγής ενός
συγκεκριµένου «ατοµικού είναι» συνδέεται µε θεσµικές διευθετήσεις και ευρύτερες
κοινωνικές ρυθµίσεις.

-

Το ζήτηµα της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού κόσµου. Οι αντιλήψεις περί υποκειµένου και
υποκειµενικότητας αποτελούν συστατικό στοιχείο της νόµιµης θεώρησης του κοινωνικού
κόσµου, δηλαδή της κυρίαρχης ιδεολογίας. Εποµένως, η κανονιστικότητα που
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εστιάζεται στον προσδιορισµό και την κοινωνική παραγωγή των ατόµων συνδέεται
αναπόδραστα µε τους ιδεολογικούς αγώνες, οι οποίοι συνδέονται µε τη σειρά τους µε τις
ιεραρχικές δοµές, είτε στο εσωτερικό του πεδίου (π.χ. κατανοµή των θεραπευτικών
αρµοδιοτήτων) είτε στη συνολική κοινωνία (π.χ. αναδιατάξεις του κράτους πρόνοιας και
ιδεολογικά συµφραζόµενα). Οι λόγοι περί υποκειµένου ενθυλακώνονται κοινωνικά στους
κοινωνικούς θεσµούς αλλά και στις ευρύτερες κοινωνικές διαιρέσεις.
Τα εγχειρήµατα επαναπροσδιορισµού του υποκειµένου της ψυχιατρικής θέτουν µια
σειρά από ζητήµατα ορίων που σχετίζονται µε την επανοριοθέτηση του ιδιωτικού και του
δηµόσιου, του ατοµικού και του συλλογικού. Η υποκειµενικότητα συνιστά τον κοινωνικό
χώρο όπου λόγοι και πρακτικές αντιµάχονται προκειµένου να προσδιοριστεί αυτό που το
άτοµο «µπορεί να είναι» και αυτό που «µπορεί να κάνει».44 «Αναστοχασµός», «αυτονοµία»,
«υπευθυνότητα», «αυτοπραγµάτωση», όλες αυτές οι λέξεις αποτελούν δοµικά στοιχεία ενός
λόγου που εγκαλεί το άτοµο ως υποκείµενο. ∆εν είναι µια «εν γένει ιδεολογία» αυτή που
εγκαλεί το άτοµο ως υποκείµενο (Althusser, 1990, σ. 111) αλλά µια συγκεκριµένη
κανονιστικότητα η οποία ενθυλακώνεται σε θεσµούς και ευρύτερες κοινωνικές διαιρέσεις,
εντός συγκεκριµένων ιστορικών και κοινωνικών συγκυριών. Στην παρούσα εργασία
εστιάσαµε την προσοχή µας στη ψυχιατρική µεταρρύθµιση και επιδιώξαµε να
διασαφήσουµε τον τρόπο που η κανονιστικότητα αυτή µετασχηµατίζει τον ορίζοντα εντός
του οποίου το άτοµο συγκροτείται ως υποκείµενο. Αυτή η «ιδεολογική αναδιάταξη» δεν
είναι ούτε µόνο γενική ούτε µόνο τοπική. Συνδέεται µε µια συγκεκριµένη ιδεολογική
λειτουργικότητα, η οποία οµολογεί, ή τείνει να οµολογήσει, µε τις σύγχρονες εξελίξεις στο
χώρο των ευρύτερων προνοιακών πολιτικών. Η αναδιάταξη των τελευταίων, είτε ως έκφραση
της «κρίσης» νοµιµοποίησης του κράτους πρόνοιας είτε ως ριζικός µετασχηµατισµός του
τρόπου λειτουργίας τους, όπως συµβαίνει στην περίπτωση της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης,
συνάδει µε µια νέα θεώρηση του κοινωνικού ατόµου και µε µια µεταστροφή των
διαδικασιών παραγωγής του.
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Σύµφωνα µε τον Αµπατζόγλου, πολλά από τα διακυβευόµενα πεδία που τίθενται ως τέτοια από την ιατρική
πρακτική διατηρούνται στην επικαιρότητα εξαιτίας της ψυχιατρικής: «Η αρρώστια ως ‘είναι’ και όχι µόνο ως
‘έχειν’, η ρωταρχικότητα της σχέσης αρρώστου-γιατρού, η ιστορία και η µακρά διάρκεια, η αξία της συνοδείας και της
συνέχειας στην ερίθαλψη, η σχετικότητα και η οικιλία των ιάσεων, η αναζήτηση των ορίων του φυσιολογικούαθολογικού, η υ οκειµενικότητα του ατόµου, η συλλογικότητα στη θερα εία και η συµβολική διάστασή της, η λειτουργία
του θερα ευτικού λαισίου, το θέµα του αιτήµατος κ.ο.κ. α οτελούν γόνιµα εδία ροβληµατισµού για ολόκληρη την
Ιατρική. Εξακολουθούν να υ άρχουν σήµερα χάρη στην Ψυχιατρική.» Πρβλ. Αµπατζόγλου Γ., «Σχέσεις και όρια
ψυχιατρικής και ιατρικής», Τετράδια ψυχιατρικής, τ. 40, σ. 67.
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Είναι ενδεικτική –και ας κλείσουµε µ’ αυτήν- η περιγραφή από την Κουίδου-Giles
του τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζουν το άτοµο σε ένα σύγχρονο προνοιακό θεσµό που
απευθύνεται σε εφήβους:
«Του συµεριφέρονται σαν άτοµο µε οντότητα και υεύθυνο για το µέλλον του και για την
ραγµάτωση του σκοού του. Παράλληλα τον καθοδηγούν ώστε η συµεριφορά του να είναι
ρεαλιστική και υεύθυνη. (…) Ειλογή του τρόου διαβίωσης ανάλογα µε τις ικανότητες του ατόµου
να διαχειριστεί θέµατα καθηµερινής ζωής. Περιλαµβάνει διαµονή σε ίδρυµα, διαµονή σε ανάδοχη
οικογένεια, σε οικοτροφείο ή διαµέρισµα όου υάρχει τακτική είβλεψη αό ενήλικες, µέχρι και
ενοικίαση διαµερίσµατος ή σιτιού όου ο έφηβος έχει λήρη ανεξαρτησία. Αυτή η βαθµιαία
ανεξαρτητοοίηση χρησιµεύει ώστε ο έφηβος να αοκτήσει την ανάλογη είρα ριν φτάσει στην λήρη
ανεξαρτησία του και αυτεάρκεια.»45

45

Κουίδου-Giles Σ., «∆εξιότητες για ανεξάρτητη διαβίωση», στο Λαµπρινή-Νινέττα ∆. Ζωή (επιµ.), Οικογένεια
και ολιτική σ’ ένα µεταβαλλόµενο κόσµο, Αθήνα, Επτάλοφος, 1997, σ. 154.

«(…) Άλλωστε τις κραυγές µας τις συγκαλύτει
το σηµαίνον και το σηµαινόµενον,
και τις ψυχές µας αλλοιώνουν οι
φαρµακοβιοµηχανίες.»

(Φαλελάκης Γιώργος, Ατέρµονη Ροή, Χανιά,
έκδοση περιοδικού Νεώριον, 1996.)
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΩΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑ
Ένα από τα κεντρικά θεωρητικά διλήµµατα στο χώρο της κοινωνιολογίας αποτελεί
αυτό µεταξύ δοµής και δράσης. «Το ζήτηµα έχει ως εξής: Μέχρι οιου σηµείου είµαστε
δηµιουργικά ανθρώινα υοκείµενα δράσης ου ελέγχουµε ενεργά τις συνθήκες της ίδιας µας της
ζωής; ή µήως τα ερισσότερα αό όσα κάνουµε είναι αοτέλεσµα γενικών κοινωνικών δυνάµεων ου
βρίσκονται εκτός του ελέγχου µας;» (Giddens, 2002, σ. 723) Οι δύο ακραίοι πόλοι σε αυτή την,
πάντοτε ανοικτή, συζήτηση σηµατοδοτούνται κυρίως από το στρουκτουραλισµό και από τις
ερµηνευτικές-φαινοµενολογικές προσεγγίσεις. Μπορούµε να σχηµατοποιήσουµε τις δύο
αντιθετικές

τοποθετήσεις

αναφορικά

µε

το

υποκείµενο

σηµειώνοντας

ότι

ο

στρουκτουραλισµός βλέπει στο υποκείµενο ένα αοτέλεσµα των ευρύτερων κοινωνικών
διαδικασιών ενώ οι ερµηνευτικές-φαινοµενολογικές προσεγγίσεις την πρωταρχική
δοµοποιούσα αρχή, την ροϋόθεση της κοινωνίας.
Στην πρώτη περίπτωση, το κοινωνικό άτοµο νοείται στην καλύτερη περίπτωση ως
φορέας (agent) καθηκόντων και αρµοδιοτήτων που του αποδίδονται. Η συγκρότησή του
συνιστά το αοτέλεσµα των δοµών. Η στρουκτουραλιστική θέση έχει ως άµεση
επιστηµολογική συνέπεια το µεθοδολογικό ολισµό. Το όλο προηγείται του µέρους και το
άτοµο έπεται των συλλογικών διαδικασιών.
Στη δεύτερη περίπτωση, το άτοµο νοείται ως ο δηµιουργός

των κοινωνικών

µορφωµάτων. Το υποκείµενο, το αυτόβουλο άτοµο, αποτελεί την ροϋόθεση του
κοινωνικού. Η θεώρηση του ατόµου ως δηµιουργού της κοινωνίας έχει ως άµεση
επιστηµολογική συνέπεια το µεθοδολογικό ατοµισµό, δηλαδή την εξέταση των συλλογικών
διεργασιών από την πλευρά του δρώντος υποκειµένου.
Οι συµβιβαστικές θέσεις δεν λείπουν. Ανάµεσα στη θεώρηση των κοινωνικών
γεγονότων ως «πραγµάτων» (Durkheim) και στη θεώρηση των κοινωνικών δοµών ως
ατοµικών δηµιουργηµάτων ή κατασκευών των κοινωνιολόγων (Garfinkel, Cicourel), θα
βρούµε µια πληθώρα από εγχειρήµατα που εστιάζονται στην υπέρβαση αυτής της
παραδοξότητας που είναι σύµφυτη µε το «ανθρώπινο είναι», δηλαδή του να είναι
ταυτόχρονα δηµιουργός και δηµιούργηµα. Ο Bourdieu µε την έννοια της «έξης», ο
Giddens µε τη θεωρία της «δοµοποίησης», ο Habermas µε το συνθετικό εγχείρηµα της
θεωρίας του «επικοινωνιακού πράττειν», είναι ορισµένες µόνο από τις πιο πρόσφατες
απόπειρες να ξεπεραστεί αυτό το δίληµµα.
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Σύµφωνα µε τον Giddens, είναι πολύ πιθανό το πρόβληµα αυτό να µην επιλυθεί
ποτέ οριστικά (2002, σ. 726), ίσως γιατί είναι σύµφυτο µε τη βαθύτερη ουσία του ανθρώπου,
ως «δοµηµένης» όσο και «δοµοποιούσας» αρχής. Η παρούσα µελέτη εστιάστηκε στο
διάκενο αυτών των δύο αντιθετικών ερµηνευτικών προοπτικών, εξετάζοντας τον τρόπο µε
τον οποίο σε ορισµένες περιπτώσεις το υποκείµενο καθίσταται διακύβευµα τόσο των
ευρύτερων κοινωνικών διαδικασιών όσο και τον ατοµικών και των συλλογικών
στοχοθετήσεων. Υιοθετώντας την «ιστορική προοπτική», στα χνάρια που χάραξε ο Elias,
επεχείρησε να δείξει πώς σε ένα συγκεκριµένο κοινωνικό χωροχρόνο, δηλαδή την ελληνική
ψυχιατρική του γυρίσµατος του αιώνα, µετασχηµατίζεται ο κοινωνικός ορίζοντας συγκρότησης
του υοκειµένου. ∆ηλαδή ο νοηµατοφόρος ορίζοντας εντός του οποίου τα άτοµα βρίσκουν τα
απαραίτητα νοητικά εργαλεία και τα µέσα προκειµένου να προσδιορίσουν τον εαυτό τους
και τις δυνατότητες της δράσης τους αλλά και να αντιπαλέψουν, σε κάποιες περιπτώσεις µε
σαφή στόχευση, τις αντιµαχόµενες επιταγές που τους καλούν να παραγάγουν το «είναι» τους
µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Αυτές οι επιταγές, που συνδέονται οργανικά µε τους
ευρύτερους κοινωνικούς µετασχηµατισµούς, εστιάζονται στο µικροσκοπικό πεδίο του
εσωτερικού του κάθε ατόµου ξεχωριστά, αποσκοπώντας στην αναπαραγωγή τους και στη
νοµιµοποίησή τους. Το συνολικό µέληµα για την ενεργητική εµπλοκή του ατόµου στην
παραγωγή της ταυτότητάς του δεν είναι µια σταθερά, µια δοµή έξω από την ιστορία, ένα
οντολογικό στοιχείο, όπως διατείνεται, για παράδειγµα, η εθνοµεθοδολογία. Σε αυτές τις
επιταγές -«να γίνεις ο εαυτός σου», «να σκεφτείς τον εαυτό σου», «να επεξεργαστείς τον εαυτό
σου», «να δουλέψεις µε τον εαυτό σου»- µπορούµε να δούµε ορισµένες ενδείξεις των
κατευθύνσεων προς τις οποίες κινούνται οι συνολικότεροι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί. Η
«επίτευξη του ρόλου», για να µιλήσουµε µε τους όρους του Garfinkel, είναι ο σύγχρονος
τρόπος δέσµευσης του ατόµου µε τα καθήκοντα που του αποδίδονται. Η ανάδειξη του
ατόµου δεν αποδεικνύει την χαλαρότητα των κοινωνικών δοµών, πολύ περισσότερο την
ανυπαρξία τους. Καταδεικνύει, όµως, τη µορφή που αυτές τείνουν να πάρουν, ως κοινωνικές
ρυθµίσεις που απαιτούν ολοένα και περισσότερο την αυτενέργεια, και τον τρόπο µε τον
οποίο νοµιµοποιούνται, ως αναγωγές από το γενικό στο µερικό.
Εντούτοις, δεν αρκεί ένας αφορισµός που να ανάγει αυτές τις εξελίξεις, για
παράδειγµα, στο ιδεολογικό εποικοδόµηµα του «ύστερου καπιταλισµού» ή στην
πειθάρχηση των νεωτερικών κοινωνιών. Ακόµα και αν η ανάδυση του ατόµου ως κεντρικής
έννοιας στο δηµόσιο χώρο συνδέεται µε τις µεταλλάξεις του παγκοσµιοποιηµένου
καπιταλισµού, µια σαφής «περιγραφή» αυτών των µερικότερων διαδικασιών συνεισφέρει µε
τον τρόπο της στην «κριτική της ιδεολογίας». Από την άλλη, θα ήταν εντελώς
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παραπλανητικό να θριαµβολογήσουµε για την ανάδειξη της υποκειµενικότητας και τον
εκδηµοκρατισµό ορισµένων κοινωνικών χώρων, στους οποίους προηγουµένως επικρατούσε,
πέραν κάθε αµφιβολίας, µια κραυγαλέα καθυπόταξη των σωµάτων και των ψυχών, όπως
συνέβαινε στην περίπτωση των παραδοσιακών ψυχιατρικών ασύλων. Η «αισιόδοξη» ερµηνεία
της «απελευθέρωσης» της υποκειµενικότητας θα παρέµενε τυφλή, εάν δεν επιχειρούσε να
συµπεριλάβει στον εξηγητικό της ορίζοντα την ευρύτερη διαδικασία και τα διακυβεύµατα
που ανακύπτουν από αυτή τη συνολική πορεία. Μπορούµε να ονοµάσουµε αυτή την
προοπτική ανάγνωσης της σύγχρονης κοινωνικής πραγµατικότητας ως θεώρηση της
εξατοµίκευσης. Εξαιτίας της προώθησης του καταµερισµού της κοινωνικής εργασίας οι
νεωτερικές κοινωνίες χαρακτηρίζονται από µια ολοένα και πιο ριζοσπαστική διαδικασία
εξατοµίκευσης, η οποία λαµβάνει διάφορες µορφές και εντοπίζεται µε διαφορετικό
περιεχόµενο στο εσωτερικό των ποικίλων όψεων του κοινωνικού: την εργασία, την υγεία, την
πολιτική και αλλού. Η εξατοµίκευση δε συνιστά, όµως, ένα κοινωνικό νόµο. Τουναντίον,
συνδέεται αναπόδραστα τόσο µε ατοµικά όσο και µε συλλογικά διαφέροντα. Αυτά τα
διαφέροντα καθιστούν την υποκειµενικότητα ένα κοινωνικό χώρο εντός του οποίου, εν είδει
αρένας, αντιµάχονται αντιτιθέµενες κοινωνικές λογικές. Γι’ αυτό το λόγο, η
υποκειµενικότητα καθίσταται κάποια ορισµένη στιγµή διακύβευµα, τόσο για το ίδιο το
άτοµο όσο και για τη συλλογικότητα που το περιβάλλει.
Εµπειρικές µελέτες που εστιάζουν την προσοχή τους σε συγκεκριµένα πεδία στα
οποία αναπτύσσονται παρόµοιοι ατοµικοί και συλλογικοί αγώνες προσδιορισµού του
εαυτού, µπορούν να προσφέρουν στην κατανόηση των σύγχρονων διαδικασιών παραγωγής
των κοινωνικών ατόµων. Η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία, αλλά και άλλοι κοινωνικοί
χώροι, αποτελούν κοινωνικά εργαστήρια παραγωγής και αναπαραγωγής του κοινωνικού
ορίζοντα συγκρότησης του υποκειµένου. Στρέφοντας την προσοχή µας σε τέτοιους χώρους,
εξετάζοντάς τους στη λεπτοµέρειά τους αλλά και τη διαπλοκή τους, αποκτούµε προνοµιακά
πεδία παρατήρησης των συνολικών εξελίξεων και ιδιαίτερα του τρόπου µε τον οποίο
συγκροτείται το σύγχρονο κοινωνικό άτοµο. Η παρούσα εργασία µπορεί να ειδωθεί ως µια
συνεισφορά προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κοινωνικοί τόοι όου έλαβε χώρα η εθνογραφική έρευνα εδίου
Κοινωνικοί
τόοι
Περιφέρεια
Κρήτης
Περιοχή Α

Θ.Ψ.Π.Χ.

Περιγραφή
Περιφέρεια
(υγειονοµική-διοικητική)
της
ελληνικής επικράτειας, στην οποία εντάσσεται η
υπό διερεύνηση περιοχή Α, το Θ.Ψ.Π.Χ. και το
Ιδιωτικό Ίδρυµα Χ.
Γεωγραφική περιοχή της περιφέρειας Κρήτης,
στην οποία υπάρχει εκτός από το Θ.Ψ.Π.Χ.
ένα σύνολο από εναλλακτικούς θεσµούς,
συµπληρωµατικούς αλλά και ανεξάρτητους από
αυτό, που δε µπορεί να περιοριστεί στο νοµό
Χανίων ούτε και να διευρυνθεί στο σύνολο
αυτού.
Περιφερειακό ψυχιατρικό νοσοκοµείο µε
ολοκληρωµένο δίκτυο υπηρεσιών.

Κλινική Ω

Κλινική του ψυχιατρείου Θ.Ψ.Π.Χ., στο οποίο
εντάσσεται το πρόγραµµα Ν και άλλες
εναλλακτικές δοµές, όπως κινητή µονάδα,
ψυχοεκπαιδευτικά σεµινάρια, κλπ.

Πρόγραµµα
αποκατάστασης
Ν

Πρόγραµµα αποκατάστασης (κανονισµός
815/84) στο πλαίσιο της κλινικής Ω, το οποίο
συµπεριλαµβάνει τη στιγµή της έρευνας µονάδα
επανένταξης (1), συνεταιριστικές µονάδες (7),
προστατευόµενα διαµερίσµατα (2), ξενώνα (1)
και µια σειρά από συναφείς δράσεις.
Εθνικό πρόγραµµα (Ψυχαργώς) δηµιουργίας
εναλλακτικών στο ψυχιατρείο δοµών, το οποίο
αποβλέπει στη σταδιακή συρρίκνωση του
Θ.Ψ.Π.Χ. µε έµφαση σε πρώτη φάση στη
µετεγκατάσταση των χρόνιων ασθενών µε
µακρά διαµονή στο ψυχιατρείο σε ξενώνες.
Ινστιτούτο
έρευνας
και
εφαρµογής
προγραµµάτων για την ψυχική υγεία, το οποίο
λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.∆.
Σύλλογος οικογενειών η οργάνωση του οποίου
υποβοηθήθηκε από το Ινστιτούτο Χ µε τη
χρηµατοδότηση και την υψηλή εποπτεία
ευρωπαϊκού προγράµµατος.
Λέσχη πρώην νοσηλευοµένων στο ψυχιατρικό
νοσοκοµείο Κ ή αλλού ή ατόµων µε
ψυχιατρικές διαγνώσεις, η οργάνωση της οποίας
υποβοηθήθηκε από το Ινστιτούτο Χ µε τη
χρηµατοδότηση και την υψηλή εποπτεία
ευρωπαϊκού προγράµµατος.
Σεµινάρια (αγωγή κοινότητας), τα οποία
διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Χ µε τη
χρηµατοδότηση και την υψηλή εποπτεία
ευρωπαϊκού προγράµµατος.

Πρόγραµµα Ψ

Ιδιωτικό ίδρυµα
Χ
Σύλλογος
οικογενειών Μ

Λέσχη Φ

Ψυχοεκπαιδευτικ
ά σεµινάρια ΝΝ
και διαλέξεις

Ερευνητικοί
ρόλοι
και
µεθοδολογικές αρατηρήσεις
Επιλεκτική παρακολούθηση θεσµών
και δράσεων που συνδέονται µε
προγράµµατα «αποασυλοποίησης».
Παρακολούθηση όλων των εξελίξεων
σχετικά µε τα ψυχιατρικά πράγµατα,
µέσω συµµετοχικής παρατήρησης,
µέσω του τοπικού τύπου και µέσω
πληροφορητών
(εστιασµένη
παρατήρηση).
Εστιασµένη
παρατήρηση
ή
συµµετοχική παρατήρηση (ανάλογα µε
τον εκάστοτε κοινωνικό τόπο).
Συµµετοχική
παρατήρηση
(παρατηρητής ως συµµετέχων) και,
ανάλογα µε την περίπτωση και τη
συγκεκριµένη
δοµή,
εστιασµένη
παρατήρηση.
Συµµετοχική παρατήρηση, εστιασµένη
παρατήρηση και έµµεση παρατήρηση
(µέσω πληροφορητών και µέσω του
τοπικού τύπου).
Συµµετοχική
παρατήρηση
(παρατηρητής ως συµµετέχων) και
χρήση ηµιδοµηµένης συνέντευξης.

Συµµετοχική παρατήρηση (πλήρως
συµµετέχων ή παρατηρητής ως
συµµετέχων, κατά περίπτωση)
Συµµετοχική
παρατήρηση
(συµµετέχων ως παρατηρητής).

Συµµετοχική παρατήρηση (πλήρως
συµµετέχων).

Συµµετοχική παρατήρηση (πλήρως
συµµετέχων).
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Εκδηλώσεις ΧΧ

Εκδηλώσεις ΚΚ

Συνέδρια

Άλλοι κοινωνικοί
τόποι

∆ηµόσιες εκδηλώσεις, οι οποίες είτε
διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Χ µε τη
χρηµατοδότηση και την υψηλή εποπτεία
ευρωπαϊκού
προγράµµατος,
είτε
διοργανώθηκαν από το Ινστιτούτο Χ µε ίδιους
πόρους.
Εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώθηκαν από το
Θ.Ψ.Π.Χ. και εντάσσονται στο ευρύτερο
πνεύµα της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης.
Συνέδρια και ηµερίδες στην Ελλάδα, τα οποία
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του ερευνητικού
προγράµµατος.

Ψυχιατρικοί θεσµοί σε άλλες περιοχές, στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συµµετοχική παρατήρηση µε ανάληψη
διαφόρων ρόλων.

Συµµετοχική
παρατήρηση
µε
διαφορετικό κάθε φορά βαθµό
εµπλοκής, ανάλογα µε την περίπτωση.
Εκτός από την παρακολούθηση επί του
περιεχοµένου
των
συνεδρίων
(παρουσιάσεις και συζητήσεις) η
παρουσία σε αυτά είχε όλα τα
χαρακτηριστικά µιας συµµετοχικής
παρατήρησης σε µια κοινωνική
εκδήλωση.
Εστιασµένη, ή και «ευκαιριακή»,
παρατήρηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κατηγορίες εµειρικού υλικού
Κατηγορία
εµειρικού υλικού
Συνεντεύξεις

Υοκατηγορίες εµειρικού υλικού

Τεχνική συλλογής

Άτυπες, µη µαγνητοφωνηµένες.

Εκτενείς
στοχοθετηµένες
συζητήσεις, στο πλαίσιο της
συµµετοχικής παρατήρησης.
Ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις µε
καθοδηγητικό νήµα (αφήγηση
εµπλοκής
στο
θεσµό
και
επαγγελµατικό ιστορικό).
Βιογραφική-αφηγηµατική
µέθοδος.
Συµµετοχική παρατήρηση µε
διαφορετικό κατά κοινωνικό χώρο
βαθµό εµπλοκής.
Συστηµατική συλλογή κατά τη
διαδικασία της συµµετοχικής
παρατήρησης.

Συνεντεύξεις µε καθοδηγητικό νήµα, κατά
κανόνα µαγνητοφωνηµένες.

Βιογραφικές συνεντεύξεις (µαγνητοφωνηµένες).
Σηµειώσεις
εθνογραφικής
έρευνας πεδίου
Γραπτά τεκµήρια

∆ηµοσιοποιηµένος
επιστηµονικός
λόγος.

∆ηµοσιεύµατα
τοπικού τύπου

Άλλα
συµπληρωµατικά
υλικά

του

Καταγεγραµµένες πληροφορίες οι οποίες
συλλέχθηκαν κατά την εθνογραφική έρευνα
πεδίου.
∆ηµοσιοποιηµένα κείµενα, κάρτες, αφίσες κλπ,
µη δηµοσιοποιηµένα κείµενα, τα οποία
αντλήθηκαν
µέςω
της
συµµετοχικής
παρατήρησης και δηµοσιοποιηµένα επίσηµα
στατιστικά στοιχεία και µελέτες του χώρου
µελέτης
Συνέδρια.
Ειδικός τύπος.
Γραπτά
τεκµήρια
(αφίσες,
κάρτες,
δηµοσιεύµατα, εκδηλώσεις κλπ.) του χώρου
διεξαγωγής της εθνογραφικής έρευνας πεδίου.
∆ηµόσιες συζητήσεις στον ηλεκτρονικό τύπο,
αφιερώµατα και ντοκιµαντέρ.
Αναφορές στον τοπικό τύπο σε ψυχιατρικά ή
συναφή θέµατα, ιδιαίτερα όσων αφορούν στους
τοπικούς
ψυχιατρικούς
θεσµούς
και
δραστηριότητες.

∆ηµοσιεύµατα του εθνικού και του διεθνούς
τύπου, µη συστηµατικά προετοιµασµένες
συζητήσεις µε ειδικούς στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, σποραδικές επισκέψεις σε ψυχιατρικά
ιδρύµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κλπ.

Συµµετοχή
σε
συνέδρια,
βιβλιογραφική έρευνα.
Συνδροµές, βιβλιογραφική έρευνα.
Συλλογή υλικού µέσω της µεθόδου
της συµµετοχικής παρατήρησης.
Αναζήτηση µέσω διαµεσολαβητών
κατά τη διάρκεια του ερευνητικού
προγράµµατος.
Συστηµατική διερεύνηση των ετών
1998-2001
δύο
τοπικών
εφηµερίδων (µε τη µεγαλύτερη
κυκλοφορία)
µε
µονάδα
καταγραφής την αναφορά σε
ψυχιατρικά θέµατα.
Μη συστηµατική, ευκαιριακή,
συλλογή υλικού κατά τη διάρκεια
του ερευνητικού προγράµµατος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Φόρµα καταγραφής σηµειώσεων εθνογραφικής έρευνας εδίου
Τύος: Κωδικός εισαγωγής στον ηλεκτρονικό υολογιστή.
Τόος: Κοινωνικός τόος ή τόοι όου έλαβε χώρα η αρατήρηση.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αρατήρησης: Π.χ. χοροεσερίδα κάοιου συλλόγου ή είσκεψη στο
ψυχιατρείο.
Ηµεροµηνία: Ηµεροµηνία ου έλαβε χώρα η αρατήρηση.
Σχεδιαγράµµατα: Αριθµός σχεδιαγραµµάτων ου έχουν καταχωρηθεί στο αντίστοιχο βιβλίο
σχεδιαγραµµάτων.

Ιστορικό: Σηµειώσεις και αναλυτική καταγραφή αυτών ου αρατηρήθηκαν.

Σηµαντικά

ζητήµατα

ου

αναδεικνύονται

και

µεθοδολογικές

αρατηρήσεις:

Παρατίθενται θεωρητικές σκέψεις, οι οοίες είτε ηγάζουν κατευθείαν αό τη διαδικασία αρατήρησης
είτε αναδύονται κατά τη διαδικασία της καταγραφής των αρατηρήσεων, καθώς είσης και
µεθοδολογικές αρατηρήσεις άµεσα συνδεδεµένες µε τη συγκεκριµένη αρατήρηση (αοδοχή,
ροβλήµατα κλ.) ή έχοντας τη µορφή γενικότερων ερωτηµάτων-σκέψεων (ήδη καταγεγραµµένα
ροβλήµατα ή µεθοδολογικές ροτάσεις).

481

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Καθοδηγητικό νήµα συνέντευξης:
Θεµατικές ενότητες
-

Ατοµικό βιογραφικό (γεωγραφική και οικογενειακή καταγωγή, αστικότητα, µόρφωση,
οικογενειακή κατάσταση).

-

Εαγγελµατικό βιογραφικό (εργασίες πριν την τωρινή θέση εργασίας, αλλαγή πόστων) και
βιογραφικό εµλοκής µε το θεσµό (πότε, πως και µε ποια κίνητρα).

-

Γενική εκτίµηση/αοτίµηση της κατάστασης του ειδικότερου θεσµού εργασίας (προβλήµατα,
δυνατότητες, επιτυχίες των στόχων - ιστορικά στοιχεία, τωρινή κατάσταση, µελλοντικές
προοπτικές).

-

Εκτίµηση της κατάστασης του ψυχιατρείου (προβλήµατα, δυνατότητες και επιτυχίες των
στόχων).

-

Εκτίµηση για τη σχέση ου έχουν οι ασθενείς µε το ροσωικό (προσωπικές σχέσεις, γενικές
παρατηρήσεις, παραδείγµατα).

-

Εκτίµηση για την εικόνα ου έχουν οι ντόιοι (Σούδα, Χανιά, άλλοι θεσµοί) για το ψυχιατρείο, για
την κατάσταση στην οοία βρίσκετε, για τους εργαζοµένους σε αυτό (πιθανή αναφορά κάποιων
περιστατικών).

-

Εκτιµήσεις για τις σχέσεις µεταξύ των εαγγελµατιών των διαφόρων κατηγοριών
(παρατηρήσεις και γενικός χαρακτηρισµός).

-

Προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσµού ή για αναροσαρµογή των στόχων.

-

Ατοµικά και εαγγελµατικά σχέδια δράσης για το µέλλον.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Ψυχιατρικές υηρεσίες στην Περιφέρεια Κρήτης:
Συνοπτική παρουσίαση Φορέων/Υπηρεσιών Ψυχιατρικής Περίθαλψης, Ψυχοκοινωνικής
Υποστήριξης και Αποκατάστασης στην Περιφέρεια Κρήτης (πριν την εφαρµογή του
προγράµµατος «ψυχαργώς»)
Τύος υηρεσιών

Αριθµός

Α. Φορείς-υηρεσίες ψυχιατρικής ερίθαλψης και ψυχοκοινωνικής αοκατάστασης
Ειδικά Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία – (ΝΠ∆∆)
Ψυχιατρικά Τµήµατα σε Γενικά Νοσοκοµεία
Κέντρα Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ)
Κινητές Μονάδες Ψυχιατρικής Περίθαλψης
Νοσοκοµεία / Κέντρα Ηµέρας
Ξενώνες – Οικοτροφεία
Προστατευόµενα ∆ιαµερίσµατα
Θεραπευτικές Συνεταιριστικές µονάδες
Θεραπευτικές Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – (Κέντρα Προεπαγγελµατικής και Επαγγελµατικής Κατάρτισης)
Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές
Ιδιωτικοί Φορείς Ψυχικής Υγείας
Ι.Κ.Α. – Νευροψυχιατρικά Εξωτερικά Ιατρεία
Υπηρεσίες για Εξαρτηµένα Άτοµα
Ο.Τ.Α. – Συµβουλευτικές Υπηρεσίες
Β. Ειδικές υηρεσίες ψυχοκοινωνικής υοστήριξης και αοκατάστασης

1
4
2
1
2
1
2
7
2

Θεραπευτήρια Χρονίων Παθήσεων – (Ιδρύµατα Κοινωνικής Πρόνοιας)
Ιδρύµατα Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες

2
6

1
1
3
4
2

Πηγή: Μαδιανός Μ.Γ. – Στεφανής Κ. Ν. (επιµ.), Οδηγός υηρεσιών ψυχικής υγείας,
ψυχοκοινωνικής αοκατάστασης και υοστήριξης στην Ελλάδα, Αθήνα, Υ.Υ.Π.Κ.Α. και
Ε.Π.Ι.Ψ.Ι., 1997.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ∆οµή και οργάνωση ιατρικών υηρεσιών Θεραευτηρίου
Ψυχικών Παθήσεων Χανίων (Ν.Π.∆.∆.)1
1. Τµήµατα ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας
1.1. Παθολογικός τοµέας
- Παθολογικό τµήµα (κρεβάτια: 45)
- Νευρολογικό τµήµα (κρεβάτια: 25)
- Παιδιατρική Κλινική (κρεβάτια: 40) – Φιλοξενείται
- Ιατρείο Γ’ ηλικίας
1.2. Α’ Ψυχιατρικός τοµέας (κρεβάτια: 200)
- Μονάδα βραχείας νοσηλείας∗ (κρεβάτια: 12)
1.3. Β’ Ψυχιατρικός τοµέας (κρεβάτια: 200)
1.4. Νοσοκοµείο ηµέρας∗ (κρεβάτια: 10)
2. Εξωτερικά ιατρεία (συµβουλευτική ενηλίκων, διαγνωστική, κλινική παρακολούθηση,
ψυχοθεραπείες, κοινωνική εργασία µε οικογένεια ή άλλους)
3. Κινητές µονάδες νοσηλείας
4. Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων∗.
5. Θεραπευτικές µονάδες προ και επαγγελµατικής αποκατάστασης: πρόγραµµα
αποκατάστασης
5.1 Μονάδα επανένταξης
5.2 Θεραπευτικές Συνεταιριστικές µονάδες
- Αγροτικός συνεταιρισµός (θερµοκήπιο)∗
- Συνεταιρισµός υφαντικής
- Ξυλουργικό εργαστήριο
- Εργαστήριο γλυπτικής-ζωγραφικής
- Καφενείο η «5η εποχή»
- Κυλικείο στο χώρο του νοσοκοµείου
5.3 Στεγαστική αποκατάσταση
- 2 προστατευόµενα διαµερίσµατα
- 1 ξενώνας

1

Πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος «ψυχαργώς».
Κανονισµός (Ε.Ο.Κ.) 815/84
∗
Κανονισµός (Ε.Ο.Κ.) 815/84
∗
Κανονισµός (Ε.Ο.Κ.) 815/84
∗
Κανονισµός (Ε.Ο.Κ.) 815/84
∗
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Προσωικό του Θ.Ψ.Π.Χ. το έτος 19972
Κατηγορία ροσωικού
Ψυχίατροι
Παιδοψυχίατροι
Ειδικευόµενοι παιδοψυχίατροι
Νευρολόγοι
Παθολόγοι
Ειδικευόµενοι παθολόγοι
Ειδικοί νευρολόγοι
Ακτινοδιαγνωστές
Μικροβιολόγοι
Φαρµακοποιοί
Ψυχολόγοι
Κοινωνικοί λειτουργοί
Εργοθεραπευτές
Επισκέπτες υγείας
Νοσηλευτές
Πρακτικοί νοσοκόµοι
∆ιοικητικοί
Τεχνικοί
Βοηθητικό προσωπικό
Φύλακες

22

Αριθµός
9
1
2
2
3
4
1
2
1
1
6
14
6
7
40
95
40
40
87
13

Το προσωπικό, ο αριθµός του και η σύστασή του ποικίλουν, όπως είναι φυσικό στο χρόνο, καθώς οι
µετακινήσεις, οι αποσπάσεις, οι µετατάξεις, οι εξελίξεις, οι συνταξιοδοτήσεις και οι προσλήψεις µεταβάλλουν
τη σύνθεσή του. Όµως µια γενική αναλογία παραµένει σταθερή σε αδρές γραµµές σε µια µικρή σχετικά
περίοδο και είναι πολύ χρήσιµο να παρατεθεί καθώς δίνει µια «εικόνα», εν είδει παράστασης, του θεσµού στον
οποίο επικεντρώθηκε η µελέτη όταν ξεκίνησε η εθνογραφική έρευνα πεδίου. Τα στοιχεία, που αναφέρονται
στην περίοδο πριν από την εφαρµογή του προγράµµατος «ψυχαργώς» που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι παρµένα
από το έργο: Μαδιανός Μ.Γ. – Στεφανής Κ. Ν. (επιµ.) Οδηγός υ ηρεσιών ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωικής
α οκατάστασης και υ οστήριξης στην Ελλάδα, Αθήνα, Υ.Υ.Π.Κ.Α. και Ε.Π.Ι.Ψ.Ι., 1997.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII:
Κείµενα-τεκµήρια αναφοράς
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