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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γράφοντας την ιστορία της ψυχιατρικής

Η εξιστόρηση του παρελθόντος της ψυχιατρικής ξεκίνησε από τους ίδιους τους
ψυχιάτρους του 19ου αιώνα. Σε πολλά ψυχιατρικά εγχειρίδια περιλαμβάνονταν
ιστορικές εισαγωγές, στις οποίες η γέννηση της μοντέρνας ψυχιατρικής και του
ασύλου παρουσιαζόταν ως τομή στην αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας. Σύμφωνα
με τις αφηγήσεις αυτές, που αντανακλούσαν σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική
οπτική και τα ενδιαφέροντα των συγγραφέων τους, η μοντέρνα ψυχιατρική με την
επιστημονική θεραπεία, τον πολιτισμό, τον ανθρωπισμό και τη φιλανθρωπία της
αντικατέστησε τη βαρβαρότητα και τις προλήψεις, που επικρατούσαν ως τα τέλη του
18ου αιώνα.1 Τουλάχιστον ως τη δεκαετία του 1960 η κυρίαρχη φωνή στην ιστορία
της ψυχιατρικής ήταν αυτή των ψυχιάτρων, που ακολουθούσαν σε μεγάλο βαθμό το
ίδιο ανθρωπιστικό και προοδευτικό ερμηνευτικό σχήμα με αυτό των προκατόχων
τους του 19ου αιώνα, ερμηνεύοντας την ανάπτυξη της ψυχιατρικής ειδικότητας και
των ιδρυματικών θεσμών και την εξασφάλιση κρατικής μέριμνας για τους ψυχικά
ασθενείς ως ενδείξεις επιστημονικής και κοινωνικής προόδου. Καθώς κεντρικό
μοτίβο αυτού του τύπου της ιστορίας είναι η αναζήτηση των προδρόμων της
μοντέρνας ψυχιατρικής, παρελθόντα πρόσωπα, ιδέες και γεγονότα κρίνονται με βάση
μοντέρνα και, κατά συνέπεια, αναχρονιστικά κριτήρια.2

1

Για παράδειγμα, Daniel Hack Tuke, Chapters in the History of the Insane in the British Isles, London:
Kegan Paul, Trench, 1882 και Σίμων Αποστολίδης, Αι Ψυχώσεις, Αθήνα, 1889, σ. 9-10. Ακόμα κι όταν
οι τόνοι τους ήταν ήπιοι, οι ιστορίες αυτές ανταποκρίνονταν στην ανάγκη του ψυχιατρικού κλάδου να
προβάλλεται ως μοντέρνα επιστήμη. Nikolas Rose, Inventing our Selves: Psychology, Power, and
Personhood, Cambridge: Cambridge University Press, 1996, σ. 41-43.
2
Gregory Zilboorg και George Henry, A History of Medical Psychology, New York: W. W. Norton &
Company, 1941 και Franz Alexander και Sheldon Selesnick, The History of Psychiatry: An Evaluation
of Psychiatric Thought and Practice from Prehistoric Times to the Present, London: Allen & Unwin,
1967. Οι συγγραφείς αυτοί ήταν ψυχίατροι αλλά την ίδια οπτική μοιράζονταν και οι λίγοι ιστορικοί
που ασχολούνταν με αυτά τα θέματα. Για παράδειγμα, Albert Deutsch, The Μentally Ιll in America: Α
Ηistory of their Care and Treatment from Colonial Times, Garden City, N.Y.: Doubleday, Doran &
Company, 1937 και Kathleen Jones, Lunacy, Law and Conscience 1744-1845, London: Routledge
Kegan Paul, 1955. Για μια κριτική της προσέγγισης αυτής βλ. Jacques Postel, Éléments pour une
Histoire de la Psychiatrie Occidentale, Paris: L’ Harmattan, 2007, σ. 31-39.
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Το έναυσμα για μια διαφορετική ιστορία της ψυχιατρικής δόθηκε τη δεκαετία
του 1960, όταν η Ιστορία της Τρέλας του Michel Foucault και κείμενα ψυχιάτρων και
κοινωνιολόγων που ασκούσαν κριτική στην ψυχιατρική εισήγαγαν δύο βασικές
έννοιες, της εξουσίας και της κοινωνικής και πολιτισμικής κατασκευής. Αναλύοντας
την πορεία προς τα ψυχιατρικά άσυλα από τα τέλη του μεσαίωνα ως το 19ο αιώνα, ο
Foucault στάθηκε στον αυξανόμενο συγκεντρωτισμό της κρατικής εξουσίας, ο οποίος
εκφράστηκε κατά το 17ο αιώνα στο «μεγάλο εγκλεισμό» περιφερόμενων και
περιθωριακών ατόμων, όπως φτωχών, ανέργων, εγκληματιών και τρελών, σε γενικά
ιδρύματα, σαν τα γενικά νοσοκομεία στη Γαλλία και τα πτωχοκομεία (workhouses)
στην Αγγλία.3 Αμφισβήτησε τα ψυχιατρικά άσυλα ως τόπους φιλανθρωπίας και
προστασίας και σε μεταγενέστερό του έργο τα παρουσίασε, μαζί με τα σχολεία, τις
φυλακές και τα αναμορφωτήρια ως ιδρύματα πειθάρχησης, όργανα του δίπολου
γνώση-εξουσία.4 Το έργο του Foucault, παρά τις αντιρρήσεις που συνάντησε,5
συνετέλεσε στο να γίνει αντιληπτή η τρέλα ως μεταβαλλόμενη κοινωνική κατασκευή6
και μέχρι σήμερα εμπνέει πολλές συζητήσεις για την ψυχική ασθένεια και την
ψυχιατρική.7
Την ίδια εποχή, ψυχίατροι, κοινωνιολόγοι αλλά και ιστορικοί άρχιζαν να
αμφισβητούν τη νομιμότητα της ψυχιατρικής και να τη στιγματίζουν ως μια
ειδικότητα με πολλή εξουσία και χωρίς την ανθρωπιστική αποστολή που η ίδια
ευαγγελιζόταν. Οι κριτικές αυτές έχουν ομαδοποιηθεί ως «αντιψυχιατρική».8
Μιλώντας για το «μύθο της ψυχικής νόσου»,9 τη σχιζοφρένεια ως υγιή αντίδραση σε

3

Μισέλ Φουκώ, Η Ιστορία της Τρέλας (1961), μετάφραση Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Αθήνα:
Ηριδανός, χ.χ., σ. 44-63.
4
Michel Foucault, Surveiller et Punir: Naissance de la Prison, Paris: Gallimard, 1975.
5
Jose Guilherme Merquior, «Ο μεγάλος εγκλεισμός ή du côté de la folie», στο Jose Guilherme
Merquior, Foucault, μετάφραση Δημήτρης Μέλλος, Αθήνα: Πατάκης, 2002, σ. 31-54 και Roy Porter,
Madness. A Brief History, Oxford: Oxford University Press, 2002, σ. 92-100.
6
Gary Gutting, «Michel Foucault’s ‘Phänomenologie des Krankengeistes’», στο Mark Micale και Roy
Porter (επιμ.), Discovering Τhe Ηistory of Ρsychiatry, New York: Oxford University Press, 1994, σ.
331-47.
7
Χαρακτηριστικός είναι ο συλλογικός τόμος αφιερωμένος στην Ιστορία της Τρέλας του Foucault,
Arthur Still και Irving Velody (επιμ.), Rewriting the History of Madness: Studies in Foucault’s Histoire
de la Folie, London: Routledge, 1992.
8
Σύμφωνα με τον Peter Sedgwick (Psycho Politics, London: Pluto, 1982), βασικοί αντιπρόσωποι του
κινήματος της αντιψυχιατρικής είναι οι Michel Foucault, Thomas Szasz, Erving Goffman και Ronald
Laing, οι οποίοι όμως δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο αντιψυχιατρική. Μάλιστα, ο Szasz αρνήθηκε ρητά
αυτόν τον προσδιορισμό. Richard Vatz και Lee Weinberg, «The rhetorical paradigm in psychiatric
history: Thomas Szasz and the myth of mental illness» στο Mark Micale και Roy Porter (επιμ.),
Discovering Τhe Ηistory of Ρsychiatry, ό.π., σ. 311-30.
9
Thomas Szasz, The Myth of Mental Illness: Foundations of a Theory of Personal Conduct (1960),
New York: Harper & Row, 1974.
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μια τρελή κοινωνία,10 το βάναυσο τρόπο λειτουργίας των ασύλων,11 το άσυλο ως
μέσο πειθάρχησης των γυναικών και άσκησης της πατριαρχικής εξουσίας,12 οι
θεωρητικοί αυτοί χρησιμοποίησαν στο έπακρο της έννοιες της κατασκευής, της
εξουσίας και του κοινωνικού ελέγχου. Συγχρόνως, η λεγόμενη «labeling theory»
αποκτούσε δημοτικότητα μέσα από το έργο του κοινωνιολόγου Thomas Scheff, που
υποστήριζε ότι οι ψυχιατρικές διαγνώσεις δίνονταν σε άτομα που δεν εναρμονίζονταν
με τις κοινωνικές επιταγές.13 Η εξάπλωση των απόψεων αυτών ακόμα και μέσω
λογοτεχνικών και κινηματογραφικών έργων14 αλλά και η αποκάλυψη σκανδάλων
σχετικά με την ποιότητα και τις μεθόδους της ψυχιατρικής περίθαλψης στα μεγάλα
άσυλα έχει προκαλέσει σκεπτικισμό απέναντι στη φύση των ψυχικών νόσων και στην
προσφορά της ψυχιατρικής και έχει ενισχύσει σε πολλές χώρες τις πρωτοβουλίες
αποασυλοποίησης και αντικατάστασης των ασύλων από εναλλακτικές, κοινοτικές
δομές.
Κάτω από αυτές τις επιδράσεις, κατά τη δεκαετία του 1970 εμφανίστηκαν
μελέτες από ιστορικούς και ιστορικούς κοινωνιολόγους, οι οποίοι δοκίμασαν στο
παρελθόν της ψυχιατρικής τα ερμηνευτικά σχήματα του Foucault και της
αντιψυχιατρικής. Πρωταγωνιστής στην ιστοριογραφία αυτή είναι το ψυχιατρικό
άσυλο, η γέννηση, η εξέλιξη και οι χρήσεις του σε συγκεκριμένες χώρες,15 και
κεντρικό μέρος στην ανάλυση καταλαμβάνουν οι ιστορικές συνθήκες, η αστική τάξη
10

Ronald Laing, The Politics of Experience and the Bird of Paradise (1964), Harmondsworth:
Penguin, 1967.
11
Erving Goffman, Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates,
Garden City, N.Y.: Anchor Books, 1961.
12
Phyllis Chesler, Women and Madness (1972), London: Allen Lane, 1974.
13
Gerald Grob, «The history of the asylum revisited: Personal reflections», στο Mark Micale και Roy
Porter, Discovering the History of Psychiatry, ό.π., σ. 260-81.
14
Από τα πιο γνωστά βιβλία είναι το Ken Kesey, One Flew over the Cuckoo’s Nest (1962), London:
Picador Thirty, 2002, που έγινε και δημοφιλής ταινία.
15
Βλ. για τη Βόρεια Αμερική, David Rothman, The Discovery of the Asylum: Social Order and
Disorder in the New Republic, Boston: Little, Brown, 1971· για τη Γαλλία, Guy Le Gaufey και Gérard
Bleandonu, «Naissance des asiles d’ aliénés (Auxerre-Paris)», Annales, 1975 (30), σ. 93-121· για την
Αγγλία, Andrew Scull, Museums of Madness: Τhe Social Organization of Insanity in NineteenthCentury England, London: Allen Lane, 1979· για την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, Klaus
Dörner, Bürger und Irre: Ζur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie (1969),
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1975 και για την Ιρλανδία, Mark Finnane, Insanity
and the Insane in Post-Famine Ireland, London: Croom Helm, 1981. Η έμφαση στο άσυλο δεν ήταν
τυχαία, καθώς η μοντέρνα ψυχιατρική από το ξεκίνημά της συνδέθηκε άρρηκτα με το «θεραπευτικό
άσυλο», όπως αυτό σχεδιάστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα (Edward Shorter, A History of Psychiatry:
From the Era of the Asylum to the Age of Prozac, New York: John Wiley, 1997, σ. 8-22).
Προσανατολιζόμενη στο άσυλο η ψυχιατρική ακολουθούσε τη γενικότερη τάση στην ιατρική, καθώς
από τα τέλη του 18ου αιώνα τα νοσοκομεία διαδραμάτιζαν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στην
ιατρική πράξη και στην οργάνωση του ιατρικού επαγγέλματος. Lindsay Granshaw, «The rise of the
modern hospital in Britain», στο Andrew Wear (επιμ.), Medicine in Society: Historical Essays,
Cambridge, Cambridge University Press, 1992, σ. 197-218.
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και ιδεολογία και οι οικονομικές και κοινωνικές διεργασίες, όπως η αστικοποίηση, η
εκβιομηχάνιση

και

ο

καπιταλισμός,

οι

οποίες,

προκαλώντας

κοινωνικές

ανακατατάξεις, οδήγησαν σε αλλαγές στην αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών.16 Η
ριζοσπαστική οπτική των συγγραφέων αυτών προέβαλε ως κινητήριες δυνάμεις της
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης του ύστερου 18ου και 19ου αιώνα όχι τη φιλανθρωπία
και την επιστημονική πρόοδο αλλά τις προσπάθειες των αρχών και των αρχουσών
τάξεων να ελέγξουν τα κατώτερα, επικίνδυνα και περιθωριακά κοινωνικά στρώματα.
Η έμφαση της ψυχιατρικής νομοθεσίας πολλών χωρών στους επικίνδυνους και
άπορους φρενοπαθείς (βλ. κεφάλαιο 2) και η πρόβλεψη για τον εγκλεισμό τους στα
ψυχιατρικά άσυλα, ερμηνεύτηκε ως ένδειξη ότι η ψυχιατρική και το άσυλο
αποσκοπούσαν στη διαφύλαξη της τάξης και την καταπολέμηση της φτώχειας. Τέλος,
το επιχείρημα περί κοινωνικού ελέγχου στηρίχθηκε από τις μελέτες της
καθημερινότητας και της σχέσης γιατρού-ασθενούς στα ιδρύματα, όπου η ζωή
διεπόταν από πειθαρχία και εργατικότητα, με σκοπό να εμφυσήσει στους ασθενείς
αυτές τις δύο βασικές αρχές του αστικού και βιομηχανικού 19ου αιώνα,17 και όπου ο
ασθενής έμπαινε στη θέση του ανηλίκου, τον οποίο φρόντιζε αλλά και στον οποίο
επιβαλλόταν ο γιατρός-πατέρας.18
Άλλα

κίνητρα

της

ψυχιατρικής

μεταρρύθμισης

εντοπίστηκαν

στα

επαγγελματικά συμφέροντα των ψυχιάτρων, οι οποίοι ανήκαν στην αστική τάξη ή
στρατεύονταν μαζί της, για να εξασφαλίσουν οικονομική και κοινωνική επιφάνεια.19
Έχει υποστηριχθεί ότι οι ψυχίατροι είδαν στους ψυχικά ασθενείς ένα πρόσφορο πεδίο
επαγγελματικής δραστηριότητας και πάλεψαν να διατηρήσουν το πεδίο αυτό υπό την
αποκλειστική τους εκμετάλλευση.20 Το άσυλο φρενοβλαβών, κατά συνέπεια,

16

Χαρακτηριστική είναι η ανάλυση του Scull, που εντοπίζει χρονικά την ανάδυση του ψυχιατρικού
ασύλου στην Αγγλία στα μέσα του 18ου αιώνα, όταν η επικράτηση της οικονομίας της αγοράς
προκάλεσε σημαντικές κοινωνικές αλλαγές, όπως την καθιέρωση της μισθωτής εργασίας και τη
μετάβαση από τη σχέση κυρίου-υπηρέτη στη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου, αλλαγές που περιόρισαν
τις δυνατότητες των οικογενειακών και των κοινοτικών δικτύων για περίθαλψη των ασθενών και
οδήγησαν στη μετατόπισή των τελευταίων από την οικογένεια και την κοινότητα σε ειδικά ιδρύματα.
Andrew Scull, Social Order/Mental Disorder: Anglo-American Psychiatry in Historical Perspective,
London: Routledge, 1989, σ. 213-38.
17
John Walton, «Casting out and bringing back in Victorian England: Pauper lunatics, 1840-70», στο
William Frederick Bynum, Roy Porter και Michael Shepherd (επιμ.), The Anatomy of Madness: Essays
in the History of Psychiatry, τ. 2, London: Tavistock, 1985, σ. 132-46.
18
Μισέλ Φουκώ, Η Ιστορία της Τρέλας, ό.π., σ. 239, 244-45, 261-64 και Eric Engstrom, Clinical
Psychiatry in Imperial Germany: A History of Psychiatric Practice, Ithaca: Cornell University Press,
2003, σ. 20-22.
19
Jacques Postel, Éléments pour une Histoire de la Psychiatrie Occidentale, ό.π., σ. 32-33.
20
Andrew Scull, The Most Solitary of Afflictions: Madness and Society in Britain, 1700-1900, New
Haven: Yale University Press, 1993, σ. 175-216.
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σκιαγραφήθηκε ως το κύριο μέσο εμπέδωσης της ιατρικής δύναμης πάνω σε
καταστάσεις και ανθρώπους που μέχρι τότε βρίσκονταν υπό άλλες δικαιοδοσίες, για
παράδειγμα της οικογένειας, της εκκλησίας, των αρχών του πτωχοκομείου ή της
φυλακής.21
Εκτός από αυτές τις ριζοσπαστικές προσεγγίσεις, από τα τέλη της δεκαετίας του
1960 έγιναν κυρίως από ψυχιάτρους και πιο μετριοπαθείς κριτικές στην παραδοσιακή
ιστοριογραφία της ψυχιατρικής, που στάθηκαν περισσότερο σε μεθοδολογικά
ζητήματα και προσπάθησαν να εφαρμόσουν την «ιστορική μέθοδο», δηλαδή να
μελετήσουν πρωτότυπες πηγές, για να διαχωρίσουν τα γεγονότα από τους μύθους με
βάση χειροπιαστές αποδείξεις, να αποφύγουν τις αξιολογικές κρίσεις ή έστω να τις
διακρίνουν από τα γεγονότα και να λάβουν υπόψη το γενικό ιστορικό υπόβαθρο.22 Οι
μελέτες που εκπονήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο, αν και εστίαζαν ακόμα σε μεγάλο
βαθμό σε σημαντικούς ψυχιάτρους, απομακρύνθηκαν από την πρακτική της
αγιογράφησης των μεγάλων ηρώων της ψυχιατρικής, εξέτασαν άγνωστα μέχρι τότε
ψυχιατρικά

κείμενα

και

έβαλαν

στην

ανάλυση

ευρύτερους

κοινωνικούς,

οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες.23 Ωστόσο, αυτοί οι ερευνητές δεν
ενστερνίζονταν απαραίτητα την αντίληψη της ψυχιατρικής ως φορέα εξουσίας και
των ψυχικών νόσων ως κατασκευών ούτε αμφισβήτησαν τις καλές προθέσεις των
περισσότερων γιατρών των ιδρυμάτων, στα οποία, υποστήριξαν, εισάγονταν
πραγματικά και σοβαρά ασθενείς και όχι απλά όσοι αμφισβητούσαν τον καπιταλισμό,
την πατριαρχία και γενικά το κατεστημένο.24
Από τη δεκαετία του 1980 οι ιστορικές έρευνες για την ψυχιατρική
πολλαπλασιάστηκαν, εμπλουτίστηκαν θεματολογικά και μεθοδολογικά και σε μεγάλο
βαθμό άλλαξαν θεωρητικούς και ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Η νέα αυτή
αναθεωρητική ιστοριογραφία επέκρινε τη ριζοσπαστική ιστοριογραφία των δύο
προηγούμενων δεκαετιών διότι απέδιδε αποκλειστικά στο κράτος τη λειτουργία του
κοινωνικού ελέγχου και της εξασφάλισης της κοινωνικής τάξης και διότι περιέγραφε
21

Andrew Scull, «The social history of psychiatry in the Victorian era», στο Andrew Scull (επιμ.),
Madhouses, Mad-Doctors, and Madmen. The Social History of Psychiatry in the Victorian Era,
London: Athlone Press, 1981, σ. 5-32.
22
Henri Ellenberger, «La conférence de Freud sur l’ hysterie masculine» [1968], στο Élizabeth
Roudinesco (επιμ.), Médecines de l’ Âme: Essais d’ Histoire de la Folie et des Guérisons Psychiques,
Paris: Fayard, 1995, σ. 207-25.
23
Gladys Swain, Le Sujet de la Folie: Naissance de la Psychiatrie, Toulouse: Privat, 1977· Henri
Ellenberger, The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of Dynamic Psychiatry
(1970), London: Fontana Press, 1994 και Jacques Postel, Genèse de la Psychiatrie: Les Premiers Écrits
Psychiatriques de Philippe Pinel, Paris: Le Sycomore, 1981.
24
Gerald Grob, Mental Institutions in America: Social Policy to 1875, New York: Free Press, 1973.
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όλες τις κοινωνικές σχέσεις ως σχέσεις εξουσίας- υποταγής.25 Η καταλληλότητα του
ερμηνευτικού σχήματος του κρατικού και ιατρικού ελέγχου αμφισβητήθηκε26 και η
επιμονή στο δίλημμα πρόοδος και ανθρωπισμός ή κοινωνικός έλεγχος και καταπίεση
θεωρήθηκε ότι συσκότιζε την πολυπλοκότητα των κινήτρων, νοημάτων και
λειτουργιών της ψυχιατρικής.27 Η σύνδεση των ιδρυματικών θεσμών με την κεντρική
εξουσία σχετικοποιήθηκε, καθώς έγινε εμφανές ότι άσυλα ιδρύονταν σε χώρες με
διαφορετικά διοικητικά συστήματα,28 ακόμα και σε χώρες, όπου η κεντρική εξουσία
δεν είχε τη δύναμη ούτε τη βούληση να επιβάλει ένα κεντρικό σύστημα ιδρυμάτων,
με αποτέλεσμα τα άσυλα να μην είναι πάντα κρατικά.29 Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι
ούτε οι γιατροί είχαν τόσο κυρίαρχο ρόλο αλλά εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό από το
κράτος και τις τοπικές αρχές,30 ήταν σε ανταγωνισμό με και υπό αμφισβήτηση από
άλλους επαγγελματίες, όπως νευρολόγους και υπνωτιστές, και αδυνατούσαν να
δώσουν επαρκείς εξηγήσεις για τη φύση της ψυχικής νόσου.31 Αν και ως ανερχόμενοι
επαγγελματίες κατά το 19ο αιώνα προσπαθούσαν να αυξήσουν την πελατεία, τα
έσοδα και το επαγγελματικό κύρος τους, δεν είχαν τη δυνατότητα να δρουν
συντονισμένα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς δεν αποτελούσαν ομοιογενή ομάδα,
είχαν μικρή επιρροή ως οργανωμένο σώμα και χαμηλό κοινωνικό κύρος τουλάχιστον
ως τα τέλη του 19ου αιώνα.32
Καθώς οι ερευνητές υποβάθμιζαν το ρόλο γιατρών και αρχών, νέοι παράγοντες
επιστρατεύτηκαν από τη δεκαετία του 1980 για την εξήγηση της ίδρυσης και
επέκτασης των ψυχιατρικών ασύλων: πολιτισμικοί και ιδεολογικοί, κυρίως η
επιστημονική σκέψη του Διαφωτισμού, από την οποία πήγαζε η νέα θεραπευτική
25

Michael Ignatieff, «State, civil society and total institutions: A critique of recent social histories of
punishment», στο Stanley Cohen και Andrew Scull (επιμ.), Social Control and the State: Historical
and Comparative Essays, Oxford: Robertson, 1983, σ. 75-105.
26
«Introduction» στο The Anatomy of Madness, τ. 2, ό.π., σ. 1-16.
27
David Rothman, «Social control: The uses and abuses of the concept in the history of incarceration»,
στο Stanley Cohen και Andrew Scull (επιμ.), Social Control and the State, ό.π., σ. 106-17.
28
Edward Shorter, A History of Psychiatry, ό.π., σ. 6-17.
29
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Αγγλία, όπου ως τα μέσα του 19ου αιώνα πάνω από τα μισά
ιδρύματα ήταν ιδιωτικά. Roy Porter, Madness. A Brief History, ό.π., σ. 92-100.
30
Για το ρόλο του κράτους, βλ. Andrew Scull, Charlotte MacKenzie και Nicholas Hervey, Masters of
Bedlam: The Transformation of the Mad-Doctoring Trade, Princeton, N.J.: Princeton University Press,
1996, σ. 7, και για τις τοπικές αρχές βλ. Richard Adair, Bill Forsythe και Joseph Melling, «A danger to
the public? Disposing of pauper lunatics in late-Victorian and Edwardian England: Plympton St. Mary
Union and the Devon County Asylum, 1867-1914», Medical History, 42 (1998), σ. 1-25.
31
Nancy Tomes, «The anatomy of madness: New directions in the history of psychiatry», Social
Studies of Science, 17 (1987), σ. 358-70.
32
German Berrios και Hugh Freeman, «Introduction», στο German Berrios και Hugh Freeman (επιμ.),
150 Years of British Psychiatry, 1841-1991, London: Gaskell, 1991, σ. ix-xiv και Edward Renvoize,
«The association of medical officers of asylums and the hospitals for the insane, the medicopsychological association and their presidents», στο ίδιο, σ. 29-78.
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αισιοδοξία των γιατρών,33 αλλά και θρησκευτικοί και πολιτικοί, όπως, για την
Αγγλία, η αγγλικανική επίθεση στο λαϊκό θρησκευτικό ενθουσιασμό και τα μέτρα
κατά των εξορκισμών και κάθε είδους μαγικών θεραπειών.34 Επιπλέον, υπό την
επιρροή της νέας κοινωνικής ιστορίας και της ιατρικής κοινωνιολογίας, η οποία την
ίδια εποχή άρχισε να στρέφεται με μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις εμπειρίες των
ασθενών,35 η ιστορική έρευνα προσανατολίστηκε στους ασθενείς και τον περίγυρό
τους, στο ρόλο που αυτοί έπαιζαν στην απόφαση εισαγωγής στα ψυχιατρικά
ιδρύματα36 και στις ποικίλες σχέσεις των ασύλων με το κοινωνικό, πολιτικό,
οικονομικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον.37 Οι προσεγγίσεις αυτού του τύπου
διέρρηξαν την εικόνα του απομονωμένου από την κοινωνία ασύλου.
Παρά την έμφαση στο άσυλο, το πλήθος των μελετών που έχουν εμφανιστεί τα
τελευταία 25 χρόνια έχουν καταπιαστεί με ευρύτερα θέματα, όπως τα πολιτισμικά
νοήματα της ψυχικής ασθένειας, τη σχέση επαγγελματικών, θρησκευτικών και
λαϊκών αντιλήψεων και πρακτικών για την ψυχική νόσο, τις εμπειρίες και την
κοινωνική φυσιογνωμία των ασθενών.38 Περνώντας από την ιστορία της ψυχιατρικής
33

Ο Edward Shorter επισημαίνει ότι τα νέα ψυχιατρικά άσυλα εξαπλώθηκαν σε χώρες με πολύ
διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και διοικητικά συστήματα και συνεπώς αποκλείει
τις γενικές εξηγήσεις που βασίζονται στον αυξανόμενο συγκεντρωτισμό του κράτους ή τον
καπιταλισμό, κεντρικές έννοιες για τον Foucault και τον Scull. Αντίθετα, οι νέες ιδέες του
Διαφωτισμού ήταν διεθνείς, αφού διαδίδονταν μέσω περιοδικών, βιβλίων και επαφών των γιατρών και
έτσι τροφοδοτούσαν ένα διεθνές ιατρικό κίνημα με κοινούς στόχους. Edward Shorter, A History of
Psychiatry, ό.π., σ. 6-17.
34
Michael MacDonald, Mystical Bedlam: Μadness, Αnxiety, and Ηealing in Seventeenth-Century
England, Cambridge: Cambridge University Press, 1981. Για μια ιστορία της ψυχιατρικής που
λαμβάνει υπόψη τόσο τις ιδέες, φιλοσοφικές και θρησκευτικές, όσο τα πολιτικά γεγονότα και τις
κοινωνικές συνθήκες βλ. Jan Goldstein, Console and Classify: The French Psychiatric Profession in
the Nineteenth Century, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
35
Για τις αλλαγές στους προσανατολισμούς της κοινωνιολογίας της υγείας, βλ. Julia Lawton, «Lay
experiences of health and illness: Past research and future agendas», Sociology of Health & Illness, 25
(2003), σ. 23-40.
36
Βλ. ενδεικτικά, Nancy Tomes, The Art of Asylum-Keeping: Thomas Story Kirkbride and the Origins
of American Psychiatry (1984), Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994· Mark Finnane,
«Asylums, families and the state», History Workshop Journal, 20 (1985), σ. 134-48· Constance
McGovern, «The community, the hospital, and the working-class patient: The multiple uses of asylum
in nineteenth century America», Pennsylvania History, 54 (1987), σ. 17-33· David Wright, «Getting
out of the asylum: Understanding the confinement of the insane in the nineteenth century», Social
History of Medicine, 10 (1997), σ. 137-55· Françoise Jacob, «‘Folie’ et étude de cas. Jean Longuebeau,
ouvrier cloutier, un délire à Toulouse, en 1836», στο François-Olivier Touati (επιμ.), Maladies,
Médecines et Sociétés: Approches Historiques pour le Present: Actes du VIe Colloque d’Histoire au
Present, Paris: L’Harmattan: Histoire au Present, 1993, σ. 64-75 και Akihito Suzuki, Madness at
Home: The Psychiatrist, the Patient, and the Family in England, 1820-1860, Berkeley: University of
California Press, 2006.
37
Katherine Ziff, David Thomas και Patricia Beamish, «Asylum and community: The Athens Lunatic
Asylum in nineteenth-century Ohio», History of Psychiatry 19 (2008), σ. 409-32.
38
Τον εμπλουτισμό των θεματικών προμήνυε το τρίτομο έργο William Frederick Bynum, Roy Porter,
Michael Shepherd, The Anatomy of Madness: Essays in the History of Psychiatry, 3 τόμοι, London:
Tavistock, 1985-88, τα δοκίμια του οποίου εξέφραζαν ποικίλες οπτικές και κατευθύνσεις στην έρευνα.
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στην ιστορία της ψυχικής νόσου, η έμφαση δόθηκε στους τρόπους που περιγράφεται,
κρίνεται και αντιμετωπίζεται η ψυχική νόσος σε κάθε εποχή και κοινωνία.39 Σε μια
προσπάθεια κοινωνικής ιστορίας της τρέλας ή ιατρικής ιστορίας «από τα κάτω»,40
έχουν μελετηθεί αυτοβιογραφικά κείμενα και επιστολές ψυχικά ασθενών,
προκειμένου να ανασυσταθούν οι εμπειρίες των ίδιων41 αλλά και οι αντιλήψεις, αξίες,
ελπίδες και φόβοι της εποχής τους.42 Το ζήτημα δεν είναι τόσο αν οι ψυχικές νόσοι
είναι πραγματικές ασθένειες αλλά πώς πολλά από τα χαρακτηριστικά τους
επηρεάζονται από το υπόβαθρο των κοινωνικών εμπειριών και το διανοητικό,
πολιτισμικό και κοινωνικό τοπίο.43 Σε αυτό το πλαίσιο οι διάφορες ασθένειες
προσεγγίζονται όχι σαν αντικειμενικές νοσολογικές οντότητες – μια ιατροκεντρική
προσέγγιση κυρίαρχη ως τη δεκαετία του 1980 – αλλά ως περίπλοκες πολιτισμικές
και κοινωνικές κατασκευές.44
Μια σημαντική πηγή ανανέωσης της ιστοριογραφίας της ψυχιατρικής έχουν
αποτελέσει οι μελέτες που επικεντρώνονται στο ρόλο του φύλου. Στη δεκαετία του
1970 μεγάλο μέρος της ιστορίας των γυναικών ψυχικά ασθενών τροφοδοτήθηκε από
την αντιψυχιατρική και το ερμηνευτικό σχήμα του ελέγχου. Η λεγόμενη «φεμινιστική
αναθεωρητική σχολή» στην ιστορία της ψυχιατρικής προέβαλε δύο κεντρικές θέσεις:
πρώτον, ότι οι ψυχίατροι του 19ου αιώνα χαρακτήριζαν ως ψυχικές παθήσεις
γυναικείες συμπεριφορές μη αποδεκτές κοινωνικά και πολιτισμικά – ελέγχοντας με
αυτόν τον τρόπο την κοινωνική και ιδίως τη σεξουαλική συμπεριφορά των γυναικών·
και, δεύτερον, ότι οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειονότητα των ασθενών που
εισάγονταν στα ψυχιατρικά ιδρύματα, καθώς οι πρέπουσες γυναικείες συμπεριφορές

39

Roy Porter, A Social History of Madness: Stories of the Insane, London: Weidenfeld and Nicolson,
1987, σ. 5-9.
40
Roy Porter, «The patient’s view: Doing medical history from below», Theory and Society, 14 (1985),
σ. 175-98.
41
Για παράδειγμα, Allan Beveridge, «Life in the asylum: Patients’ letters from Morningside, 18731908», History of Psychiatry, 9 (1998), σ. 431-68.
42
Roy Porter, A Social History of Madness, ό.π., σ. 2. και Robert Allan Houston, Madness and Society
in Eighteenth-Century Scotland, Oxford: Clarendon Press, 2000, σ. 119-20.
43
Roy Porter, Mind Forg’d Manacles: Α History of Madness in England from the Restoration to the
Regency, London: Athlone, 1987, σ. 33 και Robert Allan Houston, Madness and Society in EighteenthCentury Scotland, ό.π., σ. 13-19.
44
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υστερίας και της νευρασθένειας, που έχουν αποτελέσει το
επίκεντρο των νέων πολιτισμικών ιστοριών. Για παράδειγμα: Sander Gilman, Helen King, Roy Porter,
G.S. Rousseau και Elaine Showalter, Hysteria beyond Freud, Berkeley: University of California Press,
1993· Edward Shorter, From Paralysis to Fatigue: Α History of Psychosomatic Illness in the Modern
Era, New York: Free Press, 1992 και Marijke Gijswijt-Hofstra και Roy Porter (επιμ.), Cultures of
Neurasthenia from Beard to the First World War, Amsterdam: Rodopi, 2001. Τέλος, για την
περίπτωση της μονομανίας και της υστερίας, βλ. Jan Goldstein, Console and Classify, ό.π., κεφάλαια 5
και 9.
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ήταν λιγότερο ελαστικές από τις ανδρικές.45 Ωστόσο, στο πλαίσιο των νέων ερευνών
στην ιστορία της ψυχιατρικής από τη δεκαετία του 1980 αμφισβητήθηκε τόσο η
θεώρηση των γυναικών ασθενών ως θυμάτων της πατριαρχικής κοινωνίας και της
ανδροκρατούμενης ψυχιατρικής όσο και η αριθμητική υπερίσχυση των γυναικών επί
των ανδρών στα ψυχιατρικά άσυλα του 19ου αιώνα46 και δόθηκε έμφαση στην
πολλαπλότητα των νοημάτων του ασύλου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις
γυναίκες,47 ενώ ιατρικά κείμενα έχουν χρησιμοποιηθεί και για τη διερεύνηση των
νοημάτων της θηλυκότητας και των εμπειριών των γυναικών γενικότερα και όχι μόνο
των ψυχικά ασθενών.48 Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν αμφισβητήθηκε η σχέση του
φύλου με τις εμπειρίες και αναπαραστάσεις της ψυχικής ασθένειας, και το
ενδιαφέρον για τη σχέση αυτή παραμένει αμείωτο.
Μία ακόμα τάση που ενισχύθηκε στην ιστοριογραφία της ψυχιατρικής είναι η
διαπολιτισμική,49 η οποία περιλαμβάνει προσεγγίσεις τόσο συγκριτικές όσο και
«διασυνοριακές»

(crossborder

studies),

όπως
50

«διασταυρούμενης ιστορίας» (histoire croisée).

μελέτες

μεταφοράς

και

Γενικά στην ιστοριογραφία η

διαφορά ανάμεσα στις δύο προσεγγίσεις είναι ότι η συγκριτική αναδεικνύει κυρίως
ομοιότητες και διαφορές και έχει συνήθως να κάνει με κοινωνική και πολιτική
45

Για μια σύνοψη της ιστορίας της ιστορίας των ψυχικά ασθενών γυναικών, βλ. David Wright,
«Delusions of gender? Lay identification and clinical diagnosis of insanity in Victorian England», στο
Jonathan Andrews και Anne Digby (επιμ.), Sex and Seclusion, Class and Custody: Perspectives on
Gender and Class in the History of British and Irish Psychiatry, Amsterdam: Rodopi, 2004, σ. 149-76.
Βασικό έργο της φεμινιστικής αναθεωρητικής σχολής ήταν αυτό της Phyllis Chester (Women and
Madness, Garden City, N.Y.: Doubleday, 1972), η οποία υποστήριξε ότι οι «ετικέτες» της ψυχικής
νόσου έχουν σα στόχο τη ρύθμιση και τη διατήρηση των ανδρικών και γυναικείων ρόλων. Για τον
ιδιαίτερο δεσμό ανάμεσα στη θηλυκότητα και την τρέλα, βλ., επίσης, Elaine Showalter, The Female
Malady, Women, Madness and English Culture, 1830-1980, New York: Pantheon Books, 1985 και
Yannick Ripa, Women and Madness: Τhe Incarceration of Women in Nineteenth-Century France
(1986), Cambridge: Polity Press, 1990.
46
Για παράδειγμα, βλ. Nancy Tomes, A Generous Confidence: Thomas Story Kirkbride and the Art of
Asylum-keeping, 1840-1883, Cambridge: Cambridge University Press, 1984, σ. 28, 190, κεφ. 3 και 5
και Joan Busfield, «The female malady? Men, women and madness in nineteenth-century Britain»,
Sociology, 28 (1994), σ. 259-77.
47
Janice Chesters, «A horror of the asylum or of the home: Women’s stories 1880-1910», στο
Catherine Coleborne και Dolly MacKinnon (επιμ.), Madness in Australia: Histories, Heritage and the
Asylum, St. Lucia: University of Queensland Press, 2003, σ. 135-44. Οι μελέτες που επικεντρώνονται
στον ανδρισμό σε σχέση με την ψυχική ασθένεια είναι λιγότερες, βλ. John Starrett Hughes, «The
madness of separate spheres: Insanity and masculinity in Victorian Alabama», στο Mark Carnes και
Clyde Griffen (επιμ.), Meanings for Manhood: Constructions of Masculinity in Victorian America,
Chicago: University of Chicago Press, 1990, σ. 53-66.
48
Για παράδειγμα, Jill Julius Matthews, Good and Mad Women: The Historical Construction of
Femininity in Twentieth-Century Australia, Sydney: George Allen & Unwin, 1984.
49
Roy Porter, «Shutting people up», Social Studies of Science, 12 (1982), σ. 467-76.
50
Για το παράλληλο ενδιαφέρον στην ιστοριογραφία της ψυχιατρικής για τη συγκριτική μέθοδο και
για τις μελέτες μεταφοράς και διασταυρούμενης ιστορίας ήταν ενδεικτικό το συνέδριο «Comparison,
Transfer and Histoire Croisée in the History of Psychiatry», Southampton, 3-4 Σεπτεμβρίου 2005.

19

ιστορία, ενώ η διασυνοριακή εστιάζει στις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις, στη
διεθνή κυκλοφορία και την πολιτισμική μεταφορά και έχει να κάνει με πολιτισμική
και διανοητική ιστορία.51 Στην ιστοριογραφία της ψυχιατρικής οι δύο προσεγγίσεις
δεν είναι ξεκάθαρα διακριτές και συχνά συνδυάζονται.52 Ωστόσο, μπορούμε να πούμε
σε γενικές γραμμές ότι στο πλαίσιο των διασυνοριακών προσεγγίσεων έχει εξεταστεί
η κυκλοφορία και διάδοση ψυχιατρικών θεωρητικών προτύπων και εννοιών,53 ενώ η
συγκριτική μέθοδος έχει εφαρμοστεί κυρίως σε μελέτες για την εμφάνιση, εμπέδωση
και λειτουργία των ψυχιατρικών θεσμών σε διαφορετικές χώρες.54 Και οι δύο τύπου
μελέτες δίνουν έμφαση στις ομοιότητες και τις διαφορές, τις οποίες εξηγούν με βάση
τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και το ψυχιατρικό σύστημα κάθε
συγκρινόμενου μέρους, αναδεικνύοντας τοπικές ιδιαιτερότητες και γενικές τάσεις
στην ψυχιατρική θεωρία και πρακτική.
Η ιστοριογραφία της ψυχιατρικής στη Σκοτία, η οποία συνήθως διαχωρίζεται
από αυτή της υπόλοιπης Βρετανίας (Αγγλίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας), έχει
ακολουθήσει και σε ένα βαθμό διαμορφώσει αυτές τις ιστοριογραφικές τάσεις. Ένα
μεγάλο σώμα μελετών, πλούσιο σε θέματα και θεωρητικούς προσανατολισμούς, έχει
παραχθεί με επίκεντρο συχνά συγκεκριμένα ιδρύματα (την ιστορία τους, το ιατρικό
51

Deborah Cohen, «Comparative history: Buyer beware», στο Deborah Cohen και Maura O’Connor
(επιμ.), Comparison and History: Europe in Cross-National Perspective, New York: Routledge, 2004,
σ. 57-70. Οι μελέτες μεταφοράς τονίζουν τις ανταλλαγές και τις σχέσεις, το ρόλο των μέσων και των
μεσολαβητών (Michaël Werner και Michel Espagne, «La construction d’ une référence culturelle
allemande en France: Genèse et histoire (1750-1914)», Annales, 42 (1987), σ. 969-92) και η
διασταυρούμενη ιστορία τη διασταύρωση και κυκλοφορία ανθρώπων, ιδεών, πρακτικών και
αναπαραστάσεων και τις αλληλεπιδράσεις που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τα υπό εξέταση
αντικείμενα (Michaël Werner και Bénédicte Zimmermann, «Penser l’ histoire croisée: Entre empirie et
réflexivité», Annales. Histoire, Sciences Sociales, 58 (2003), σ. 7-36· Bénédicte Zimmermann,
«‘Histoire croisée’ and the making of global history», www.eui.eu/HEC/ResearchTeaching/20082009Autumn/SS-reading-Zimmermann.pdf (31/3/2009) και Bénédicte Zimmermann, Claude Didry και
Peter Wagner (επιμ.), Le Travail et la Nation: Histoire Croisée de la France et de l'Allemagne, Paris:
Éditions de la Maison des Sciences de l’ Homme, 1999, σ. 1-7).
52
Thomas Müller, «Vergleich und Transferanalyse in der Medizingeschichte? Eine Diskussion anhand
von Reiseberichten als Quelle», Medizinhistorisches Journal, 39 (2004), σ. 57-77.
53
Για παράδειγμα, R.M. Ion και M.D. Beer, «The British reaction to dementia praecox 1893-1913»,
History of Psychiatry, 13 (2002), μέρος 1, σ. 285-304 και μέρος 2, σ. 419-31· Θανάσης Καράβατος, «Η
εισαγωγή στην Ελλάδα του όρου «πρωτόγονος (ή πρώιμος) άνοια». Επιδράσεις της γαλλικής και
γερμανικής ψυχιατρικής σχολής», Ψυχιατρική, 6 (1995), σ. 136-44 και του ίδιου, «‘Η των ονομάτων
επίσκεψις’: Η εισαγωγή των όρων νεύρωση και ψύχωση στην Ελλάδα», Ψυχιατρική, 3 (1992), σ. 12536.
54
Klaus Dörner, Bürger und Irre, ό.π.· Akihito Suzuki, «Were asylums men’s places?: Male excess in
the asylum population in Japan in the early twentieth century», στο Marijke Gijswijt-Hofstra, Harry
Oosterhuis, Joost Vijselaar και Hugh Freeman (επιμ.), Psychiatric Cultures Compared: Psychiatry and
Mental Health Care in the Twentieth Century. Comparisons and Approaches, Amsterdam: Amsterdam
University Press, 2006, σ. 295-311· Harry Oosterhuis, «Outpatient psychiatry and mental health care in
the twentieth century: International perspectives», στο ίδιο, σ. 248-74 και Michael Neve, «A
commentary on the history of social psychiatry and psychotherapy in twentieth-century Germany,
Holland and Great Britain», Medical History, 48 (2004), σ. 407-12.
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προσωπικό και τους ασθενείς τους), την εμπειρία των ψυχικά ασθενών, τις
κοινωνικές και ιατρικές σημασίες των ψυχικών νόσων αλλά και μεθοδολογικά
ζητήματα και ζητήματα πηγών στην ιστορία της ψυχιατρικής.55 Αντίθετα, στην
Ελλάδα, οι μελέτες είναι λίγες, δεν λαμβάνουν τόσο υπόψη τους θεωρητικούς
προβληματισμούς και τις εξελίξεις στην ιστοριογραφία της ψυχιατρικής και σε
μεγάλο μέρος έχουν παραχθεί από ψυχιάτρους. Στο επίκεντρο της ψυχιατρικής
ιστοριογραφίας στην Ελλάδα έχουν βρεθεί η ιστορία των ψυχιατρικών ιδεών, η
δημιουργία της επιστημονικής ψυχιατρικής και των ψυχιατρικών θεσμών, τα
θεωρητικά ζητήματα σχετικά με την ψυχική νόσο, την ψυχιατρική και τη σχέση της
τελευταίας με την ιατρική,56 αλλά και η ιστορία συγκεκριμένων ιδρυμάτων,57 ενίοτε
όπως την έζησαν οι ίδιοι οι συγγραφείς.58 Ενώ γίνονται αναφορές στο κοινωνικό
περιβάλλον (κυρίως στη φιλανθρωπική δράση ευεργετών ή στην παραδοσιακή
αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας στην ψυχιατρική), δεν έχουν διερευνηθεί
κεντρικά ζητήματα, όπως τα κοινωνικά, πολιτισμικά και έμφυλα νοήματα της
ψυχικής νόσου, οι σχέσεις της ψυχιατρικής και του ψυχιατρικού ιδρύματος με την
55

Ενδεικτικά, μερικές από τις μελέτες που αφορούν την ιστορία της ψυχιατρικής στη Σκοτία είναι:
Jonathan Andrews και Iain Smith (επιμ.), ‘Let There Be Light Again’: A History of Gartnavel Royal
Hospital from its Beginnings to the Present Day. Essays Written to Mark the 150th Anniversary in
1993 of Gartnavel Royal Hospital's Existence on its Present Site, Glasgow: Greater Glasgow Health
Board, 1993· Robert Allan Houston, Madness and Society in Eighteenth-Century Scotland, ό.π.·
Michael Barfoot και Allan Beveridge, «‘Our most notable inmate’: John Willis Mason at the Royal
Edinburgh Asylum, 1864-1901», History of Psychiatry, 4 (1993), σ. 159-208· Allan Beveridge, «Life
in the asylum», ό.π., σ. 431-68· Jonathan Andrews, «Case notes, case histories and the patients’
experience of insanity at Gartnavel Royal Asylum, Glasgow, in the nineteenth century», Social History
of Medicine, 2 (1998), σ. 255-81· Lorraine Walsh, «A class apart? Admissions to the Dundee Royal
Lunatic Asylum 1890-1910», στο Jonathan Andrews και Anne Digby (επιμ.), Sex and Seclusion, Class
and Custody, ό.π., σ. 249-69· Margaret Thomson, «The wages of sin: The problem of alcoholism and
general paralysis in nineteenth-century Edinburgh», στο William Frederick Bynum, Roy Porter και
Michael Shepherd (επιμ.), The Anatomy of Madness: Essays in the History of Psychiatry, τ. 3, London:
Tavistock, 1988, σ. 316-40 και Gayle Davis, The Cruel Madness of Love: Sex, Syphilis and Psychiatry
in Scotland, 1880-1930, Amsterdam: Rodopi, 2008.
56
Θανάσης Καράβατος, «Η γένεση της ψυχιατρικής και του ασύλου. Οι μυθοποιήσεις της
πραγματικότητας και ο πραγματικός μύθος», Ο Πολίτης, 78 (1987), 52-55· του ίδιου, Τα Πρώτα
Βήματα της Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Η «Ψυχολογία» του Γεωργίου Σερούϊου, Αθήνα: Οδυσσέας, 1991·
Γρηγόρης Αμπατζόγλου, Ψυχιατρική και Ιατρική. Τα Όρια, οι Ταυτότητες και οι Σχέσεις, Αθήνα:
Οδυσσέας, 1991 και Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Θεσμοί, Ιδρύματα
και Κοινωνικό Πλαίσιο 1850- 1920, Αθήνα: Εξάντας, Τρίαψις Λόγος, 1995. Το τελευταίο έχει
αποτελέσει τη σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τις περισσότερες μελέτες της ελληνικής
ψυχιατρικής, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης. Επιπλέον, το έχουν χρησιμοποιήσει
κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές εργασίες ως πηγή για τα ιστορικά στοιχεία που περιλαμβάνουν.
Βλ. Έιμυ Μπλου, Η Δημιουργία της Ελληνικής Ψυχιατρικής, Αθήνα: Εξάντας, Τρίαψις Λόγος, 1999 και
Μανόλης Τζανάκης, «Μετασχηματισμοί υποκειμενικότητας και καθημερινότητα. Μια κοινωνιολογική
προσέγγιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα», διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, 2003.
57
Νικόλαος Τσικής (επιμ.), Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 1887-1987 +15, Εκατό Δεκαπέντε Χρόνια
Κοινωνικής Προσφοράς, Αθήνα, 2001.
58
Κώστας Φιλανδριανός, Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών. Το Δαφνί, μια Φανταστική Πολιτεία, Αθήνα,
1977.
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κοινωνία και τις λαϊκές απόψεις για την ψυχική ασθένεια. Λίγες εργασίες βρίσκονται
πιο κοντά σε μια κοινωνική ιστορία της ψυχιατρικής, όπως αυτές για το Δρομοκαΐτειο
Θεραπευτήριο59 και μια μικρότερη εργασία για το άσυλο φρενοβλαβών της Σύρου.60
Η πλειονότητα των μελετών στην ιστορία της ψυχιατρικής τόσο για την Ελλάδα
όσο και για τη Σκοτία, όπως και γενικότερα, αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις,
τοπικές ή εθνικές,61 παρόλο που η ψυχιατρική προσφέρεται ιδιαίτερα για
διαπολιτισμικές και συγκριτικές προσεγγίσεις, αφού χαρακτηρίζεται από επαφές
ανθρώπων και ιδεών, καθώς οι ψυχίατροι του 19ου και του 20ού αιώνα συμμετείχαν
σε διεθνή συνέδρια, επισκέπτονταν ιδρύματα και αλληλογραφούσαν με γιατρούς
άλλων χωρών και επιχειρούσαν διακρατικές μελέτες και ή έστω επιφανειακές
συγκρίσεις για τα χαρακτηριστικά και την περίθαλψη των ψυχικά ασθενών.62 Για
59

Για το Δρομοκαΐτειο ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης έχει μελετήσει τα διοικητικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά της νοσηλείας, τα χαρακτηριστικά των ασθενών, το θέμα του φύλου, η σχέση των
γιατρών με τους ασθενείς και του ιδρύματος με το αστικό περιβάλλον. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η
ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών. Το Δρομοκαΐτειο φρενοκομείο (1880-1903)», διπλωματική
εργασία, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1997· του ίδιου, «Το Δρομοκαΐτειο
φρενοκομείο: 1887-1903. Όψεις της εγκατάστασης ενός ιδρυματικού θεσμού», Μνήμων, 20 (1998), σ.
45-66 και «Οι φρενοβλαβείς εν ταις οδοίς», στο Η Πόλη στους Νεότερους Χρόνους: Μεσογειακές και
Βαλκανικές Όψεις (19ος-20ός Αιώνας), Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας, Αθήνα:
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2000, σ. 193-202.
60
Παναγιώτα Καζολέα-Ταβουλάρη, «Άσυλο φρενοβλαβών Σύρου: Ιστορική διερεύνηση προνοιακών
θεσμών και κοινωνικές αναπαραστάσεις περί ψυχικής νόσου», Τα Ιστορικά, 19 (2002), σ. 377-398, που
επικεντρώνεται στις ιδέες για την ψυχική νόσο και τους τρόπους αντιμετώπισής της στο κοινωνικό
πλαίσιο της Σύρου και βλέπει το άσυλο ως μέλος της τοπικής μικροϊστορίας, λαμβάνοντας υπόψη το
ρόλο των τοπικών αρχών και των φιλανθρώπων.
61
Γενικά στην ιστοριογραφία η συγκριτική προσέγγιση είναι αρκετά περιθωριακή παρά τις πρώιμες
προσπάθειες και εκκλήσεις για μια συγκριτική ιστοριογραφία (όπως Μarc Bloch, «Pour une histoire
comparée des sociétés européennes» (1928), στο Μarc Bloch, Melanges Historiques, Paris: Serge
Fleury, E.H.E.S.S, 1983, σ. 16-40). Βλ. Heinz Gerhard Haupt, «Comparative history – a contested
method», Historisk Tidskrift, 127 (2007), σ. 697-716· George Fredrickson, «The status of comparative
history» (1980), στο George Fredrickson, The Comparative Imagination: On the History of Racism,
Nationalism, and Social Movements, Berkeley: University of California Press, 1997, σ. 23-36· του
ίδιου, «From exceptionalism to variability: Recent developments in cross-national comparative
history», The Journal of American History, 82 (1995), σ. 587-604 και Heinz-Gerhard Haupt και Jürgen
Kocka, Geschichte und Vergleich: Ansätze und Ergebnisse International Vergleichender
Geschichtsschreibung, Frankfurt/Main u.a.: Campus-Verl., 1996. Και στην ιστοριογραφία της
ιατρικής, οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται σε ένα κράτος ή μια περιοχή (Ilana Löwy, «The
social history of medicine: Beyond the local», Social History of Medicine, 20 (2007), σ. 465-81),
υπάρχουν ωστόσο μερικές συγκριτικές μελέτες, όπως: Irvine Loudon, «Maternal mortality: 1880-1950.
Some regional and international comparisons», Social History of Medicine, 1 (1988), σ. 183-228· Linda
Bryder, «Breastfeeding and health professionals in Britain, New Zealand and the United States, 19001970», Medical History, 49 (2005), σ. 179-96· Sally Wilde, «See one, do one, modify one: Prostate
surgery in the 1930s», Medical History, 48 (2004), σ. 355-66· Ida Blom, «Fighting venereal diseases:
Scandinavian legislation c.1800 to c.1950», Medical History, 50 (2006), σ. 209-34· Josep Barona και
Steven Cherry (επιμ.), Health and Medicine in Rural Europe (1850-1945), Valencia: Seminari
d'Estudis sobre la Ciencia, 2004 και Flurin Condrau, Lungenheilanstalt und Patientenschicksal:
Sozialgeschichte der Tuberkulose in Deutschland und England im Späten 19. und Frühen 20.
Jahrhundert, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.
62
Thomas Müller, «Les débuts du placement familial des aliénés en France et la visite du Dr Paetz.
Parcours croisés dans la psychiatrie du XIXe siècle», Psychiatrie, Sciences Humaines, Neurosciences,
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παράδειγμα, το 1890 ο διευθυντής του Δρομοκαΐτειου υποστήριζε ότι οι ασθενείς του
ιδρύματος έμοιαζαν με τους ασθενείς των φρενοκομείων της Ευρώπης σε ό,τι
αφορούσε την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και το επάγγελμα και διέφεραν
ως προς το φύλο.63 Λίγα χρόνια αργότερα ο υποδιευθυντής του ίδιου ιδρύματος
σημείωνε ότι «ο τύπος των φρενιτίδων νόσων εν πάσαις ταις χώραις είνε βεβαίως ο
αυτός· πλείσται όμως διαφοραί δύνανται να παρατηρηθώσιν ως προς την αναλογίαν
των φρενοβλαβών και τη σχετικήν συχνότητα των διαφόρων νοσολογικών τύπων»·
υποστήριξε ότι στην Ελλάδα, παρόλο που η ελληνική φυλή ήταν ιδιαίτερα «νευρική»,
οι ψυχικά ασθενείς ήταν λιγότεροι από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή η ζωή
των Ελλήνων χαρακτηριζόταν από λιγότερες ταραχές, ανταγωνισμούς και
καταχρήσεις από ό,τι άλλων Ευρωπαίων.64 Τέτοιες συγκρίσεις ήταν εφικτές χάρη στις
κοινές πρακτικές καταγραφής στα ιδρύματα και στη δημοσιοποίηση των στοιχείων
των ιδρυμάτων. Άλλωστε, σε χώρες που εντάσσονταν στη δυτική ψυχιατρική
παράδοση και οργάνωση, όπως στις χώρες της Ευρώπης και στις Ηνωμένες
Πολιτείες, εφαρμοζόταν ένα κοινό σε γενικές γραμμές σύστημα ταξινόμησης των
ψυχιατρικών ασθενών, το οποίο διευκόλυνε τις συγκρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές
χώρες.
Παρ’ όλα αυτά, στην ιστοριογραφία της ψυχιατρικής η συγκριτική διάσταση
δίνεται συνήθως μέσω σύντομων αναφορών και όχι με συστηματικό τρόπο, όπως
στην περίπτωση της Σκοτίας συνήθως σε σχέση με την Αγγλία,65 και στην περίπτωση
της Ελλάδας σε σχέση με ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τη Γαλλία και τη Γερμανία, οι
οποίες λαμβάνονται ως τα πρότυπα της ελληνικής ψυχιατρικής.66 Οι συγκριτικές

3 (2005), σ. 98-108· Akira Hashimoto, «Who visited Geel? An analysis of the ‘Registre des permis de
visiter l’établissement’», Congress Geel, 12 & 13 May 2005, http://www.lit.aichi-pu.ac.jp/~aha/Geelkongress-panph.pdf και Stephen Casper, «The origins of the Anglo-American research alliance and the
incidence of civilian neuroses in Second World War Britain», Medical History, 52 (2008), σ. 327-46.
Marijke Gijswijt-Hofstra και Harry Oosterhuis, «Introduction», στο Marijke Gijswijt-Hofstra, Harry
Oosterhuis, Joost Vijselaar και Hugh Freeman (επιμ.), Psychiatric Cultures Compared, ό.π., σ. 9-32.
Στην ελληνική ψυχιατρική βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές σε επισκέψεις των ελλήνων ψυχιάτρων
σε ιδρύματα του εξωτερικού, για παράδειγμα, Ηλίας Μακρής, Οι Φρενοπαθείς Εγκληματίαι αλλαχού
και εν Ελλάδι, Αθήνα, 1924.
63
Απολογισμός και Στατιστική του Δρομοκαϊτείου Φρενοκομείου έτους 1889, Αθήνα, 1890, σ. 35.
64
Μιχαήλ Γιαννήρης, Αι Φρενοπάθειαι εν Ελλάδι: Μελέτη επί Στατιστικών και Κλινικών
Παρατηρήσεων, Σύρος, 1898, σ. 3-6.
65
Για παράδειγμα, βλ. Jonathan Andrews, “They’re in the Trade . . . of Lunacy, They ‘Cannot
Interfere’ – They Say”: The Scottish Lunacy Commissioners and Lunacy Reform in Nineteenth-Century
Scotland, London: Wellcome Trust, 1998 και Gayle Davis, «‘Lovers and madmen have such seething
brains’: Historical aspects of neurosyphilis in four Scottish asylums c.1880-1930», διδακτορική
διατριβή, University of Edinburgh, 2001, σ. 65.
66
Αναπόσπαστο κομμάτι της ιστοριογραφίας της ψυχιατρικής στην Ελλάδα αποτελεί το ευρωπαϊκό
πλαίσιο (βλ. για παράδειγμα, Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, ό.π., σ. 13-
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μελέτες περιορίζονται συχνά στην αφήγηση παράλληλων ιστοριών με βάση σε
μεγάλο βαθμό δευτερογενή βιβλιογραφία67 και σε εκδόσεις με κείμενα για
διαφορετικά παραδείγματα, όπου λίγες μελέτες είναι συγκριτικές68 και η σύγκριση
είτε αφήνεται στον αναγνώστη είτε γίνεται στην εισαγωγή ή τον επίλογο της
έκδοσης.69 Αυτές οι παράλληλες μελέτες δεν είναι στην ουσία συγκριτικές, καθώς
στη συγκριτική μέθοδο η σύγκριση υπάρχει από την αρχή ως το τέλος,
διαμορφώνοντας τα ερωτήματα και την πορεία της έρευνας. Τέλος, ακόμα και πιο
συστηματικές συγκρίσεις στην ιστορία της ψυχιατρικής τείνουν να μην αφορούν
εξίσου τα συγκρινόμενα μέρη, αλλά να επικεντρώνονται σε ένα από αυτά,
προκειμένου να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητές του ή να σκιαγραφήσουν τον τρόπο με
τον οποίο αυτό εντασσόταν σε ένα γενικό πλαίσιο ή διαφοροποιούνταν από τις
διεθνείς εξελίξεις.70

Σκοποί και μεθοδολογία

Η εργασία αυτή επιχειρεί μια συγκριτική κοινωνική ιστορία της ψυχιατρικής
νοσηλείας σε δύο χώρες, την Ελλάδα και τη Σκοτία, στις αρχές του 20ού αιώνα
(1900-1920), συνεχίζοντας και επεκτείνοντας τις αναζητήσεις της υπάρχουσας
ιστοριογραφίας αναφορικά με τις σχέσεις και συνδέσεις των ψυχιατρικών ιδρυμάτων
με τον κοινωνικό τους περίγυρο. Συγκεκριμένα, υιοθετεί την αντίληψη ότι οι
ψυχιατρικοί θεσμοί ήταν αλληλένδετοι με τις κοινωνίες στις οποίες λειτουργούσαν,
21 και Αθανάσιος Καράβατος, Δημήτρης Πλουμπίδης και Γιώργος Χριστοδούλου, «Εισαγωγή», στο
Αθανάσιος Καράβατος, Δημήτρης Πλουμπίδης και Γιώργος Χριστοδούλου (επιμ.), Ανθολόγιο
Ελληνικών Ψυχιατρικών Κειμένων, Αθήνα: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, 2006, σ. 1-42), χωρίς όμως
να έχουν γίνει συστηματικές συγκρίσεις με συγκεκριμένο πρωτογενές υλικό.
67
Τα έργα αυτά είναι συνήθως γενικές ιστορίες της ψυχιατρικής. Για παράδειγμα, Jacques Postel και
Claude Quétel (επιμ.), Nouvelle Histoire de la Psychiatrie, Toulouse: Éditions Privat, 1983 και Edward
Shorter, A History of Psychiatry, ό.π.
68
Βλ. Marijke Gijswijt-Hofstra και Roy Porter (επιμ.), Cultures of Neurasthenia, ό.π. και Roy Porter
και David Wright (επιμ.), The Confinement of the Insane: International Perspectives, 1800-1965,
Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
69
Όπως γίνεται, για παράδειγμα, στο αφιερωμένο στην κοινωνική ιστορία της ψυχιατρικής τεύχος του
Medical History, 48 (2004).
70
Αυτή η πρακτική συνήθως αφορά χώρες των οποίων η ιατρική ιστορία δεν είναι πολύ γνωστή στη
διεθνή ιστοριογραφία και οι οποίες συγκρινόμενες με πιο γνωστές ιατρικές ιστορίες ενσωματώνονται
στην υπάρχουσα ιστοριογραφία. Για παράδειγμα, για τη ρωσική περίπτωση, Laura Goering, «‘Russian
nervousness’: Neurasthenia and national identity in nineteenth-century Russia», Medical History, 47
(2003), σ. 23-46 και για την ολλανδική, Marijke Gijswijt-Hofstra, Harry Oosterhuis, Joost Vijselaar και
Hugh Freeman (επιμ.), Psychiatric Cultures Compared, ό.π.
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και εξετάζει τους κοινωνικούς ρόλους των ιδρυμάτων, συνδέοντας τους τόσο με τους
σκοπούς, τους όρους λειτουργίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ιδρυμάτων,
όσο και από τους στόχους, τις δυνατότητες και αντιλήψεις του κοινωνικού τους
περίγυρου. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζονται οι διοικητικές και οικονομικές όψεις της
λειτουργίας των ιδρυμάτων και κυρίως ποιοι, από ποιους και γιατί εισάγονταν σε
αυτά. Τα ζητήματα της ψυχιατρικής νοσηλείας διερευνώνται τόσο από την οπτική
των ιδρυμάτων και των γιατρών όσο και από αυτή των ασθενών και του ιδιωτικού και
δημόσιου περίγυρού τους. Όπως και ένα μεγάλο μέρος των μελετών στην ιστορία της
ψυχιατρικής τα τελευταία 25 χρόνια, έτσι και η συγκεκριμένη επιχειρεί να ξεφύγει
από μια ανάλυση που βασίζεται σε απρόσωπες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές
δυνάμεις, χρησιμοποιώντας εμπειρικά δεδομένα από συγκεκριμένα ιδρύματα και
φέρνοντας στο προσκήνιο συγκεκριμένους ανθρώπους, φορείς και κοινωνικές
ομάδες, που συζητούσαν για τα ιδρύματα ή απευθύνονταν σε αυτά και τα
χρησιμοποιούσαν. Τέλος, οι ιατρικοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί λόγοι και πράξεις γύρω
από τα ιδρύματα αξιοποιούνται, με σκοπό να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και
πρακτικές όχι μόνο σχετικά με την ψυχιατρική νοσηλεία αλλά και γενικότερα με τις
ψυχικές νόσους. Βασικό ερώτημα εδώ είναι πώς κοινωνικά χαρακτηριστικά,
κοινωνικοί ρόλοι και αναπαραστάσεις επιδρούσαν στους τρόπους με τους οποίους
ορίζονταν και αντιμετωπίζονταν οι ψυχικές νόσοι.
Κατά την εξέταση της ψυχιατρικής θεωρίας η προσέγγιση είναι διασυνοριακή,
καθώς οι ψυχιατρικές ιδέες μεταφέρονταν και αλληλοδιαμορφώνονταν στο ευρύτερο
πλαίσιο της δυτικής ψυχιατρικής. Ωστόσο, η μελέτη αυτή στο κύριο μέρος της δεν
εξετάζει τη συγκρότηση ενός δι-εθνικού ψυχιατρικού πεδίου ούτε τη μεταφορά των
ψυχιατρικών ιδεών αλλά την κοινωνική θέση των ψυχιατρικών ιδρυμάτων και τις
σχέσεις ανάμεσα στην ψυχιατρική και την κοινωνία. Για τα θέματα αυτά προσφέρεται
περισσότερο η συγκριτική προσέγγιση, η οποία δίνει νέες διαστάσεις σε κάθε
συγκρινόμενη περίπτωση μέσω της εκ νέου προβληματοποίησής της και βοηθά να
κατανοήσουμε τις κοινωνικές λειτουργίες του ψυχιατρικού ιδρύματος και της
ψυχιατρικής τόσο στα γενικά χαρακτηριστικά τους όσο και στις διαφοροποιήσεις
τους από περίπτωση σε περίπτωση.
Σε ό,τι αφορά την επιλογή των συγκρινόμενων περιπτώσεων, η σύγκριση
περιορίστηκε σε δύο μόνο χώρες και σε δύο συγκεκριμένα ιδρύματα από την καθεμία
(το Αιγινήτειο και το Δρομοκαΐτειο και το Gartnavel και το Gartloch), προκειμένου
τα συγκρινόμενα μέρη να εξεταστούν εξίσου, σε βάθος και με βάση πρωτογενείς
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πηγές. Τα τέσσερα ιδρύματα επιλέχθηκαν, γιατί αποτελούσαν τα βασικά ιδρύματα
των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Ελλάδας και της Σκοτίας, οι οποίες επιλέχθηκαν με
τη λογική της διαφοράς,71 καθώς αυτή εξυπηρετεί τα ερωτήματα και τους στόχους της
έρευνας: η σύγκριση παρόμοιων – τουλάχιστον από πρώτη άποψη – ψυχιατρικών
ιδρυμάτων σε διαφορετικές κοινωνίες προσφέρεται στη μελέτη του ρόλου των
κοινωνικών συνθηκών στην ψυχιατρική νοσηλεία και των σχέσεων ψυχιατρικής και
κοινωνίας και θέτει σε έλεγχο τα συμπεράσματα για την κοινωνική θέση της
ψυχιατρικής στις δύο χώρες. Πραγματικά, τα υπό εξέταση ψυχιατρικά ιδρύματα
ακολουθούσαν

παρόμοια

πρότυπα

και

είχαν

παρόμοιους

στόχους

αλλά

λειτουργούσαν σε χώρες με έντονες διαφορές τόσο στα κοινωνικά τους
χαρακτηριστικά όσο και στο σύστημα ψυχιατρικής περίθαλψης (βλ. κεφάλαια 1 και
2). Επομένως, η σύγκριση γίνεται όχι μόνο ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνίες αλλά
και σε διαφορετικά συστήματα ψυχιατρικών θεσμών.72
Οι διαφορές στο σύστημα ψυχιατρικής περίθαλψης στις δύο χώρες και κυρίως
το γεγονός ότι τα σκοτσέζικα ιδρύματα λειτουργούσαν σε τοπικό επίπεδο, με
ασθενείς κυρίως από τη Γλασκόβη, ενώ τα ελληνικά σε εθνικό, με ασθενείς από όλη
την Ελλάδα, σημαίνει ότι η σύγκριση δεν μπορεί να γίνει ανάμεσα στις δύο πόλεις
αλλά μόνο ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα δύο ιδρύματα της Γλασκόβης, αν και τοπικά,
μπορούν να ληφθούν ως αντιπροσωπευτικά των ιδρυμάτων της Σκοτίας: αφενός ήταν
διαφορετικού τύπου ιδρύματα, ένα βασιλικό και ένα επαρχιακό, που κάλυπταν πολλές
και διαφορετικές περιπτώσεις, αντίστοιχα υπήρχαν και στις άλλες πόλεις της Σκοτίας
και αποτελούσαν τους πυλώνες του σκοτσέζικου ψυχιατρικού συστήματος· αφετέρου,
τα χαρακτηριστικά και οι ασθενείς των δύο συγκεκριμένων ιδρυμάτων δεν φαίνεται
να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από αυτούς των ιδρυμάτων σε άλλες περιοχές της
Σκοτίας.73 Εντούτοις, η διαφορά στον τόπο προέλευσης των ασθενών των
71

Γενικά οι συγκρίσεις γίνονται είτε μεταξύ παρόμοιων φαινομένων σε διαφορετικά περιβάλλοντα (για
παράδειγμα, χώρες, πόλεις, περιοχές, εποχές) είτε διαφορετικών φαινομένων σε παρόμοια
περιβάλλοντα. Πρόκειται στην ουσία για τις μεθόδους της συμφωνίας και της διαφοράς, που είχε
διακρίνει ο John Stuart Mill στο A System of Logic Ratiocinative and Inductive (1843). Βλ. Theda
Skocpol και Margaret Somers, «The uses of comparative history in macrosocial inquiry», Comparative
Studies in Society and History, 22 (1980), σ. 174-97.
72
Αντίθετα, αν σκοπός της έρευνας δεν ήταν οι εσωτερικές σχέσεις ανάμεσα στην ψυχιατρική και την
κοινωνία αλλά οι εξωτερικές σχέσεις ανάμεσα σε χώρες-πρότυπα και χώρες-μιμητές, δηλαδή το
ζήτημα των ψυχιατρικών ανταλλαγών και μεταφορών, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη η σύγκριση της
Ελλάδας με τη Γαλλία ή τη Γερμανία, χώρες που είχαν παίξει σημαντικό ρόλο ως πρότυπα της
ελληνικής ψυχιατρικής.
73
Για παράδειγμα, στο Dundee (Lorraine Walsh, «A class apart?», ό.π., σ. 249-69) και στο Εδιμβούργο
(Allan Beveridge, «Life in the asylum», ό.π., σ. 431-68 και Margaret Thomson, «The wages of sin»,
ό.π., σ. 316-40).
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σκοτσέζικων και ελληνικών ιδρυμάτων – από μια βιομηχανική πόλη στη μία
περίπτωση, από μια αγροτική χώρα στην άλλη – δεν παύει να αποτελεί μια βασική
παράμετρο της σύγκρισης, που παίζει ρόλο στις διαφορές της ψυχιατρικής
περίθαλψης και στους τρόπους χρήσης των ιδρυμάτων στις δύο χώρες.
Ότι τα δύο παραδείγματα έχουν μεγάλες διαφορές, δεν σημαίνει ότι δεν είναι
συγκρίσιμα. Το απαραίτητο ελάχιστο ομοιοτήτων προκειμένου να γίνει η σύγκριση,74
εξασφαλίζεται από το κοινό κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει τα
προβλήματα των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ιδίως στις πόλεις, και τις
αστικές ανησυχίες για τον τρόπο ζωής και την ηθική των στρωμάτων αυτών· τις
αντιλήψεις για τους ενδεδειγμένους ρόλους των φύλων και των ηλικιών και για τη
λειτουργία της οικογένειας· και κυρίως την ψυχιατρική κουλτούρα, δηλαδή το
σύνολο των ψυχιατρικών ερμηνειών και θεραπειών. Οι δύο χώρες εντάσσονταν στο
ίδιο ευρωπαϊκό ψυχιατρικό ρεύμα που από τα τέλη του 18ου αιώνα εκφραζόταν στα
ιατρικά κείμενα, στην ίδρυση ειδικών ιδρυμάτων και στην ψήφιση ψυχιατρικής
νομοθεσίας. Με βάση τις κοινές κατηγορίες και έννοιες που υπήρχαν στα δύο
παραδείγματα στο πλαίσιο αυτών των ομοιοτήτων και δίνοντας συγχρόνως προσοχή
στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης, είναι δυνατό να συμβιβάσουμε την ανάγκη
γενίκευσης με αυτή της εξατομίκευσης και να αποφύγουμε την πλασματική εξίσωση
των συγκρινόμενων μερών.75
Τα κενά που επιχειρεί να καλύψει η εργασία αυτή αφορούν όχι μόνο τα θέματα
και τη μεθοδολογία της ιστορίας της ψυχιατρικής αλλά και περιπτώσεις, κυρίως στο
ελληνικό παράδειγμα, το οποίο σε αντίθεση με το σκοτσέζικο έχει, όπως είδαμε,
σημαντικές ελλείψεις. Ωστόσο, και στην ιστορία της ψυχιατρικής στη Σκοτία
παραμένουν αδιερεύνητα σημεία, ιδίως σε ό,τι αφορά τα επαρχιακά άσυλα, τα οποία
έχουν μελετηθεί λιγότερο από τα βασιλικά, και τη Γλασκόβη, που έχει μελετηθεί
λιγότερο από το Εδιμβούργο. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιώ ιδρύματα της Ελλάδας
και της Σκοτίας που δεν έχουν μέχρι τώρα μελετηθεί, είτε στο σύνολό τους (το
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George Fredrickson, White Supremacy: A Comparative Study in American and South African
History, New York: Oxford University Press, 1981, σ. xi-xxv και Peter Kolchin, «Comparing
American history», Reviews in American History, 10 (1982), σ. 64-81.
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history: Buyer beware», ό.π., σ. 57-70· Nancy Green, «Forms of comparison», στο Deborah Cohen και
Maura O’Connor (επιμ.), Comparison and History, ό.π., σ. 41-56 και Nicolas Mariot και Jay Rowell,
«Visits of Sovereignty and the articulation of the national and the local in France and Germany on the
eve
of
World
War
I»,
2006
hal.archives-ouvertes.fr,
http://hal.archives
ouvertes.fr/docs/00/11/20/25/PDF/visits_heads_of_state.pdf.
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Αιγινήτειο και το Gartloch), είτε από τη συγκεκριμένη οπτική της σχέσης ασύλουκοινωνίας και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (το Δρομοκαΐτειο και το
Gartnavel).76
Δύο λόγια, τέλος, για την επιλογή του χρονικού πλαισίου. Οι αρχές του 20ού
αιώνα επιλέχθηκαν με βάση την ελληνική περίπτωση: την εποχή αυτή ιδρύεται το
Αιγινήτειο, η πανεπιστημιακή κλινική, ενώ το Δρομοκαΐτειο έκλεινε μια εικοσαετία
λειτουργίας και είχε, κατά συνέπεια, καθιερωθεί ως τόπος νοσηλείας για τους ψυχικά
ασθενείς. Επομένως, είναι μια καλή εποχή για να μελετηθούν τα ψυχιατρικά
ιδρύματα στην Ελλάδα, καθώς οι κλίνες είχαν αυξηθεί, οι υπηρεσίες είχαν
εμπλουτιστεί και η ψυχιατρική είχε αποκτήσει πιο στέρεες θεσμικές βάσεις, αν και
όχι όσο στη Σκοτία, όπου βασιλικά ιδρύματα, ανάμεσά τους και το Gartnavel,
υπήρχαν από τις αρχές του 19ου αιώνα, για να συμπληρωθούν στη συνέχεια και από
άλλες ψυχιατρικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η εποχή αυτή προσφέρεται για τη μελέτη
ιδρυμάτων, επειδή το κέντρο βάρους της ψυχιατρικής βρισκόταν, όπως και κατά το
19ο αιώνα, σε αυτά και δεν είχαν ακόμα δρομολογηθεί οι αλλαγές στους
ψυχιατρικούς θεσμούς και στις θεραπείες που σημειώθηκαν τις επόμενες δεκαετίες
του 20ού αιώνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο καινούργια στις αρχές του 20ού
αιώνα ιδρύματα, το Gartloch (1896) και το Αιγινήτειο (1904), δεν ήταν από
ψυχιατρική άποψη τόσο καινοτόμα όσο συνεχιστές τάσεων του 19ου αιώνα, των
επαρχιακών ασύλων στην περίπτωση του Gartloch και των πανεπιστημιακών
κλινικών στην περίπτωση του Αιγινήτειου.

Πηγές

Από την άποψη των πηγών η σύγκριση των συγκεκριμένων παραδειγμάτων είναι
εφικτή, καθώς τα βασικά τεκμήρια που χρησιμοποιούνται, τα κατάστιχα εισόδουεξόδου ασθενών (στο εξής μητρώα) και τα βιβλία με τα ιστορικά ασθενών (στο εξής
ιστορικά), υπάρχουν και είναι παρόμοια και στα τέσσερα ιδρύματα.
Στα μητρώα καταγράφονταν σε χρονολογική σειρά, με βάση την ημερομηνία
εισόδου, κοινωνικά δεδομένα για τους ασθενείς που εισάγονταν, όπως το φύλο, η
76

Για το Δρομοκαΐτειο, βλ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών», ό.π.
Για το Gartnavel, Jonathan Andrews και Iain Smith (επιμ.), ‘Let There Be Light Again’, ό.π.
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ηλικία και το επάγγελμα, και ιατρικά δεδομένα, όπως η διάγνωση και το αποτέλεσμα
της νοσηλείας. Η μορφή των μητρώων, όπου τα δεδομένα είναι καθαρά δομημένα σε
πίνακες, τα κάνει κατάλληλα για μεταγραφή σε βάση δεδομένων και επεξεργασία με
τη βοήθεια της Access, στην οποία τα δεδομένα οργανώνονται σε πίνακες. Για κάθε
ίδρυμα δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων, η οποία είναι κοντά στην αυθεντική
μορφή των μητρώων, καθώς οι πληροφορίες αντιγράφονται στην αρχική τους μορφή
και οι στήλες της αρχικής πηγής έχουν διατηρηθεί με δύο μόνο διαφορές,
προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάλυση των δεδομένων: πρώτον, κάποιες στήλες
έχουν χωριστεί (για παράδειγμα, το ονοματεπώνυμο έχει χωριστεί σε δυο στήλες,
όνομα και επώνυμο)· δεύτερον, έχουν προστεθεί ορισμένες στήλες, που περιέχουν
πληροφορίες που συνάγονται από τις αρχικές στήλες (για παράδειγμα, με βάση την
υπάρχουσα στήλη «επάγγελμα» δημιουργήθηκε η στήλη «ομάδα επαγγέλματος» και
με βάση τις υπάρχουσες στήλες με τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου
δημιουργήθηκε η στήλη «διάρκεια διαμονής»). Στη συνέχεια, η ανάλυση των
δεδομένων γίνεται περισσότερο με ποσοτικούς όρους με τη βοήθεια απλών στοιχείων
περιγραφικής στατιστικής, όπως μέσους όρους και πίνακες κατανομής συχνοτήτων.
Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων από τα μητρώα δεν έγινε για το
σύνολο των ασθενών που εισήχθησαν στα ιδρύματα κατά την υπό εξέταση περίοδο
(1900-1920) αλλά για ένα μέρος τους. Συγκεκριμένα, για τα ελληνικά ιδρύματα
ελήφθη υπόψη το σύνολο των ασθενών που εισήχθησαν κατά τα έτη 1905-1909 και
1916-1920, ενώ στα σκοτσέζικα ιδρύματα, όπου οι ασθενείς ήταν περισσότεροι,
λήφθηκαν για τα ίδια έτη συστηματικά δείγματα με τυχαία αρχή.77 Στο Gartloch το
δείγμα συνίσταται στο ένα τρίτο των ασθενών που εισήχθησαν τα έτη 1905-1909 και
στο ένα τέταρτο όσων εισήχθησαν τα έτη 1916-1920. Στο Gartnavel το δείγμα
συνίσταται στους μισούς ασθενείς που εισήχθησαν στις δύο υποπεριόδους, η πρώτη
από τις οποίες επεκτάθηκε ως το 1910, επειδή κατά τα έτη 1905-1909 εισήχθησαν
λίγοι σχετικά ασθενείς. Τέλος, το δείγμα του Gartnavel προέρχεται από τα δύο είδη
μητρώων του ιδρύματος, τα μητρώα πιστοποιημένων και εθελοντών ασθενών, και

77

Η επιλογή των δύο υποπεριόδων υπαγορεύτηκε από τη διαθεσιμότητα των μητρώων στο Αιγινήτειο
νοσοκομείο, όταν ξεκίνησα την έρευνά μου. Τότε ήταν διαθέσιμα για την υπό εξέταση περίοδο τα
μητρώα για τα έτη 1904-1909 και για τα έτη 1916-1930, ενώ το μητρώο των ενδιάμεσων ετών (19101915) έλειπε. Όταν ένα χρόνο αργότερα το μητρώο αυτό βρέθηκε, είχα τελειώσει με τη συλλογή
στοιχείων και τη βάση δεδομένων τόσο από το Αιγινήτειο όσο και από το Δρομοκαΐτειο και
αποφάσισα να διατηρήσω τα δείγματα που είχα λάβει και να συνεχίσω με τις ίδιες υποπεριόδους και
για τα σκοτσέζικα ιδρύματα.
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συνίσταται στους μισούς ασθενείς κάθε ομάδας, ώστε να διατηρηθεί η αναλογία των
δύο ομάδων στο σύνολο του δείγματος (βλ. πίνακες 1, 2 και 3).
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ασθενείς από τα μητρώα του Αιγινήτειου και του Δρομοκαΐτειου
Έτη

Ασθενείς
Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

1905-1909

985

465

1916-1920

571

611

Συνολική περίοδος

1556

1076

Πηγές: Αιγινήτειο: Α΄ και Γ΄ Μητρώον Εσωτερικών Ασθενών Αιγινήτειου Νοσοκομείου (Αιγ/1
και Αιγ/1.1)· Δρομοκαΐτειο: Βιβλία των κατ’ Αίτησιν Ιδιωτών Εισαγομένων Φρενοβλαβών, 19041906, 1906-1909, 1909-1911, 1915-1917, 1917-1918, 1918-1919 και 1919-1921 και Α΄ και Β΄
Βιβλίον των εξ Επαγγέλματος Εισαγομένων Ψυχοπαθών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ασθενείς από τα μητρώα του Gartloch
Έτη

Ασθενείς
Σύνολο

Δείγμα

1905-1909

1419

473

1916-1920

1651

413

Συνολική περίοδος

3070

886

Πηγές: Gartloch Asylum Registers, 1896-1906 (HB1/5/1), 1906-1916 (HB1/5/2) και 1916-1924
(HB1/5/3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ασθενείς από τα μητρώα του Gartnavel
Έτη

Σύνολο ασθενών

Δείγμα ασθενών

Πιστοποιημένοι

Εθελοντές

Σύνολο

Πιστοποιημένοι

Εθελοντές

Σύνολο

1905-1910

596

172

768

298

86

384

1916-1920

584

201

785

292

100

392

Συνολική
1180
373
1553
590
186
776
περίοδος
Πηγές: Gartnavel Asylum Register of Lunatics, 1887-1920 (ΗΒ13/6/79) και Asylum Register for Voluntary
Patients (ΗΒ13/6/87).

Μια ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει για το Αιγινήτειο, που δεχόταν όχι
μόνο ψυχιατρικά αλλά και νευρολογικά περιστατικά, τα οποία δεν εξαίρεσα από τη
βάση δεδομένων και την ανάλυση των μητρώων, επειδή, παρόλο που στη μελέτη
αυτή επικεντρώνομαι στην ψυχιατρική και τις ψυχικές ασθένειες, έκρινα σκόπιμο να
διατηρήσω το χαρακτήρα του Αιγινήτειου ως ψυχιατρικής και νευρολογικής κλινικής.
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Άλλωστε, όπως θα φανεί στην ενότητα της ορολογίας, ο χωρισμός της νευρολογίας
από την ψυχιατρική και των νευρικών από τις ψυχικές νόσους δεν ήταν αρκετά
σταθερός, ώστε να στηρίξει τα συνολικά συμπεράσματα σχετικά με το Αιγινήτειο. Το
ίδιο το αρχείο του νοσοκομείου δεν βοηθά ιδιαίτερα στη διάκριση των νευρολογικών
και ψυχιατρικών ασθενών: όλοι καταγράφονταν στα ίδια μητρώα, ενώ η
διαφοροποίηση ανάμεσα στους ασθενείς που νοσηλεύονταν σε ψυχιατρική αίθουσα
(49%) και σε νευρολογική (31%)78 φαίνεται ότι είχε να κάνει και με άλλους
παράγοντες εκτός του είδους της ασθένειας, αφού υπήρχαν ασθενείς με τυπικές για
την εποχή νευρολογικές διαγνώσεις (όπως μηνιγγίτιδα ή σκλήρυνση κατά πλάκας)
που νοσηλεύονταν σε ψυχιατρική αίθουσα, αλλά και ασθενείς με τυπικές ψυχιατρικές
διαγνώσεις (όπως μελαγχολία και πρωτόγονο άνοια) που νοσηλεύονταν σε
νευρολογική αίθουσα.
Ωστόσο, σε ένα βαθμό ο διαχωρισμός των δύο ομάδων ασθενών γινόταν στην
υπό εξέταση περίοδο και έχει νόημα να γίνει και στη μελέτη αυτή, γιατί είναι
εμφανές, για παράδειγμα, ότι ασθενείς που διαγιγνώσκονταν με μηνιγγίτιδα διέφεραν
αρκετά από ασθενείς που διαγιγνώσκονταν με μελαγχολία. Για το λόγο αυτό
δημιούργησα στη βάση δεδομένων τη δυνατότητα διάκρισης των διαγνώσεων σε
ψυχιατρικές και νευρολογικές, η οποία καθιστά δυνατό να εντοπιστούν πιθανές
διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες ασθενών και άρα στις λειτουργίες της
ψυχιατρικής και νευρολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Η ομαδοποίηση έγινε με
βάση τη συμπτωματολογία που αντιστοιχούνταν την εποχή εκείνη στις διαγνώσεις·
συνοπτικά, ως νευρολογικές προσδιορίστηκαν οι διαγνώσεις που είχαν κυρίως
σωματικά συμπτώματα, για παράδειγμα παράλυση και σπασμούς, ενώ ως
ψυχιατρικές όσες είχαν κυρίως ψυχικά συμπτώματα, όπως παραλήρημα και
ψευδαισθήσεις. Τέλος, μια ενδιάμεση ομάδα διαγνώσεων, οι νευρολογικές με
ψυχιατρικό χαρακτήρα, δημιουργήθηκε για την υστερία, τη νευρασθένεια, την
υποχονδρία και την επιληψία, οι οποίες είχαν τόσο σωματικά όσο και ψυχικά
συμπτώματα και κατά την υπό εξέταση περίοδο θεωρούνταν άλλοτε ψυχιατρικές και
άλλοτε νευρολογικές (βλ. πιο κάτω, ορολογία και κεφάλαιο 7). Το μικρό ποσοστό
των καθαρά νευρολογικών διαγνώσεων στο Αιγινήτειο (29%), σύμφωνα με την
ομαδοποίηση αυτή (βλ. κεφάλαιο 7, πίνακα 7.5), αποτελεί έναν ακόμα λόγο να μην
εξαιρεθούν οι νευρολογικοί ασθενείς από την ανάλυση των μητρώων. Ωστόσο, εκτός
78

Για το υπόλοιπο 20% των ασθενών των μητρώων δεν καταγραφόταν αν νοσηλεύονταν σε
ψυχιατρική ή νευρολογική αίθουσα.

31

από το πρώτο και το δεύτερο μέρος της εργασίας, που εξετάζουν τα ιδρύματα και
τους ασθενείς τους συνολικά, τα επόμενα μέρη, που αφορούν τις ιατρικές και λαϊκές
αντιλήψεις για τις ψυχικές διαταραχές και την ψυχιατρική νοσηλεία, επικεντρώνονται
στους ασθενείς με ψυχικά συμπτώματα, δηλαδή με διαγνώσεις που ομαδοποιήθηκαν
ως ψυχιατρικές και ως νευρολογικές με ψυχιατρικό χαρακτήρα.
Τα δείγματα που ανέφερα παραπάνω περιλαμβάνουν και ασθενείς που
καταγράφονταν περισσότερες από μία φορές στα μητρώα, επειδή εισάγονταν
επανειλημμένα στο ίδιο ίδρυμα. Οι επαναλήψεις των στοιχείων των ίδιων ασθενών
δίνουν μεν την εικόνα του συνόλου των εισαγωγών, αλλά διαταράσσουν την εικόνα
των ασθενών. Για παράδειγμα, μια ασθενής που εισήχθη δέκα φορές στο Αιγινήτειο
κατά τη διάρκεια των ετών 1905-1909, θα κινδύνευε να θεωρηθεί ως δέκα
διαφορετικές γυναίκες με την ίδια ασθένεια, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και
επάγγελμα. Για το λόγο αυτό και επειδή η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στους
ασθενείς και όχι στις εισαγωγές και τα περιστατικά, οι ασθενείς που σημειώνονταν
στα μητρώα πάνω από μία φορά, δηλαδή που επανεισάγονταν, αφαιρέθηκαν από τα
δείγματα.79 Οι βάσεις δεδομένων που προέκυψαν με αυτό τον τρόπο (πίνακας 4) είναι
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων των
μητρώων και για τη δημιουργία των δειγμάτων των ιστορικών, της δεύτερης βασικής
πηγής της εργασίας αυτής (πίνακας 5).
Συγκεκριμένα, καθώς για κάθε ασθενή του δείγματος των μητρώων υπάρχει
ξεχωριστό ιστορικό, από το σύνολο των ιστορικών των ασθενών αυτών λήφθηκαν
συστηματικά δείγματα, που συνίστανται για το Δρομοκαΐτειο στο ένα πέμπτο των
ιστορικών για τα έτη 1905-1909 και στο ένα έκτο για τα έτη 1916-1920, για το
Gartloch στο ένα πέμπτο και στο ένα τέταρτο αντίστοιχα και για το Gartnavel στο ένα
τέταρτο και για τις δύο υποπεριόδους. Μόνο στο Αιγινήτειο χρησιμοποιήθηκε το
σύνολο των διαθέσιμων ιστορικών, επειδή στο αρχείο του ιδρύματος έχουν βρεθεί
μόνο τα ιστορικά των ετών 1907-1909. Η απόφαση λήψης μικρότερων δειγμάτων
ιστορικών υπαγορεύτηκε από την κειμενική μορφή και το πλήθος των πληροφοριών
τους, που κάνουν δύσκολη την ανάλυση σε βάθος των ιστορικών όλων των ασθενών
που περιλαμβάνονται στα δείγματα των μητρώων.
79

Την ίδια επεξεργασία στις βάσεις δεδομένων από αρχεία ψυχιατρικών ιδρυμάτων έχουν κάνει και
άλλοι μελετητές, καθώς το φαινόμενο επανεισαγωγών στα ψυχιατρικά ιδρύματα ήταν γενικά συχνό.
Για παράδειγμα, Anne Digby, «Quantitative and qualitative perspectives on the asylum», στο Roy
Porter και Andrew Wear (επιμ.), Problems and Methods in the History of Medicine, London: Croom
Helm, 1987, σ. 153-74.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

Τα δείγματα ασθενών από τα τέσσερα ιδρύματα με και χωρίς επανεισαγωγές
Ίδρυμα

Αριθμός ασθενών
Με επανεισαγωγές

Χωρίς επανεισαγωγές

(αρχικό δείγμα)

(τελικό δείγμα)

Αιγινήτειο (1905-1909 και 1916-1920)

1556

1430

Δρομοκαΐτειο (1905-1909 και 1916-1920)

1076

961

Gartloch (1905-1909 και 1916-1920)

886

858

Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)

776*

745**

*590 πιστοποιημένοι και 186 εθελοντές **577 πιστοποιημένοι και 186 εθελοντές
Πηγές: Βλ. πίνακες 1, 2 και 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Τα δείγματα ιστορικών ασθενών από τα τέσσερα ιδρύματα
Περίοδος

Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

Gartloch

Gartnavel

Α

263

93

94

95 (74 πιστοποιημένοι, 21 εθελοντές)

Β

-

102

99

98 (73 πιστοποιημένοι, 25 εθελοντές)

263

195

193

193

Σύνολο

Πηγές: Αιγινήτειο: Πρόχειροι Ιστορίαι Α΄ 1907 (Αιγ/9.1) και Β΄ 1908-1909 (Αιγ/9.2)· Δρομοκαΐτειο: Βιβλία
ιστορικών 1904-1907, 1907-1912, 1915-1916, 1916-1917, 1917, 1918, 1918-1919, 1919-1920, 1920, 1920-1921·
Gartloch: Casebooks 1905-1909 και 1916-1920 (HB1/13/11-18, HB1/13/26-32, HB1/14/12-20 και HB1/14/2835)· Gartnavel: Casebooks, 1905-1910 και 1916-1920 (HB13/5/136-40, HB13/5/144-47, HB13/5/162-66 και
HB13/5/ 171-75).

Τα ιστορικά δεν αποτελούν συχνά πηγές στην ιστοριογραφία της ψυχιατρικής,
αν και τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν αυξηθεί οι μελέτες που τα χρησιμοποιούν,
προκειμένου να ανασυστήσουν την εμπειρία των ασθενών στα άσυλα,80 να
εξερευνήσουν τις μορφές υπό τις οποίες αναγνωριζόταν η ψυχική νόσος σε
συγκεκριμένες εποχές και κοινωνίες,81 να εντοπίσουν τους έμφυλους ρόλους και
πρότυπα ασθένειας και υγείας,82 να ανιχνεύσουν το ρόλο της οικογένειας στις

80
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αναπαραστάσεις της ψυχικής νόσου83 ή να συνδέσουν την ιστορία των ασύλων και
τις ιστορίες των ψυχικά ασθενών με σημαντικά γεγονότα, όπως τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο.84 Επίσης, τα ιστορικά έχουν μελετηθεί ως επιστημονικά κείμενα
στο πλαίσιο της γένεσης και εξέλιξης της ψυχιατρικής αλλά και της επινόησης και
αναπαράστασης του εαυτού στη νεωτερικότητα.85 Τέλος, έχει τονιστεί ότι τα
ιστορικά ασθενών μπορούν να φανούν χρήσιμα στην εξερεύνηση των καθημερινών
κλινικών πρακτικών, οι οποίες δεν πρέπει να ταυτίζονται με την ιατρική θεωρία, που
παρουσιάζεται σε επιστημονικά έργα, όπως άρθρα και εγχειρίδια.86 Από τις μελέτες
αυτές έχει γίνει εμφανές, αν μη τι άλλο, ότι από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι
πρακτικές καταγραφής των ψυχιατρικών ιστορικών είχαν συστηματοποιηθεί και ότι
διαφορετικά ιδρύματα σε διαφορετικές χώρες τηρούσαν με παρόμοιο τρόπο τα
ιστορικά των ασθενών τους.
Αυτό ισχύει και στα υπό εξέταση ιδρύματα, όπου ως τις πρώτες δεκαετίες του
εικοστού αιώνα τα ιστορικά συγκροτούνταν σε κατάστιχα, στα οποία αντιστοιχούσαν
μια ή περισσότερες σελίδες σε κάθε ασθενή ανάλογα με τα γνωστά στοιχεία, τη
διάρκεια διαμονής και το ενδιαφέρον που παρουσίαζε κάθε περιστατικό. Στο πρώτο
μέρος των ιστορικών περιγραφόταν η κατάσταση του ασθενούς πριν εισέλθει στο
νοσοκομείο: η κληρονομικότητα, οι ασθένειες που είχε περάσει στο παρελθόν, και
πληροφορίες σε σχέση με το χαρακτήρα, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής του. Στη
συνέχεια σημειωνόταν η χρονική αφετηρία, τα συμπτώματα, οι αιτίες και η εξέλιξη
της νόσου που είχε οδηγήσει τον ασθενή στο ίδρυμα, καθώς και η κατάστασή του
κατά την εισαγωγή. Το τελευταίο μέρος των ιστορικών είχε να κάνει με την πορεία
του ασθενούς μέσα στο ίδρυμα: στη διάρκεια της νοσηλείας του γίνονταν σημειώσεις
σε τακτά χρονικά διαστήματα ή όταν συνέβαινε κάποια αλλαγή. Η μόνη διαφορά
ανάμεσα στα ελληνικά και τα σκοτσέζικα ιστορικά είναι ότι τα δεύτερα είναι
μακροσκελέστερα, καθώς κατέγραφαν με μεγαλύτερη συχνότητα και περισσότερες
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λεπτομέρειες την πορεία των ασθενών στα ιδρύματα και περιλάμβαναν αντιγραμμένα
τα ιατρικά πιστοποιητικά που προσκομίζονταν για να γίνει η εισαγωγή.
Αν και μερικά στοιχεία από τα ιστορικά αναλύονται ποσοτικά, τα ιστορικά στο
σύνολό τους αντιμετωπίζονται ως κείμενα, στα οποία στοιχειοθετείται η ψυχική
ασθένεια μέσα από την περιγραφή των χαρακτηριστικών που γίνονταν αντιληπτά ως
μη φυσιολογικά. Ιδίως το πρώτο και το δεύτερο μέρος των ιστορικών αποτελούν μια
πολύ καλή πηγή, προκειμένου να ανιχνευτούν οι κοινωνικοί ρόλοι των ψυχιατρικών
ιδρυμάτων και της ψυχιατρικής, καθώς περιέχουν απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα
της εργασίας αυτής, δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις θεωρούνταν ότι κάποιος έχρηζε
ψυχιατρικής νοσηλείας και από ποιους και γιατί αποφασιζόταν η εισαγωγή στα
ιδρύματα. Επιπλέον, καθώς τα ιστορικά είναι πολυφωνικές πηγές, που παράγονταν
μέσα από τη συνάντηση των γιατρών των ιδρυμάτων με τους ασθενείς και το δημόσιο
ή ιδιωτικό τους περίγυρο,87 μπορούν να αναδείξουν την πολλαπλότητα των σχέσεων
και δυνάμεων που επηρέαζαν τις λειτουργίες των ιδρυμάτων, καθώς και τους τρόπους
με τους οποίους τα ιδρύματα αντιμετωπίζονταν από διαφορετικούς κοινωνικούς
φορείς, των ασθενών συμπεριλαμβανομένων, μιας και ενίοτε στα ιστορικά
καταγράφονταν οι αντιδράσεις των τελευταίων στη νοσηλεία. Το γεγονός, τέλος, ότι
τα ιστορικά στηρίζονταν σε ένα βαθμό σε λαϊκές αφηγήσεις, δηλαδή σε πληροφορίες
που έδιναν οι ασθενείς, οι οικείοι τους ή άλλα πρόσωπα, καθιστά τα ιστορικά ένα από
τα ελάχιστα παράθυρα στις λαϊκές αντιλήψεις για την ψυχική ασθένεια και τα
ψυχιατρικά ιδρύματα.88
Βασικό πρόβλημα στον τρόπο αυτό ερμηνείας των ιστορικών είναι η ανισότητα
ανάμεσα στις λαϊκές και τις ιατρικές φωνές των ιστορικών, καθώς αναπόφευκτα την
τελική αφήγηση συνέθετε το ιατρικό προσωπικό των ιδρυμάτων, που αντιμετώπιζε
τις λαϊκές μαρτυρίες με καχυποψία,89 θεωρούσε συχνά τα λόγια των ίδιων ασθενών
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ως ενδείξεις της νόσου90 και γενικά κατεύθυνε τους πληροφορητές και επέλεγε τι θα
κατέγραφε και πώς.91 Μέσω της γλώσσας και της επιλογής χτίζονταν στα ιστορικά οι
ιατρικές ερμηνείες, τα ιατρικά ενδιαφέροντα και η ιδεολογία των ιατρικών αρχών των
ασύλων.92 Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το ρόλο των λαϊκών
αφηγήσεων στα ιστορικά και την ύπαρξή τους σε αυτά έστω και ως
«κατακερματισμένων δηλώσεων»,93 οι οποίες δεν μπορούν πάντα να διαχωριστούν
από τις ιατρικές. Τελικά, τα ιστορικά ως προϊόντα της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις
λαϊκές και επαγγελματικές απόψεις μας υποχρεώνουν να μελετήσουμε τις δύο
πλευρές μαζί. Άλλωστε, η διάκριση ιατρικών-λαϊκών αντιλήψεων για την ψυχική
ασθένεια δεν πρέπει να λαμβάνεται ως απόλυτη, αφού υπήρχε συνέχεια και
ανταλλαγή ανάμεσά τους. Από τη μία, τα ενδιαφέροντα και η ιδεολογία των γιατρών
συγκροτούνταν μέσα από την επαφή τους με τους ασθενείς και τον περίγυρό τους και
μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον ευρύτερο του
ιατρικού και επιστημονικού.94 Από την άλλη, οι επαγγελματικές απόψεις όχι μόνο
επηρεάζονταν από τις κοινωνικές εμπειρίες αλλά και τις επηρέαζαν κιόλας, με
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αποτέλεσμα, ιδίως από τα τέλη του 19ου αιώνα οι ιατρικές θεωρίες για την ψυχική
νόσο να είναι διαδεδομένες σε ευρέα κοινωνικά στρώματα.95
Όπως για κάθε τεκμήριο που χρησιμοποιείται ως ιστορική πηγή, τίθεται για τα
ιστορικά το ζήτημα της αξιοπιστίας, με κύριο ερώτημα μήπως περιγράφονταν σε αυτά
ανακριβή ή αναληθή προβλήματα εσκεμμένως, προκειμένου να δικαιολογηθεί ο
εγκλεισμός ατόμων που δεν ήταν ψυχικά ασθενή. Το θέμα αυτό δεν μας αφορά στο
πλαίσιο του ερωτήματος αν οι τρόφιμοι των ψυχιατρικών ιδρυμάτων ήταν πραγματικά
ψυχικά ασθενείς, ένα ερώτημα που δεν εξετάζεται στην εργασία αυτή· αληθή ή μη, τα
προβλήματα που καταγράφονταν στα ιστορικά προβάλλονταν ως επαρκείς λόγοι
ψυχιατρικής νοσηλείας και άρα εκφράζουν τις κοινωνικές αντιλήψεις για το ποια
προβλήματα μπορούσαν ή έπρεπε να αντιμετωπιστούν στα ψυχιατρικά ιδρύματα.
Ωστόσο, η πιθανότητα επινόησης των ψυχικών προβλημάτων των ασθενών έχει
ενδιαφέρον στο πλαίσιο των χρήσεων των ιδρυμάτων, καθώς, αν ισχύει, δείχνει ότι τα
ψυχιατρικά ιδρύματα δεν χρησιμοποιούνταν (μόνο) για την αντιμετώπιση της ψυχικής
ασθένειας αλλά (και) για διαφορετικούς λόγους και σκοπούς. Αν και από τη
συγκεκριμένη έρευνα δεν προέκυψαν ενδείξεις ότι οι διαταραχές που καταγράφονταν
στα ιστορικά ήταν αναληθείς, βρέθηκε ότι είχαν να κάνουν όχι μόνο με ψυχικά αλλά
και με σωματικά προβλήματα, καθώς και με συμπεριφορές δύσκολες, ανεξέλεγκτες και
που δεν συμφωνούσαν με τα πρότυπα της εποχής (βλ. δεύτερο και τρίτο μέρος).
Συνεπώς, ανεξάρτητα από το αν τα ψυχικά συμπτώματα των ασθενών ήταν υπαρκτά ή
όχι, φαίνεται ότι οι ορισμοί της ψυχικής ασθένειας ήταν αρκετά ευρείς ή αλλιώς ότι η
χρήση των ιδρυμάτων δεν περιορίζονταν στην αντιμετώπιση της ψυχικής ασθένειας.
Πέρα από τα μητρώα και τα ιστορικά, συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα και άλλες
πηγές από τα ιδρύματα. Για το Δρομοκαΐτειο, όπου τα ιστορικά είναι μερικές φορές
μικρά, λήφθηκαν υπόψη συμπληρωματικά και οι επιστολές των οικείων των ασθενών
προς τα ιδρύματα, οι οποίες βρίσκονται μέσα στα βιβλία των ιστορικών και παρέχουν
περισσότερα στοιχεία για τους ασθενείς. Επιπλέον, για όλα τα ιδρύματα εκτός από το
Αιγινήτειο, σώζονται και περιλαμβάνονται στις πηγές της εργασίας αυτής ετήσιες
λογοδοσίες, δηλαδή οι εκδεδομένες αναφορές με στοιχεία για τους ασθενείς, το
προσωπικό, τη λειτουργία και τα οικονομικά των ιδρυμάτων, οι οποίες απευθύνονταν
σε ένα ευρύτερο κοινό, συχνά με σκοπό την προσέλκυση χορηγιών αλλά και
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πελατών-ασθενών. Συνεπώς, παρέχουν συνήθως μια ιδανική εικόνα για τα ιδρύματα,
αλλά δεν παύουν να είναι χρήσιμες, γιατί περιλαμβάνουν ποσοτικά στοιχεία για το
σύνολο των ασθενών και στοιχεία για τους στόχους και την ιδεολογία του ιατρικής
και μη διοίκησης των ιδρυμάτων. Για το Αιγινήτειο, τέλος, χρησιμοποιήθηκε και το
αρχείο της πρυτανείας του Πανεπιστημίου Αθήνας και συγκεκριμένα οι φάκελοι
«Κλινικές- Νοσοκομεία», που περιλαμβάνουν αλληλογραφία σχετική με τη διοίκηση
και τα οικονομικά του ιδρύματος καθώς και με την οικονομική κυρίως πλευρά της
νοσηλείας.
Μια ακόμα πρωτογενής πηγή, που δεν προέρχεται όμως από τα ιδρύματα, είναι
τα ψυχιατρικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνταν την εποχή υπό εξέταση, τα οποία
λαμβάνονται ως πηγή της ψυχιατρικής θεωρίας της εποχής. Τα κείμενα αυτά
αποτελούν μεν τα πιο συντηρητικά στοιχεία της επιστημονική έρευνας και, κατά τον
Thomas Kuhn, καθυστερημένους οδηγούς για τις αλλαγές των επιστημονικών
παραδειγμάτων,96 αλλά μπορούν να δώσουν μια εικόνα των κατεστημένων γνώσεων,
με βάση τις οποίες οι γιατροί εκπαιδεύονταν και εργάζονταν στα ιδρύματα. Τα
εγχειρίδια όχι μόνο περιλαμβάνουν τις καθιερωμένες νοσολογικές κατηγορίες μαζί με
τις κλινικές τους περιγραφές, αλλά και στοιχεία σε σχέση με τα κοινωνικά
(επιδημιολογικά) χαρακτηριστικά τους, τα οποία δείχνουν πώς οι γιατροί
αντιμετώπιζαν ζητήματα φύλου, ηλικίας και κοινωνικής τάξης σε σχέση με την
ψυχική ασθένεια.

Ορολογία
Αν και έχει σημειωθεί ότι οι μελέτες για την ιστορία της ψυχιατρικής δεν μπορούν να
κάνουν λόγο γενικά για ψυχική ασθένεια, καθώς κάτι τέτοιο παραβλέπει τις έντονες
διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές ασθένειες,97 στην εργασία αυτή προκρίθηκε η
χρήση του γενικού όρου ψυχική ασθένεια, για να συμπεριλάβει ένα σύνολο όρων που
ήταν σε χρήση την υπό εξέταση εποχή (όπως madness, lunacy, insanity, mental
illness στα αγγλικά και τρέλα, παραφροσύνη, φρενοπάθεια, φρενοβλάβεια,
ψυχοπάθεια, ψυχική νόσος στα ελληνικά) και περιέγραφαν τα προβλήματα για τα
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οποία η περίθαλψη σε ψυχιατρικά ιδρύματα θεωρούνταν κατάλληλη. Χωρίς να
εξετάζεται πώς τα προβλήματα αυτά θα ονομάζονταν σήμερα ή αν ήταν πραγματικά,
η γενικότητα των όρων ψυχική ασθένεια, ψυχική νόσος και φρενοπάθεια που
χρησιμοποιώ στην εργασία αυτή, ανταποκρίνεται στη γενικότητα των λαϊκών όρων
που ήταν σε κοινή χρήση την εποχή υπό εξέταση.98 Ταυτόχρονα, οι ειδικοί γιατροί
εφάρμοζαν εξειδικευμένα νοσολογικά συστήματα με συγκεκριμένες διαγνωστικές
κατηγορίες, οι οποίες μελετώνται ξεχωριστά στο κεφάλαιο 7.
Ένα ακόμα ζήτημα ορολογίας αφορά τους ειδικούς και την ειδικότητα για την
ψυχική ασθένεια. Αν και αυτό που σήμερα ονομάζουμε ψυχιατρική είχε αποκτήσει σε
μεγάλο βαθμό θέση ανεξάρτητης ειδικότητας ως τη δεκαετία του 188099 και οι όροι
ψυχίατρος και ψυχιατρική μαρτυρούνται στη διεθνή βιβλιογραφία ήδη από το πρώτο
μισό του 19ου αιώνα,100 οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνταν σπάνια μέχρι τα τέλη του
19ου αιώνα τόσο από τους γιατρούς όσο και από το κοινό.101 Στα αγγλικά η χρήση
του όρου psychiatrist καθιερώθηκε μόλις τη δεκαετία του 1930· μέχρι τότε ο κλάδος
ονομαζόταν «psychological medicine» και οι γιατροί που την ασκούσαν «asylum
doctors» ή «alienists».102 Παρ’ όλα αυτά, από το 1919 υπήρχε στη Σκοτία έδρα
«ψυχιατρικής» στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (βλ. κεφάλαιο 11), γεγονός που
πιθανόν διευκόλυνε τη διάδοση του όρου. Στην Ελλάδα οι ειδικοί γιατροί
χαρακτηρίζονται αρχικά ως φρενολόγοι και η ειδικότητά τους ως φρενολογία,
98
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ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα φαίνεται ότι σταδιακά επικράτησε ο όρος
ψυχίατρος και ψυχιατρική. Αν και η έδρα που δημιουργήθηκε το 1891 στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ονομάστηκε έδρα «νευρολογίας και φρενιτίδων νόσων», το
πρώτο σχετικό ελληνικό εγχειρίδιο είχε τον τίτλο Παθολογία των Νεύρων και
Ψυχιατρική (1898-1900) και ο συγγραφέας του προσδιοριζόταν ως καθηγητής
νευρολογίας και ψυχιατρικής. Η υπό εξέταση εποχή, λοιπόν, είναι μια εποχή
μεταβατική σε ό,τι αφορά την ορολογία και η χρήση των όρων ψυχιατρική και
ψυχίατρος, που γίνεται στην εργασία αυτή περισσότερο για λόγους ευκολίας, μπορεί
να μην είναι απόλυτα κατάλληλη, αλλά δεν είναι ούτε τελείως αταίριαστη.
Τέλος, από το ελληνικό παράδειγμα, όπου το Αιγινήτειο ήταν ψυχιατρική και
νευρολογική κλινική, προκύπτει η ανάγκη διευκρίνισης του νοήματος της
ψυχιατρικής σε σχέση με τη νευρολογία. Σε αντίθεση με την ψυχιατρική, που είχε
από τα τέλη του 18ου αιώνα μπει στη διαδικασία αυτονόμησης από τη γενική ιατρική,
έχοντας έναν δικό της χώρο άσκησης, τα ψυχιατρικά άσυλα, η νευρολογία συνέχιζε
να ασκείται κυρίως στο πλαίσιο της παθολογίας: οι νευρολόγοι και οι γιατροί των
«νεύρων», αν και από τον 18ο αιώνα αποτελούσαν μια ευδιάκριτη κατηγορία
γιατρών, παρέμεναν κατά βάση παθολόγοι, που διατηρούσαν ιδιωτικά ιατρεία ή
εργάζονταν σε γενικά νοσοκομεία και δεν σχετίζονταν με τα άσυλα. Παρ’ όλα αυτά,
στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα σε αρκετές χώρες η ψυχιατρική και η νευρολογία
συνεργάζονταν και σε ένα βαθμό αλληλοεπικαλύπτονταν.103 Στις γερμανόφωνες
χώρες τα δύο πεδία συνδυάζονταν στους ίδιους θεσμούς – πανεπιστήμια, κλινικές,
εργαστήρια – αλλά και ενίοτε στα ίδια πρόσωπα, τους νευροψυχιάτρους.104 Το πρώτο
συνολικό νευρολογικό εγχειρίδιο γράφτηκε στην Αμερική το 1871 από τον William
Alexander Hammond (1828-1900), καθηγητή νευρικών και ψυχικών νόσων105 και
ακόμα και ο διασημότερος Γάλλος νευρολόγος του 19ου αιώνα, ο Jean-Martin
Charcot (1825-1893), που υποστήριζε ότι η νευρολογία έπρεπε να είναι ξεχωριστή
ιατρική ειδικότητα και που αυτοπροσδιοριζόταν ως νευροπαθολόγος, στην ιδιωτική
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του πρακτική συμβούλευε και ψυχικά ασθενείς και μετά θάνατον θεωρήθηκε
ψυχίατρος.106
Στην Ελλάδα η αλληλοεπικάλυψη της ψυχιατρικής και της νευρολογίας ήταν
εμφανής στην ακαδημαϊκή τους οργάνωση. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις αρχές
του 20ού αιώνα η νευρολογία και η ψυχιατρική μοιράζονταν την ίδια έδρα, την ίδια
κλινική και το ίδιο εγχειρίδιο, ενώ ο πρώτος καθηγητής της έδρας, διευθυντής της
κλινικής και συγγραφέας του εγχειριδίου, ο Μιχαήλ Κατσαράς, ήταν νευρολόγοςψυχίατρος, που είχε μετεκπαιδευτεί στο Παρίσι και στα δύο πεδία.107 Το 1936, όταν
τελικά οι Έλληνες ψυχίατροι και νευρολόγοι οργανώθηκαν επαγγελματικά, το έκαναν
σε συνεργασία μεταξύ τους στη Νευρολογική και Ψυχιατρική Εταιρεία της
Αθήνας.108 Αντίθετα, στη Βρετανία η νευρολογία αναπτύχθηκε ξεχωριστά από την
ψυχιατρική από νωρίς, αρχικά στο πλαίσιο της γενικής παθολογίας και από τα μέσα
του 19ου αιώνα ανεξάρτητα,109 καθώς την εποχή αυτή ιδρύθηκαν τα πρώτα ειδικά
νευρολογικά νοσοκομεία και οι πρώτες οργανώσεις νευρολόγων.110 Ωστόσο, αν και
στη Βρετανία δεν παρατηρήθηκε ένα εκτεταμένο νευροψυχιατρικό ρεύμα,111 υπήρχε
συνεργασία ανάμεσα σε ψυχιάτρους και νευρολόγους-παθολόγους κυρίως στις
δεκαετίες του 1860 και 1870 με σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα.112
Η ακαδημαϊκή και επαγγελματική αλληλοεπικάλυψη των δύο κλάδων είχε να
κάνει και με τη ρευστότητα στα γνωστικά τους πεδία, καθώς κάποιες ασθένειες
θεωρούνταν συγχρόνως ή εναλλακτικά ψυχιατρικές και νευρολογικές. Αυτό
συνέβαινε αφενός σε ασθένειες με γνωστή, έστω σε ένα βαθμό, νευροπαθολογία, οι
οποίες όμως χαρακτηρίζονταν από έντονα ψυχικά συμπτώματα, όπως ήταν η γενική
παράλυση και η επιληψία, αφετέρου σε ασθένειες χωρίς γνωστή σωματική βάση αλλά
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με εμφανείς σωματικές διαταραχές, όπως η υστερία, η νευρασθένεια και η
υποχονδρία (βλ. κεφάλαιο 7). Οι τρεις τελευταίες διαγνώσεις χρησιμοποιούνταν
επιπρόσθετα, τουλάχιστον ως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να δηλώσουν
διαταραχές που βρίσκονταν ανάμεσα στην ψυχική υγεία και ασθένεια (για
παράδειγμα άγχος, νευρωτική κατάθλιψη και ψυχαναγκαστική συμπεριφορά), οι
οποίες δεν θεωρούνταν ακριβώς ψυχικές ασθένειες και συνήθως θεραπεύονταν από
γενικούς γιατρούς, γιατρούς των «νεύρων» και νευρολόγους σε ιδιωτικά ιατρεία,
υδροθεραπευτήρια ή νευρολογικές κλινικές.113 Η θεραπεία εκτός ασύλων και η
επιμονή στο λεξιλόγιο των νεύρων για καταστάσεις με ψυχικά χαρακτηριστικά
δικαιολογούνταν από την ψυχιατρική θεωρία περί νευρολογικής φύσης των ψυχικών
νόσων,114 αλλά οφειλόταν κυρίως στην απέχθεια και τον τρόμο για την τρέλα και το
άσυλο και στο στίγμα που έφεραν αυτά σε αντίθεση με τις ασθένειες των νεύρων και
με τους τόπους όπου αυτές θεραπεύονταν.115 Οι νευρικές ασθένειες, αντίθετα,
παρέπεμπαν σε σωματικές ασθένειες, κάτι που τις έκανε πιο καθησυχαστικές και
αποδεκτές. Οι γιατροί, τέλος, προτιμούσαν να προσδιορίζονται ως νευρολόγοι ή έστω
ως νευρολόγοι-ψυχίατροι, που θεράπευαν νευρικές νόσους, ακόμα κι αν θεράπευαν
ψυχικές, προκειμένου να προσελκύουν πελάτες και γενικά να αντιμετωπίζονται πιο
ευνοϊκά, καθώς η τρέλα και η ψυχιατρική, που είχε συνδεθεί με τα άσυλα, είχαν
αρνητική κοινωνική εικόνα.
Αν και η εξέλιξη της νευρολογίας και η σχέση της με την ψυχιατρική, μια σχέση
άλλοτε συνεργασίας άλλοτε αντιπαλότητας,116 είναι ένα μεγάλο και περίπλοκο
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ζήτημα που δεν μπορεί να αναλυθεί εδώ, γίνεται αντιληπτό ότι είναι δύσκολο στις
αρχές του 20ού αιώνα να εξετάσουμε την ψυχιατρική και τη νευρολογία ως απόλυτα
διακριτές μεταξύ τους. Την εποχή αυτή η διάκριση της νευρολογίας από την
ψυχιατρική ήταν ρευστή όχι μόνο σε χώρες σαν την Ελλάδα, που οι δύο ξεχωριστές
σήμερα ιατρικές ειδικότητες αποτελούσαν μία ενιαία, αλλά και σε χώρες όπως η
Βρετανία, όπου οι δύο ειδικότητες ήταν ξεχωριστές από το 19ο αιώνα. Επομένως, η
νευρολογία και ιδίως οι νευρώσεις και ο «νευρικός ασθενής» δεν μπορούν να
εξαιρεθούν από μια μελέτη της ψυχιατρικής και των ψυχικά ασθενών στις πρώτες
δεκαετίες του 20ού αιώνα.

Σύνοψη

Στο πρώτο μέρος της εργασίας δίνεται το γενικό ιστορικό πλαίσιο, με στόχο όχι να
συνοψιστεί η ιστορία της νεότερης Ελλάδας και Σκοτίας, αλλά να αναδειχθούν τα
χαρακτηριστικά και οι κοινωνικές συνθήκες που συνθέτουν το στοιχειώδες υπόβαθρο
της σύγκρισης που ακολουθεί. Με την ίδια λογική, στο ίδιο κεφάλαιο η ανάλυση
εξειδικεύεται στα βασικά γνωρίσματα της ψυχιατρικής περίθαλψης στις δύο χώρες
και ειδικά σε αυτά των τεσσάρων υπό εξέταση ιδρυμάτων. Στο δεύτερο μέρος, με
αφετηρία τη φυσιογνωμία του πληθυσμού των ιδρυμάτων, συγκεκριμένα το φύλο,
την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, τον τόπο διαμονής, τη
διάγνωση και τα συμπτώματα των ασθενών, αναλύονται οι ιατρικές και λαϊκές
αντιλήψεις για τις ψυχικές νόσους και για την ψυχιατρική νοσηλεία και οι τρόποι με
τους οποίους χρησιμοποιούνταν και λειτουργούσαν τα ιδρύματα. Το τρίτο μέρος
επικεντρώνεται στο τελευταίο θέμα, δηλαδή στις κοινωνικές χρήσεις και λειτουργίες
των ιδρυμάτων, μέσα από τα ερωτήματα ποιος και για ποιους λόγους και σκοπούς
λάμβανε μέρος στις αποφάσεις και διαδικασίες της ψυχιατρικής νοσηλείας. Συνολικά,
σε όλη την εργασία, θέτω το ζήτημα της κοινωνικής θέσης των ψυχιατρικών
ιδρυμάτων, εξετάζοντας αν τα ιδρύματα προσεγγίζονταν και αντιμετωπίζονταν με
εμπιστοσύνη ή δισταγμό, ευκολία ή δυσκολία και αν επικοινωνούσαν με τον
κοινωνικό τους περίγυρο ή βρίσκονταν σε απομόνωση από αυτόν.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΣΚΟΤΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα ήταν πάνω από όλα τα χρόνια του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος άφησε πίσω του μεγάλο αριθμό νεκρών και
τραυματιών1 και είχε σημαντικές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες, ενισχύοντας
την ταξική συνείδηση και το γυναικείο κίνημα και οδηγώντας στην αμφισβήτηση
παλαιών ιδεών και ηθών και στη διάδοση νέων.2 Στην Ελλάδα, οι αρχές του 20ού
αιώνα χαρακτηρίστηκαν από συνεχείς σχεδόν πολέμους3 αλλά και από άλλες
ταραχώδεις εξελίξεις, όπως το Διχασμό και τις βενιζελικές και αντιβενιζελικές
αντιμαχίες και βιαιότητες, την απόβαση των Συμμάχων στη Θεσσαλονίκη, το ναυτικό
αποκλεισμό της Αθήνας και την κατάληψη σημείων της πόλης από τα γαλλικά
στρατεύματα αλλά και το μεγάλο αριθμό προσφύγων που έφταναν στην Ελλάδα σε
όλη την περίοδο.4 Αν και τα γεγονότα είναι πολλά, η μικρή αναφορά στην περίοδο
1900-1920 που ακολουθεί, δεν θα σταθεί τόσο σε αυτά όσο σε ορισμένες όψεις της
ελληνικής και σκοτσέζικης κοινωνίας που σχετίζονται με τα ζητήματα που θέτει η

1

Στη Σκοτία οι νεκροί έφτασαν τους 110.000 (Thomas Christopher Smout, A Century of the Scottish
People, 1830-1950, London: Collins, 1986, σ. 267), από τους 557.000 που κατατάχθηκαν (Thomas
Martin Devine, The Scottish Nation, 1700-2000, London: Penguin Books, 1999, σ. 266 και 309).
2
Thomas Christopher Smout, A Century of the Scottish People, ό.π., σ. 267 και Paul Thompson, The
Edwardians: The Remaking of British Society, London: Paladin, 1977, σ. 276-80.
3
Γιώργος Μαργαρίτης, «Οι πόλεμοι», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού
αιώνα, τ. Α2, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 1999, σ. 149-88.
4
Θανάσης Μποχώτης, «Εσωτερική πολιτική», στο Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας
του 20ού Αιώνα, τ. Α2, ό.π., σ. 37-105· Νίκη Μαρωνίτη, «Η εποχή του Γεωργίου Α΄. Πολιτική
ανανέωση και αλυτρωτισμός», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,
1770-2000, τ. 5, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 9-36 και Γιώργος Μαυρογορδάτος, «Οι
πολιτικές εξελίξεις. Από το Γουδί ως τη μικρασιατική καταστροφή», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος
(επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770-2000, τ. 6, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 9-30.
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μελέτη αυτή, όπως τα γενικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, την αστικοποίηση, την
οικογένεια και τους ρόλους των φύλων.

Σκοτία

Το 1911 ο πληθυσμός της Σκοτίας ήταν 4.760.904, η πυκνότητα του ήταν περίπου 62
άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και στην πλειονότητά του ήταν αστικός: η
αστικοποίηση είχε ξεκινήσει πριν το 1830 και στις αρχές του 20ού αιώνα η Σκοτία
ήταν η δεύτερη πιο αστικοποιημένη χώρα στον κόσμο μετά την Αγγλία, αριθμώντας
75 πόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000, οι οποίες συγκέντρωναν το 58,6% του
πληθυσμού το 1911. Μικρά αστικά κέντρα με αγροτικές αγορές και υπηρεσίες (για
παράδειγμα το Dumfries) ή με βιομηχανία (όπως το Perth), αλιευτικές πόλεις,
λουτροπόλεις, θέρετρα και ανεξάρτητα προάστια ήταν σε ακμή, ωστόσο
κυριαρχούσαν οι λίγες και μεγάλες πόλεις: το 1911 49,5% του πληθυσμού έμενε σε
πόλεις με 20.000 κατοίκους και άνω και ένας στους τρεις Σκοτσέζους έμενε στις
τέσσερις μεγαλύτερες πόλεις, τη Γλασκόβη (784.496 κάτοικοι), το Εδιμβούργο
(320.318 κάτοικοι), το Dundee (πληθ.: 165.004) και το Aberdeen (163.891
κάτοικοι).5
Ενώ το Εδιμβούργο ήταν το οικονομικό και διοικητικό κέντρο της Σκοτίας, η
Γλασκόβη ήταν το πληθυσμιακό και βιομηχανικό κέντρο. Ο πληθυσμός της ήταν
μεγαλύτερος όχι μόνο από του Εδιμβούργου αλλά και από αυτόν μεγάλων αγγλικών
πόλεων, όπως του Birmingham, του Liverpool και του Manchester, καθώς αυξήθηκε
δραματικά στη διάρκεια του 19ου αιώνα σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της επέκτασης
των ορίων της πόλης αλλά και της φυσικής αύξησης του πληθυσμού και της
μετανάστευσης, κυρίως από τα Lowlands, τα Highlands και την Ιρλανδία.6 Η αύξηση
5

Για τον πληθυσμό της Σκοτίας βλ. Census of Scotland, 1911, Report on the Twelfth Decennial Census
of Scotland, τ. 2, BPP, 1913, LXXX [Cd.6896], σ. xxiv και xxxix· Charles Withers, «The demographic
history of the city, 1831-1911», στο William Hamish Fraser και Irene Maver (επιμ.), Glasgow, 18301912, τ. 2, Manchester: Manchester University Press, 1996, σ. 141-62· Robert John Morris,
«Urbanization in Scotland», στο William Hamish Fraser και Robert John Morris (επιμ.), People and
Society in Scotland, 1830-1914, τ. 2, Edinburgh: J. Donald, 1990, σ. 73-102· Thomas Martin Devine,
The Scottish Nation, ό.π., σ. 328
6
Robert John Morris, «Urbanization in Scotland», ό.π., σ. 73-102· Gordon Jackson και Charles Munn,
«Trade, commerce and finance», στο William Hamish Fraser και Irene Maver (επιμ.), Glasgow, ό.π., σ.
52-95 και Charles Withers, «The demographic history of the city, 1831-1911», ό.π., σ. 141-62. Η
Γλασκόβη από 1.864 acres στις αρχές του 19ου αιώνα είχε φτάσει τα 19.183 στις αρχές του 20ού.
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του πληθυσμού της πόλης, πιο αισθητή στα προάστια, οι νέες υπηρεσίες και κτίρια
όπως πολυκαταστήματα, βιβλιοθήκες, μουσεία, τράπεζες, δικαστήρια και σχολεία,
έδωσαν στη Γλασκόβη νέα μορφή. Από οικονομική άποψη η πόλη αυτή, το κέντρο
της βαριά βιομηχανοποιημένης περιοχής της δυτικής Σκοτίας, πριν τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο θεωρούνταν η «δεύτερη πόλη της βρετανικής αυτοκρατορίας»,
καθώς από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ήταν μια από τις ηγετικές βιομηχανικές
πόλεις της Βρετανίας και ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα βιομηχανικής παραγωγής
στον κόσμο.7
Αντίθετα με την αστική ζωή, η αγροτική, αν και διατηρούνταν σε πολλές
περιοχές, είχε χάσει τη σημασία που είχε ως τα μέσα του 19ου αιώνα.8 Ο αγροτικός
πληθυσμός μειωνόταν από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα λόγω της μετανάστευσης
προς τις πόλεις της Σκοτίας αλλά και προς άλλες χώρες, για παράδειγμα, τον Καναδά
και την Αυστραλία.9 Το ποσοστό των ανδρών που απασχολούνταν στη γεωργία και
την αλιεία μειώθηκε από 30% το 1851, όταν ήταν μεγαλύτερο από αυτό των
εργαζομένων στην κλωστοϋφαντουργία και τα ορυχεία μαζί, σε 12% περίπου το
1911. Αντίθετα, το ποσοστό όσων απασχολούνταν στον αστικό τομέα αυξήθηκε: τη
χρονιά αυτή το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων απασχολούνταν στη βιομηχανίαβιοτεχνία, σε οικιακές, οικονομικές, εμπορικές διοικητικές και επαγγελματικές
υπηρεσίες και στα ορυχεία-μεταλλεία.10
Με λίγα λόγια, στις αρχές του 20ού αιώνα η οικονομική και κοινωνική
φυσιογνωμία της Σκοτίας χαρακτηριζόταν σε μεγάλο βαθμό από την αστική ζωή και
τη βιομηχανία, η οποία σε συνδυασμό με το εμπόριο και τις εξωτερικές επενδύσεις
εξασφάλιζε στη χώρα σημαντική θέση στην παγκόσμια οικονομία και τη διεθνή

Nicholas Morgan, «Building the city», στο William Hamish Fraser και Irene Maver (επιμ.), Glasgow,
ό.π., σ. 8-51.
7
Thomas Martin Devine, The Scottish Nation, ό.π., σ. 328-33· Charles Withers, «The demographic
history of the city, 1831-1911», ό.π., σ. 141-62 και Stana Nenadic, «The Victorian middle classes», στο
William Hamish Fraser και Irene Maver (επιμ.), Glasgow, ό.π., σ. 265-99.
8
Roy Hutcheson Campbell και Thomas Martin Devine, «The rural experience», στο William Hamish
Fraser και Robert John Morris (επιμ.), People and Society in Scotland, ό.π., σ. 46-72.
9
Ο πληθυσμός των αγροτικών περιοχών μειώθηκε κατά 11-18% την περίοδο 1850-1891 και κατά 1130% την περίοδο 1891-1931. Από το 1830 ως το 1914 περίπου δύο εκατομμύρια Σκοτσέζοι κυρίως
από τα Highlands και τα αγροτικά Lowlands μετανάστευσαν στον Καναδά, την Αμερική, την
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και άλλοι 600.000 στην Αγγλία. Thomas Christopher Smout, A
Century of the Scottish People, ό.π., σ. 58-60 και Thomas Martin Devine, The Scottish Nation, ό.π., σ.
257, 263, 468 και 485.
10
Thomas Christopher Smout, A Century of the Scottish People, ό.π., σ. 58-60· Thomas Martin Devine,
The Scottish Nation, ό.π., σ. 257 και Census of Scotland, 1911, ό.π., πίνακας E1, σ. xc.
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αγορά.11 Η βιομηχανική οικονομία της Σκοτίας είχε επωφεληθεί από την πρώιμη
εκβιομηχάνιση της χώρας, που είχε δημιουργήσει υποδομές, μια δυναμική τάξη
επιχειρηματιών καθώς και άφθονη και φθηνή εργατική δύναμη, η οποία ενισχυόταν
από τη μεγάλη ιρλανδική μετανάστευση.12 Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
εντασσόταν στην εργατική τάξη, στο ένα άκρο της οποίας βρίσκονταν οι ανειδίκευτοι
εργάτες και όσοι δούλευαν περιστασιακά και εποχιακά, οι οποίοι είχαν μικρά και
αβέβαια εισοδήματα (για παράδειγμα, γενικοί εργάτες, αχθοφόροι, καραγωγείς και
πλανόδιοι πωλητές) και στα 1900 αποτελούσαν περίπου το 25% της εργατικής
δύναμης στη Σκοτία· στο άλλο άκρο βρίσκονταν οι ειδικευμένοι τεχνίτες και εργάτες
(για παράδειγμα, υαλοτεχνίτες, τυπογράφοι, μαραγκοί, ανθρακωρύχοι και κτίστες),
που είχαν κοινά στοιχεία με τις μεσαίες τάξεις τόσο στο επίπεδο της ζωής όσο και
στις αξίες, κυρίως τον αντιαλκοολισμό, την έμφαση στην εργασία και την
εκπαίδευση. Στην περιοχή της Γλασκόβης στις αρχές 20ού αιώνα πάνω από 70% των
εργατών ήταν ειδικευμένοι και πολλοί εργάζονταν ακόμα σε μικρά εργαστήρια,
αποθήκες και καταστήματα, καθώς οι περισσότεροι εργοδότες είχαν έναν με τέσσερις
εργάτες.13
Η μεσαία τάξη, από την άλλη πλευρά, ήταν ένα εξαιρετικά πολύμορφο
μόρφωμα: τα κατώτερα στρώματά της (δάσκαλοι, υπάλληλοι, μικροί επιχειρηματίες,
καταστηματάρχες και εργοδηγοί, οι οποίοι είχαν χαμηλά εισοδήματα, ταπεινές
κατοικίες και κανέναν ή λίγους υπηρέτες) έμοιαζαν περισσότερο με την «αξιοπρεπή»
(respectable) εργατική τάξη παρά με τα ανώτερα μεσαία στρώματα, που συνίσταντο
σε πλούσιους επιχειρηματίες, μεγάλους βιομήχανους και εμπόρους, διευθυντές και
ανώτερους επαγγελματίες, όπως γιατρούς, δικηγόρους και κληρικούς, που είχαν
μεγάλο κοινωνικό κύρος, έμεναν σε πολυτελείς κατοικίες στα προάστια, είχαν
πολλούς υπηρέτες και εξοχικά σπίτια. Υπολογίζεται ότι συνολικά οι μεσαίες τάξεις το
1911 αποτελούσαν το 25% του εργαζόμενου πληθυσμού της Σκοτίας, ενώ ένα

11

Thomas Christopher Smout, A Century of the Scottish People, ό.π., σ. 85-86 και William Knox,
Industrial Nation: Work, Culture and Society in Scotland, 1800-Present, Edinburgh: Edinburgh
University Press, 1999, σ. 145-52.
12
Εκτός από τους Ιρλανδούς μετανάστες, οι κυριότερες άλλες εθνικές ομάδες ήταν οι Λιθουανοί και
Ιταλοί. Thomas Martin Devine, The Scottish Nation, ό.π., σ. 249-59 και 486-518.
13
Για την εργατική τάξη βλ. Thomas Christopher Smout, A Century of the Scottish People, ό.π., σ. 8793· Thomas Martin Devine, The Scottish Nation, ό.π., σ. 262-63 και 291· Paul Thompson, The
Edwardians, ό.π., σ. 13-17, 124, 145-48 και 173-76 και Richard Rodger, «The labour force», στο
William Hamish Fraser και Irene Maver (επιμ.), Glasgow, ό.π., σ. 163-85
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μικρότερο μέρος του πληθυσμού, που κατείχε μεγάλες εκτάσεις γης και πλούτο και
ασκούσε σημαντική πολιτική επιρροή, ανήκε στην αριστοκρατία.14
Οι κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα στις τάξεις και στο εσωτερικό τους ήταν
μεγάλες και εκδηλώνονταν στο εισόδημα, στο φαγητό, την ένδυση, την κατοικία, την
υγεία και την προσδόκιμη διάρκεια ζωής.15 Το αβέβαιο και μικρό εισόδημα ενός
μεγάλου μέρους του πληθυσμού σε συνδυασμό με τα ακριβά ενοίκια συντελούσε στο
συνωστισμό πολλών ενοίκων σε μικρές και ανθυγιεινές κατοικίες, κυρίως στα
«tenements», δηλαδή σε τριώροφα ή τετραώροφα συγκροτήματα διαμερισμάτων· το
1911 ο μισός περίπου πληθυσμός της Σκοτίας έμενε σε σπίτια με ένα ή δύο δωμάτια
και για πάνω από δύο εκατομύρια Σκοτσέζους αναλογούσε σε καθένα μισό
δωμάτιο.16 Οι ανειδίκευτοι και περιστασιακοί εργάτες, που ήταν συχνότερα γυναίκες,
νέοι, καθολικοί και μετανάστες, καθώς και οι ηλικιωμένοι, όταν δεν μπορούσαν να
εργαστούν πια, οι χήρες με μικρά παιδιά και οι απροστάτευτες γυναίκες, ήταν πιο
ευάλωτοι στη φτώχεια και τις επιπτώσεις της.17 Ιδίως στις μεγάλες πόλεις και πρώτα
από όλες στη Γλασκόβη, όπου το ποσοστό περιστασιακής εργασίας στις πόλεις ήταν
υψηλό, τα προβλήματα καθαριότητας, θνησιμότητας και κατοικίας ήταν εντονότερα
και δημιουργούσαν ανησυχίες στην ανώτερα κοινωνικά στρώματα.18
Οι ανάγκες περίθαλψης ήταν δύσκολο να καλυφθούν τόσο από την αστική και
εκκλησιαστική φιλανθρωπία, που παρείχαν επιδόματα σε ανέργους και διηύθυναν
κλινικές για μωρά, σπίτια και σχολεία για τα παιδιά του δρόμου, ορφανοτροφεία,
αλλά και τα εθελοντικά νοσοκομεία, όσο και από το νέο νόμο των φτωχών, που ίσχυε
από το 1845 ως το 1948.19 Ο νόμος αφορούσε μόνο όσους δεν μπορούσαν να
δουλέψουν λόγω αρρώστιας, τις γυναίκες με μικρά παιδιά και τα παιδιά χωρίς
οικογένεια, και βασιζόταν σε τοπικούς πόρους, που συχνά ήταν ανεπαρκείς. Η
διαχείριση της αρωγής γινόταν από τοπικά συμβούλια και η γενική επίβλεψη από το
14

Nicholas Morgan και Richard Trainor, «The dominant classes», στο William Hamish Fraser και
Robert John Morris (επιμ.), People and Society in Scotland, ό.π., σ. 103-37· Stana Nenadic, «The
Victorian middle classes», ό.π., σ. 265-99· Paul Thompson, The Edwardians, ό.π., σ. 92 και Richard
Trainor, «The elite», στο William Hamish Fraser και Irene Maver (επιμ.), Glasgow, ό.π., σ. 227-64.
15
Thomas Christopher Smout, A Century of the Scottish People, ό.π., σ. 109 και Paul Thompson, The
Edwardians, ό.π., σ. 18-21.
16
Thomas Martin Devine, The Scottish Nation, ό.π., σ. 264 και 340-350.
17
Paul Thompson, The Edwardians, ό.π., σ. 83· William Knox, Industrial Nation, ό.π., σ. 135-43 και
Richard Rodger, «The labour force», ό.π., σ. 163-85.
18
Richard Rodger, «The labour force», ό.π., σ. 163-85 και Thomas Martin Devine, The Scottish
Nation, ό.π., σ. 333-37.
19
Margaret Anne Crowther, «Poverty, health and welfare», στο William Hamish Fraser και Robert
John Morris (επιμ.), People and Society in Scotland, ό.π., σ. 265-89 και Thomas Martin Devine, The
Scottish Nation, ό.π., σ. 380-82.
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Board of Supervision στο Εδιμβούργο, το οποίο αντικαταστάθηκε το 1894 από το νέο
Local Government Board for Scotland. Η βοήθεια είχε συνήθως τη μορφή μικρών
επιδομάτων και λιγότερο της διαμονής στο πτωχοκομείο: στις αρχές του 20ού αιώνα
μόλις 14% των απόρων ήταν σε πτωχοκομεία, κυρίως επειδή η λύση του
πτωχοκομείου ήταν ακριβότερη για την τοπική διοίκηση και λιγότερο επιθυμητή από
τους ίδιους τους απόρους αλλά και γιατί τα πτωχοκομεία δεν προορίζονταν για το
σύνολο των απόρων αλλά κυρίως για τους αρρώστους, τους αβοήθητους, τους
αλκοολικούς και τους θεωρούμενους ανήθικους, περιθωριακούς και αργόσχολους
φτωχούς. Τέλος, ορισμένες περιοχές είχαν ειδικές κατοικίες ή ειδικά τμήματα στα
πτωχοκομεία τους για ορισμένες κατηγορίες απόρων, όπως τους ηλικιωμένους, τα
παιδιά και τους φρενοπαθείς.20
Εκτός από τα καθήκοντα για τους απόρους, γενικά οι αρμοδιότητες και
εξουσίες της τοπικής διοίκησης ήταν ευρείες, ώστε, παρόλο που από την ένωσή της
με την Αγγλία το 1707 η Σκοτία δεν είχε Βουλή, διατηρούσε μεγάλο βαθμό
αυτονομίας, με την καθημερινή διακυβέρνηση να βασίζεται στις τοπικές αρχές και όχι
στο κεντρικό κράτος στο Λονδίνο.21 Στο δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του
20ού αιώνα οι τοπικές αρχές ανέλαβαν πιο συστηματική δράση για τα μεγάλα αστικά
προβλήματα. Τοπικά συμβούλια, στα οποία συμμετείχαν κυρίως δικηγόροι αλλά και
διάφοροι ειδικοί, όπως γιατροί, αρχιτέκτονες και μηχανικοί, ήταν υπεύθυνα για τα
θέματα κατοικίας, καθαριότητας, απορίας, εκπαίδευσης, υγείας και σωφρονισμού.22
Η Γλασκόβη ως τα τέλη του 19ου αιώνα είχε τις περισσότερες δημοτικές υπηρεσίες
και θεσμούς από κάθε πόλη στο μέγεθός της: το νερό, το φωταέριο, τα νοσοκομεία,
τα λουτρά, οι δρόμοι, τα πλυντήρια ήταν δημοτικά. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
διορίστηκε ειδικός αξιωματούχος υγείας, τα νοσοκομεία για τους φτωχούς που
υπήρχαν από το 18ο αιώνα, όπως το Royal Infirmary, επεκτάθηκαν και ιδρύθηκαν
καινούργια εθελοντικά νοσοκομεία, όπως το Western Infirmary και το Victoria
Infirmary, ψυχιατρικά άσυλα και από τις αρχές του 20ού αιώνα και νοσοκομεία που
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υπάγονταν στο νόμο των φτωχών, όπως το Western District και το Eastern District
Hospital, τα οποία αντικατέστησαν τα νοσοκομειακά τμήματα των πτωχοκομείων.23
Οι τοπικές αυτές πρωτοβουλίες είχαν βελτιώσει τις συνθήκες ζωής στις πόλεις
στις αρχές του 20ού αιώνα, όμως το πρόβλημα της φτώχειας συνέχιζε να αφορά
μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Στο τέλος του 1907 στη Γλασκόβη υπήρχαν 7.000
άνεργοι και την επόμενη χρονιά στο Govan της Γλασκόβης 16.000 άνθρωποι ήταν
στα πρόθυρα του λιμού.24 Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος όξυνε τα προβλήματα
λόγω της αύξησης των τιμών στα είδη διατροφής, της έλλειψης στέγης στις περιοχές
με βιομηχανία πυρομαχικών, όπου συνέρρεε εργατικό δυναμικό, και της ακόλουθης
αύξησης των ενοικίων.25 Το 1915 20.000 περίπου ενοικιαστές στη Γλασκόβη
αντέδρασαν στην αύξηση των ενοικίων, προβαίνοντας σε απεργία (rent strike).26
Παράλληλα, όμως, κατά τον πόλεμο και πολλοί άμαχοι βελτίωσαν τις υλικές
συνθήκες ζωής τους και μετά από τον πόλεμο η φτώχεια φάνηκε να μειώνεται,
τουλάχιστον για όσους είχαν δουλειά, λόγω της αύξησης των μισθών, της μείωσης
του μεγέθους των οικογενειών και της επέκτασης της κοινωνικής πρόνοιας.27 Οι
μεταρρυθμίσεις που είχε εγκαινιάσει η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων του 1906 (οι
συντάξεις γήρατος, η ασφάλεια ανεργίας και υγείας, τα γεύματα και οι ιατρικές
επιθεωρήσεις στα σχολεία) θεωρούνται οι απαρχές του βρετανικού κράτους πρόνοιας,
αν και δεν καθιέρωσαν ένα ομοιόμορφο σύστημα και δεν κατήργησαν το νόμο των
φτωχών, την αρχή της ελάχιστης επέμβασης, το ρόλο των τοπικών αρχών και την
έμφαση στην ατομική και οικογενειακή ευθύνη.28 Εντούτοις, η κρατική επέμβαση
είχε αρχίσει να επεκτείνεται, μια εξέλιξη που ενισχύθηκε στο Μεγάλο Πόλεμο,
23
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οδηγώντας σε νέες πολιτικές, ανάμεσα στις οποίες και στην ίδρυση του υπουργείου
Υγείας το 1919.29
Το βρετανικό κράτος πρόνοιας βασίστηκε στην αντίληψη του άνδρα ως
κουβαλητή και της γυναίκας ως εξαρτημένης και στη λογική του οικογενειακού
ανδρικού μισθού και του συμπληρωματικού γυναικείου.30 Στις αρχές του 20ού αιώνα
η γυναικεία εργασία και γενικά η γυναικεία κατάσταση υφίστατο ακόμα επίσημους
και ανεπίσημους περιορισμούς, οι οποίοι νομιμοποιούνταν από την ιδεολογία των
χωριστών σφαιρών, δηλαδή τη διάκριση της ιδιωτικής και γυναικείας σφαίρας από τη
δημόσια και ανδρική, και από το οικιακό ιδεώδες, που εξιδανίκευε τον ιδιωτικό χώρο
της οικογένειας ως καταφύγιο, τόπο αρμονικών και αφιλοκερδών σχέσεων, ηθικό
φρούριο στον ανταγωνιστικό κόσμο της αγοράς και της πολιτικής. Οι αντιλήψεις
αυτές, αν και προϋπέθεταν την υλική, συναισθηματική και ηθική συμμετοχή των
ανδρών στην ιδιωτική σφαίρα της οικογενειακής ζωής,31 περιόριζαν τις γυναίκες
στους ρόλους της νοικοκυράς, συζύγου και μητέρας, αποκλείοντάς τες από τη
δημόσια σφαίρα, στην οποία κυριαρχούσαν αποκλειστικά οι άνδρες.32
Η αυξανόμενη διαφοροποίηση των έμφυλων χαρακτηριστικών και ρόλων, που
παρατηρείται σε πολλές χώρες από το 18ο αιώνα, έχει συσχετιστεί με οικονομικούς
και κοινωνικούς παράγοντες που τέθηκαν σε λειτουργία από τον καπιταλισμό, την
εκβιομηχάνιση και την αστικοποίηση, με αποτέλεσμα το σταδιακό χωρισμό του
σπιτιού από το χώρο εργασίας, την επέκταση της μισθωτής εργασίας και την
επακόλουθη μείωση των εργασιακών ευκαιριών για τις γυναίκες.33 Στη Βρετανία,
εκτός από τις παραπάνω εξελίξεις, συντέλεσαν και πολιτικοί και θρησκευτικοί
παράγοντες – συγκεκριμένα, η αντίδραση στη Γαλλική Επανάσταση και η ευαγγελική
πίστη (evangelicalism).34 Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η
ιδεολογία των χωριστών σφαιρών και το οικιακό ιδεώδες είχαν διαδοθεί ευρέως,
29
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κυρίως στα μεσαία κοινωνικά στρώματα, από τα οποία είχαν ξεκινήσει, αλλά
σταδιακά, μέσω της λογοτεχνίας, του Τύπου, του εκπαιδευτικού συστήματος, της
νομοθεσίας για τη γυναικεία και την παιδική εργασία και της φιλανθρωπικής δράσης
των μεσαίων στρωμάτων, και στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, ένα μέρος των
οποίων ήταν πρόθυμο να υιοθετήσει την αστική ιδεολογία για τους καθώς πρέπει
ρόλους των φύλων, προκειμένου να ανέλθει κοινωνικά.35
Οι απογραφές πληθυσμού στις αρχές του 20ού αιώνα φαίνεται να αποδεικνύουν
ότι η δημόσια σφαίρα, τουλάχιστον στο επίπεδο της εργασίας, σε μεγάλο βαθμό δεν
αφορούσε τις γυναίκες· σύμφωνα με την απογραφή του 1911, για παράδειγμα,
περίπου 70% των γυναικών άνω των δέκα ετών δεν εργάζονταν.36 Ωστόσο, οι
απογραφές δίνουν μια μάλλον υποτιμημένη εικόνα τις γυναικείας εργασίας και έχει
καταδειχθεί ότι στην πραγματικότητα οι γυναίκες δεν ήταν τόσο περιορισμένες στην
ιδιωτική σφαίρα όσο πρόσταζαν τα ιδανικά της εποχής και δήλωναν οι απογραφές
πληθυσμού.37 Για παράδειγμα, υπήρχαν γυναίκες, συνήθως χήρες ή άγαμες,
επικεφαλής των νοικοκυριών τους και για πολλές γυναίκες ήταν απαραίτητο να
συνεισφέρουν οικονομικά στην οικογένειά τους, όταν ο άνδρας είτε ήταν άνεργος είτε
είχε περιοδική, αβέβαιη ή με ανεπαρκείς απολαβές εργασία.38 Οι γυναίκες που
εργάζονταν εκτός σπιτιού ήταν συνήθως υπηρέτριες, ράπτριες και εργάτριες της
κλωστοϋφαντουργίας αλλά και ολοένα περισσότερο από τα τέλη του 19ου αιώνα
35
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εμπορικές υπάλληλοι, νοσοκόμες και δασκάλες.39 Επίσης, οι γυναίκες εργάζονταν
συχνά στο σπίτι σε περιστασιακές εργασίες, όπως πλύσιμο, κέντημα και φύλαξη
παιδιών, ή σε οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ κάποιες ήταν εργοδότριες και
ιδιοκτήτριες ακινήτων και επιχειρήσεων.40 Επιπλέον, οι γυναίκες δεν ήταν απούσες
από το χώρο της πολιτικής, έστω κι αν η δημόσια δράση τους σχετιζόταν κυρίως με
τη φιλανθρωπία, την τοπική διοίκηση ή το συνδικαλισμό, ανάλογα με την κοινωνική
τους θέση.41 Άλλωστε, την υπό εξέταση εποχή η γυναικεία εκπαίδευση και εργασία
είχε επεκταθεί αρκετά και το 1918 απέκτησαν δικαίωμα ψήφου οι γυναίκες άνω των
30, που πληρούσαν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια.42 Στις εξελίξεις αυτές
συνέβαλαν το γυναικείο κίνημα από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ο Μεγάλος
Πόλεμος, στη διάρκεια του οποίου οι γυναίκες εργάστηκαν σε ανδρικά μέχρι τότε
επαγγέλματα, συμμετείχαν σε μεγαλύτερο βαθμό σε συνδικάτα και απεργίες και
συνεισέφεραν στην πολεμική προσπάθεια.43
Εντούτοις, η γυναικεία εργασία περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από τους
ιδιωτικούς ρόλους των γυναικών: οι περισσότερες γυναίκες σταματούσαν να
εργάζονται συστηματικά εκτός σπιτιού μετά το γάμο και το 1911, για παράδειγμα, οι
εργαζόμενες ήταν σε ποσοστό 95% άγαμες.44 Το μέγεθος των οικογενειών, που
παρέμενε μεγάλο στις αρχές 20ού αιώνα, δεν συμβιβαζόταν εύκολα με τη γυναικεία
εργασία, καθώς σήμαινε ότι οι έγγαμες γυναίκες είχαν παιδιά να φροντίζουν στο
μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους. Το 1911 οι γυναίκες που παντρεύονταν ανάμεσα
στα 22 και 26 χρόνια τους έκαναν κατά μέσο όρο περίπου έξι παιδιά. Οι μεσοαστικές
οικογένειες είχαν λιγότερα παιδιά από τις εργατικές (τρία με τέσσερα οι πρώτες και
έξι με επτά οι δεύτερες) και τα παιδιά ήταν λιγότερα στα προάστια των πόλεων και
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στις μικρές εμπορικές πόλεις από ό,τι στα βιομηχανικά κέντρα και στις περιοχές με
ορυχεία.45 Αν και ο κανόνας, ιδίως στις πόλεις, ήταν η πυρηνική οικογένεια – στη
Γλασκόβη τα 2/3 των μεσοαστικών νοικοκυριών αποτελούνταν από τους γονείς και
τα παιδιά, τα οποία έφευγαν από το σπίτι όταν παντρεύονταν – υπήρχαν και
διευρυμένες οικογένειες και οικογένειες αδελφών.46
Άλλωστε, νομικά ως μονάδα αυτοσυντήρησης αναγνωριζόταν η οικογένεια που
περιλάμβανε τρεις γενιές: ως το 1948 υποχρέωση συντήρησης είχαν οι γονείς προς τα
παιδιά, τα ενήλικα παιδιά προς τους ηλικιωμένους γονείς, ο σύζυγος προς τη σύζυγο,
οι παππούδες προς τα εγγόνια, τα ενήλικα εγγόνια προς τους παππούδες και ο
κληρονόμος γιος προς τα αδέλφια του. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών
είχε ποινικές συνέπειες, ώστε να αποφεύγεται όσο ήταν δυνατό η δημόσια βοήθεια
προς τους απόρους.47 Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές του 20ού αιώνα οι
ηλικιωμένοι που λάμβαναν βοήθεια από το νόμο των πτωχών στη Σκοτία ήταν
λιγότεροι από ό,τι στην Αγγλία, κάτι που την εποχή εκείνη αποδιδόταν σε έντονη
αίσθηση καθήκοντος προς τους γονείς στη Σκοτία αλλά είχε να κάνει σίγουρα και με
το σκοτσέζικο νόμο των φτωχών, που, όντας φειδωλός, ανάγκαζε την οικογένεια να
αναλαμβάνει τη συντήρηση των μελών της.48 Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να
πούμε ότι οι οικογενειακοί δεσμοί δεν περιορίζονταν στις σχέσεις ανάμεσα στους
γονείς και τα παιδιά και ότι η οικογένεια συνέχιζε να λειτουργεί ως ασφαλιστική
δικλείδα για την ασθένεια, τη φτώχεια και τα γηρατειά, παρόλο που την ίδια εποχή
έμπαιναν οι βάσεις του κράτους πρόνοιας, που θα δημιουργούσε ένα δημόσιο δίκτυο
ασφάλειας.
Οι οικογενειακές σχέσεις βέβαια είναι αδύνατο να συμπυκνωθούν σε μερικά
γενικά συμπεράσματα.49 Για παράδειγμα, οι σχέσεις ανάμεσα στους συζύγους μπορεί
να ποίκιλλαν από ισορροπημένες και στοργικές ως βίαιες και εξουσιαστικές, με τον
άνδρα να βρίσκεται συνήθως – αν και όχι πάντα – σε πλεονεκτική θέση λόγω της
οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας των φύλων αλλά και της μεγαλύτερης
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συνήθως ηλικίας του άνδρα.50 Οι χωρισμοί δεν ήταν άγνωστοι – μάλιστα, από το
1890 υπήρχε η δυνατότητα του επίσημου χωρισμού σε περίπτωση κακοποίησης, η
οποία από το 1898 συνιστούσε αδίκημα – αλλά τα διαζύγια ήταν σπάνια.51 Από την
άλλη μεριά, οι σχέσεις των γονιών με τα παιδιά, αν και γενικά θεωρείται ότι ήταν πιο
απόμακρες στα ανώτερα από ό,τι στα μεσαία και εργατικά στρώματα, ήταν επίσης
ποικιλόμορφες και περίπλοκες σχέσεις στοργής, ελέγχου, αυστηρότητας και τιμωρίας,
σωματικής και μη. Τα παιδιά και οι νέοι είχαν ελευθερίες, αλλά συγχρόνως
υπόκεινταν στην εξουσία των ενηλίκων –γονιών, δασκάλων, αστυνομίας, εργοδοτών
– η οποία σπάνια αμφισβητούνταν ανοιχτά. Οι κινήσεις των παιδιών ήταν πιο
ελεγχόμενες στις αστικές και εύπορες οικογένειες, που ζούσαν στα προάστια,
περνούσαν γενικά περισσότερο χρόνο μαζί, έστελναν τα αγόρια εσωτερικά σε
σχολεία και είχαν συνοδούς για τα κορίτσια. Αντίθετα, τα φτωχότερα παιδιά, αν και
συχνά τιμωρούνταν αυστηρότερα, ήταν πιο ελεύθερα, καθώς περνούσαν πολύ χρόνο
εκτός σπιτιού και εργάζονταν, προκειμένου να συμπληρώνουν τα οικογενειακά
εισοδήματα.52 Ωστόσο, στις αρχές του 20ού αιώνα και τα παιδιά των εργατικών
τάξεων πήγαιναν στο σχολείο σε μεγαλύτερο ποσοστό: τα ποσοστά φοίτησης σε όλες
τις βαθμίδες είχαν αυξηθεί και η κοινωνική προέλευση όσων συνέχιζαν τη φοίτηση
πέραν της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε διευρυνθεί.53
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Ελλάδα

Στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος η Κρήτη, η
Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η έκταση της
Ελλάδας αυξήθηκε ανάμεσα στο 1907 και το 1920 από 63.211 τετραγωνικά
χιλιόμετρα σε 149.150 και ο πληθυσμός από 2.631.952 σε 5.531.474 κατοίκους, από
τους οποίους οι 2.865.463 κατοικούσαν στην Παλαιά Ελλάδα. Η πυκνότητα του
πληθυσμού ήταν μικρότερη από ό,τι στη Σκοτία (42 άτομα ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο το 1907 και 37 το 1920) και η αστικοποίηση ήταν πιο περιορισμένη και
αργοπορημένη. Σε πόλεις με πληθυσμό 5.000 κατοίκων και άνω έμενε μόλις το
14,7% του συνολικού πληθυσμού το 1870, το 23,8% το 1907 και το 27,9% του
πληθυσμού της Παλαιάς Ελλάδας το 1920. Με άλλα λόγια στις αρχές του 20ού αιώνα
περίπου ένας στους τέσσερις Έλληνες έμενε σε πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των
5.000. Στο σύνολο της Ελλάδας το 1920 19,8% του πληθυσμού κατοικούσε σε πόλεις
με πληθυσμό άνω των 10.000 και 22,2% σε πόλεις με πληθυσμό από 2.000 ως 10.000
κατοίκους. Η αύξηση του αστικού πληθυσμού ήταν πιο αισθητή στις πόλεις με
βιομηχανία, όπως τον Πειραιά, την Αθήνα, το Βόλο, τη Χαλκίδα και την Καλαμάτα,
και οφειλόταν στην αγροτική έξοδο, που είχε ξεκινήσει από τα τέλη του
προηγούμενου αιώνα, στην εγκατάσταση πολυάριθμων προσφύγων από την Κρήτη,
την Ανατολική Ρωμυλία, τη Μακεδονία, τη Μικρά Ασία και τον Καύκασο και στην
ενσωμάτωση των Νέων Χωρών, ιδίως της Μακεδονίας (στις περιοχές που
προσαρτήθηκαν ως το 1913 συμπεριλαμβανόταν η Θεσσαλονίκη με 158.000
κατοίκους το 1913 και 22 πόλεις με πληθυσμό άνω των 5.000). Οι μεγαλύτερες
ελληνικές πόλεις το 1907 ήταν η Αθήνα (167.479 κάτοικοι), ο Πειραιάς (71.505
κάτοικοι) και η Πάτρα (37.724 κάτοικοι), στις οποίες μετά τους Βαλκανικούς
προστέθηκε και η Θεσσαλονίκη με περισσότερους από 200.000 κατοίκους το 1920.
Τη χρονιά αυτή από τους 1,3 εκατομύρια κατοίκους πόλεων των 5.000 κατοίκων και
άνω οι μισοί περίπου ζούσαν στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις: την Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά.54
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Η Αθήνα στις αρχές του 20ού αιώνα αποτελούσε το πληθυσμιακό, οικονομικό,
διοικητικό και πολιτικό κέντρο της Ελλάδας. Επεκτεινόμενη με άναρχο τρόπο προς
όλες τις κατευθύνσεις, το 1907 είχε πενταπλασιαστεί σε έκταση σε σχέση με το 1879,
φτάνοντας τα 1.918 εκτάρια.55 Ο πληθυσμός της από 44.510 κατοίκους το 1870,
αριθμούσε 292.991 το 1920.56 Αν και κύριος προμηθευτής της πόλης ήταν ο
Πειραιάς, το επίκεντρο της ελληνικής βιομηχανίας και του εμπορίου, η Αθήνα
συγκέντρωνε τους κυριότερους οικονομικούς φορείς της χώρας – το χρηματιστήριο,
πολλές τράπεζες και έδρες εταιρειών, είχε εκτεταμένη βιομηχανική ζώνη και
αποτελούσε το επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων και του συγκεντρωτικού
διοικητικού συστήματος της χώρας. Επίσης, από τα τέλη του 19ου αιώνα η Αθήνα
σταδιακά μεταμορφωνόταν σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χάρη στα έργα υποδομής και
τα νέα κτίρια (αστικά μέγαρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, μουσεία, θέατρα,
ξενοδοχεία, εκπαιδευτικά και διοικητικά κτίρια). Τέλος, από το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα στην Αθήνα, όπως και στις άλλες μεγάλες ελληνικές πόλεις, εντάθηκαν
τα μέτρα βελτίωσης στους τομείς καθαριότητας, υγείας και υγιεινής, αποχέτευσης και
ύδρευσης, συγκοινωνιών και φωτισμού.57
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βιομηχανία, την οικοδομή, τον ηλεκτρισμό και το μεταλλευτικό τομέα.58 Η Ελλάδα,
ωστόσο, παρέμενε χώρα αγροτική από άποψη πληθυσμού και απασχόλησης.59 Αν και
το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού και η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα
είχαν μειωθεί σε σχέση με το 19ο αιώνα λόγω της υπερπόντιας μετανάστευσης, της
αγροτικής εξόδου και της ανάπτυξης της βιοτεχνίας και του εμπορίου,60 η
πλειονότητα του πληθυσμού ήταν ακόμα αγροτικός και συνέχιζε να εργάζεται στη
γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, ενώ η βιομηχανία, το εμπόριο, οι υπηρεσίες
(προσωπικές, οικιακές, δημόσια και ιδιωτική διοίκηση), τα ελευθέρια επαγγέλματα
και οι τέχνες απασχολούσαν μικρότερα ποσοστά του πληθυσμού.61 Η εκβιομηχάνιση
είχε ξεκινήσει μόλις στη δεκαετία 1865-1875, δηλαδή πολύ αργότερα από ό,τι στη
Σκοτία, και στις αρχές του 20ού αιώνα κυριαρχούσαν ακόμα οι μικρές
εγκαταστάσεις, που βασίζονταν στην ένταση εργασίας και στα χαμηλά μεροκάματα,
και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (με 6 ως 100 εργάτες). Η βιομηχανία δεν είχε
μόνιμες διεξόδους στις εξωτερικές αγορές, δεν προσέλκυε μόνιμες και συστηματικές
επενδύσεις και δεν είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, όπως
φαίνεται και από τις αντιβιομηχανικές απόψεις που εκφράζονταν τόσο από τους
αντίμαχους της πλουτοκρατίας όσο και από τους συντηρητικούς, που φοβόντουσαν
τις κοινωνικές αλλαγές που έφερνε η εκβιομηχάνιση.62
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Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο αστικοποίησης και εκβιομηχάνισης, η αύξηση
των εμπορικών, τραπεζιτικών και χρηματιστηριακών οργανισμών και η επέκταση
δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, είχαν
διαμορφώσει στα αστικά κέντρα στις αρχές του 20ού μια αστική τάξη μεγάλη – αν
συμπεριλάβουμε και τους μικροαστούς – και ενεργή πολιτικά, οικονομικά και
κοινωνικά. Κάτοχοι μικρών ή μεγάλων επαγγελματικών μονάδων, παραγωγοί ή/ και
πωλητές, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, μεσίτες, δάσκαλοι,
μηχανικοί, γιατροί, διευθυντές τραπεζών και δικηγόροι διαφοροποιούνταν ή
προσπαθούσαν να διαφοροποιηθούν από τα λαϊκά στρώματα με βάση την περιουσία,
την παιδεία ή τον τρόπο ζωής τους, υιοθετώντας «ευρωπαϊκές» συνήθειες και
δίνοντας έμφαση στις αξίες της εργασίας, της οικονομίας, της πειθαρχίας και της
προόδου.63 Από την άλλη μεριά, στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχε πλέον
συγκεντρωμένη στις πόλεις μια μεγάλη εργατική δύναμη, η οποία, αν και
χαρακτηριζόταν ακόμα σε ένα βαθμό από προσωρινότητα και κινητικότητα και
διατηρούσε συχνά σχέσεις εξάρτησης και από την οικονομία της υπαίθρου και τις
παραδοσιακές συγγενικές και τοπικές εργασιακές σχέσεις, ήταν σίγουρα μονιμότερη
από ό,τι τον προηγούμενο αιώνα και είχε αρχίσει να συγκροτείται σε εργατική τάξη.64
Η διαδικασία ταξικής συνειδητοποίησης και ριζοσπαστικοποίησης του εργατικού
αλλά και του αγροτικού πληθυσμού εντατικοποιήθηκε με ώθηση από τις άθλιες
συνθήκες εργασίας, τα εξαντλητικά ωράρια και τα ανεπαρκή εισοδήματα στην πόλη
και το αγροτικό ζήτημα στην ύπαιθρο. Την εποχή αυτή εκδηλώθηκαν τα πρώτα
αγροτικά και εργατικά κινήματα και αναπτύχθηκε ο συνδικαλισμός.65
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Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 78-80, 110-11 και 185 και
Χρήστος Λούκος, «Η ελληνική πρωτεύουσα, 1890-1912», ό.π., σ. 55-98. Το 1909 οι αστικές
οικογένειες της Αθήνας είχαν αυξηθεί σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου αιώνα και αριθμούσαν
τις τέσσερις με έξι χιλιάδες. Mark Mazower, «The messiah and the bourgeoisie: Venizelos and politics
in Greece, 1909-1912», The Historical Journal, 35 (1992), σ. 885-904.
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Μια καταμέτρηση των εργατών (με την έννοια όσων είχαν εξαρτημένη σχέση εργασίας στο
δευτερογενή τομέα, δεν ήταν εργοδότες και δεν εργάζονταν σε οικογενειακές επιχειρήσεις) δίνει για το
1917 36.124 εργάτες και το 1920 96.385 (δηλαδή 6% ενεργού πληθυσμού). Πέτρος Πιζάνιας, Οι
Φτωχοί των Πόλεων: Η Τεχνογνωσία της Επιβίωσης στην Ελλάδα το Μεσοπόλεμο, Αθήνα: Θεμέλιο,
1993, σ. 25. Για την έννοια και τη συγκρότηση της εργατικής τάξης στην Ελλάδα των αρχών του 20ού
αιώνα, βλ. στο ίδιο, σ. 13-19, 99-100 και 110· Αντώνης Λιάκος, Εργασία και Πολιτική στην Ελλάδα του
Μεσοπολέμου: Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η Ανάδυση των Κοινωνικών Θεσμών, Αθήνα:
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1993, σ. 85-94 και Κώστας Φουντανόπουλος, «Η μισθωτή εργασία»,
ό.π., σ. 87-121· Χριστίνα Αγριαντώνη, «Έξαρση και κρίση», ό.π., σ. 107-118· της ίδιας, «Η ελληνική
οικονομία», ό.π., σ. 55-70 και Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 91 και
284-85.
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Το αγροτικό κίνημα οργανώθηκε στη δεκαετία του 1900 με την υποστήριξη εργατών, αστών και
διανοουμένων της Θεσσαλίας, συσπειρώνοντας τον αγροτικό κόσμο σε μαζικές κινητοποιήσεις, που
κορυφώθηκαν με τις συγκρούσεις του 1909 και 1910. Οι μεταρρυθμίσεις για το αγροτικό ζήτημα, μετά
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Τα οικονομικά και βιοτικά προβλήματα ήταν μεγάλα στην ύπαιθρο, καθώς το
αγροτικό ζήτημα, η σταφιδική κρίση, η χρεοκοπία του 1893 και οι πόλεμοι είχαν
σημαντικό αντίκτυπο στους αγροτικούς πληθυσμούς.66 Αυτό που όμως ανησυχούσε
περισσότερο τις αστικές τάξεις ήταν η φτώχεια στις πόλεις, η οποία γινόταν
αντιληπτή ως κοινωνική απειλή άμεσα συνδεμένη με την επαιτεία, την πορνεία, την
αλητεία και την εγκληματικότητα.67 Ανεξάρτητα από τις ηθικές συνδηλώσεις που
έδιναν στη φτώχεια τα μεσαία και ανώτερα στρώματα, τα προβλήματα των λαϊκών
στρωμάτων των πόλεων ήταν έντονα και μάλιστα αρκετά ορατά από τις αστικές
τάξεις, αφού, σε αντίθεση με ό,τι παρατηρούνταν στις μεγάλες πόλεις της Σκοτίας,
όπως στη Γλασκόβη, οι αστοί συνέχιζαν να ζουν στο κέντρο της Αθήνας και του
Πειραιά και λίγες συνοικίες ήταν αμιγώς εργατικές.68 Καθώς οι πόλεις ήταν
απροετοίμαστες σε επίπεδο θεσμών και υποδομών να υποδεχθούν τις μαζικές αφίξεις
προσφύγων και μεταναστών στις αρχές του 20ού αιώνα, τα προβλήματα
διογκώνονταν. Στην Αθήνα, αν και οι οικίες αυξήθηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα και
η δόμηση ήταν πυκνή, με διώροφα και τριώροφα κτίρια και πολυκατοικίες, οι
διαθέσιμες κατοικίες δεν επαρκούσαν και τα ενοίκια ήταν υψηλά, με αποτέλεσμα να
υπάρχει συνωστισμός: στην Αθήνα στις αρχές του 20ού αιώνα σε κάθε κατοικία

από τις πρώτες σταδιακές απαλλοτριώσεις με αποζημιώσεις, άρχισαν να δρομολογούνται το 1917 και
αφού διακόπηκαν κατά τα χρόνια 1920-1922, ολοκληρώθηκαν το 1923 στο πλαίσιο της εγκατάστασης
των Μικρασιατών προσφύγων. Σωκράτης Πετμεζάς, «Αγροτική οικονομία», στο Χρήστος
Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, τ. Α1, ό.π., σ. 53-85· Χριστίνα Αγριαντώνη,
«Έξαρση και κρίση», ό.π., σ. 107-118 και Καίτη Τσίχλη-Αρώνη, «Το αγροτικό ζήτημα. ΘεσσαλίαΝέες Χώρες, 1909-1922», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 6,
ό.π., σ. 267-82.
Όσον αφορά τα εργατικά κινήματα, από τις αρχές του 20ού αιώνα και ιδίως μετά τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο οι απεργίες με αιτήματα τη μείωση των ωρών, την αύξηση των μισθών, τη
βελτίωση των συνθηκών, την ασφάλιση και την καθιέρωση της αργίας της Κυριακής πλήθυναν, έγιναν
πιο συντονισμένες και γενικευμένες (Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Εισαγωγή», ό.π., σ. 9-39 και Γιάννης
Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 299). Στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού
αιώνα ο αριθμός των συνδικαλισμένων εργατών αυξήθηκε, ιδρύθηκαν πολλά εργατικά σωματεία
καθώς και το Εργατικό Κέντρο του Βόλου και η ΓΣΕΕ. Συγχρόνως, οι σοσιαλιστικές ιδέες διαδίδονταν
με την ίδρυση του Συνδέσμου των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδας, του Ελληνικού Σοσιαλιστικού
Κόμματος, του Σοσιαλιστικού Κέντρου Αθηνών και της Σοσιαλιστικής Εργατικής Ομοσπονδίας
Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν). Κώστας Φουντανόπουλος, «Η μισθωτή εργασία», ό.π., σ. 87-121 και
Χριστίνα Αγριαντώνη, «Bιομηχανία», ό.π., σ. 173-221. Για το ναυτικό συνδικαλιστικό κίνημα, βλ.
Τζελίνα Χαρλαύτη, «Ο εμπορικός στόλος στους πέντε ωκεανούς και τις πέντε ηπείρους», στο Βασίλης
Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 6, ό.π., σ. 129-38.
66
Σωκράτης Πετμεζάς, «Η δημογραφική συγκυρία», ό.π., σ. 41-51 και Καίτη Τσίχλη-Αρώνη, «Το
αγροτικό ζήτημα» ό.π., σ. 267-82.
67
Μαρία Κορασίδου, Οι Άθλιοι των Αθηνών και οι Θεραπευτές τους: Φτώχεια και Φιλανθρωπία στην
Ελληνική Πρωτεύουσα τον 19ο Αιώνα, Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., 1995, σ. 71-97·
Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 241-59 και Γιώργος Κόκκινος, «Η
αμφιθυμία για την πόλη. Η ελληνική διανόηση στην καμπή του 19ου αιώνα και το αστικό φαινόμενο»,
στο Η Πόλη στους Νεότερους Χρόνους:Μεσογειακές και Βαλκανικές Όψεις, ό.π., σ. 597-614.
68
Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 225-27.
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έμεναν κατά μέσο όρο 11 άτομα και το 77% των κατοικιών είχαν μόνο ένα δωμάτιο,
το 21% δύο και το 2% τρία.69 Οι εργατικές κατοικίες των βιομηχανικών κέντρων
ήταν όχι μόνο στενόχωρες αλλά και σκοτεινές, ανθυγιεινές, χωρίς εξαερισμό, νερό
και αποχωρητήριο. Άλλα προβλήματα των κατώτερων στρωμάτων είχαν να κάνουν
με την ένδυση, τη διατροφή και βέβαια την υγεία, με ενδημικές και πανδημικές
αρρώστιες και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.70 Τα προβλήματα οξύνθηκαν στη
διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου λόγω του αποκλεισμού, της
επιστράτευσης, του πληθωρισμού και της υψηλής ανεργίας, ενώ συνολικά οι πόλεμοι
της περιόδου είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ορφανών και απροστάτευτων
παιδιών.71
Οι πρώτες προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων των πόλεων είχαν
γίνει στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, όταν ποινικοποιήθηκε η επαιτεία, η αλητεία
και η αγυρτεία, καθιερώθηκε η διανομή χρηματικών βοηθημάτων στους απόρους από
το υπουργείο Εσωτερικών, μια πρακτική που ήταν όμως ασταθής και ελλιπώς
οργανωμένη, θεσπίστηκε νομοθεσία για τη δημόσια υγεία και ιδρύθηκαν νοσοκομεία
για τους φτωχούς. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η πρόνοια πέρασε στα χέρια της
ιδιωτικής φιλανθρωπίας, η οποία σε συνεργασία ενίοτε με τις δημοτικές αρχές είχε
αναλάβει συσσίτια, εμβολιασμούς και ιατρικούς ελέγχους και είχε ιδρύσει
νοσοκομεία, το πτωχοκομείο Αθηνών, το Δρομοκαΐτειο φρενοκομείο και σχολεία και
εργαστήρια άπορων γυναικών, εργατριών και παιδιών.72
Οι πόλεμοι και οι μαζικές αφίξεις προσφύγων από τη μία και η όξυνση του
εργατικού ζητήματος από την άλλη ώθησαν στις αρχές του 20ού αιώνα στις πρώτες
επίσημες και οργανωμένες προσπάθειες κρατικής αντιμετώπισης των κοινωνικών
προβλημάτων.73 Μια πλευρά της εξέλιξης αυτής αφορούσε την πρόνοια, η οποία
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Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, «Ο αστικός χώρος, 1871-1909», ό.π., σ. 107-26· Χρήστος Λούκος, «Η
ελληνική πρωτεύουσα, 1890-1912», ό.π., σ. 55-98 και Αλέκα Καραδήμου-Γερολύμπου, «Πόλεις και
πολεοδομία», ό.π., σ. 223-53.
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Αντώνης Λιάκος, Εργασία και Πολιτική, ό.π., σ. 34 και 80-82· Κώστας Φουντανόπουλος, «Η
μισθωτή εργασία», ό.π., σ. 87-121 και Χρήστος Λούκος, «Η ελληνική πρωτεύουσα, 1890-1912», ό.π.,
σ. 55-98. Στις αρχές του 20ού αιώνα η φυματίωση ήταν η μεγαλύτερη μάστιγα της δημόσιας υγείας
των φτωχών στρωμάτων, με τους θανάτους από φυματίωση να φτάνουν στην Αθήνα και τον Πειραιά
το 15-20% το 1900 (Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 269-74).
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Χριστίνα Αγριαντώνη, «Έξαρση και κρίση», ό.π., σ. 107-118.
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Μαρία Κορασίδου, Οι Άθλιοι των Αθηνών, ό.π., σ. 28-31, 40-56 και 72-82 και Βάσω Θεοδώρου,
«Φιλανθρωπία και πόλη. Ορφανοί και άστεγοι παίδες στον Πειραιά γύρω στο 1875», Μνήμων, 14
(1992), σ. 71-90.
73
Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Εισαγωγή», ό.π., σ. 9-39. Από το 1906 ως το 1920 έφτασαν την Ελλάδα
περίπου 800.000 πρόσφυγες, από τους οποίους όμως ένας σημαντικός αριθμός μετανάστευσε στις
ΗΠΑ και τη Γαλλία. Νίκος Ανδριώτης, «Η πρώτη προσφυγιά. Ελληνικές προσφυγικές μετακινήσεις,
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άρχισε να κρατικοποιείται και να επαγγελματοποιείται με την οργάνωση κρατικών
υπηρεσιών, κυρίως του υπουργείου Περιθάλψεως (1917), και τη στελέχωσή τους με
κρατικούς λειτουργούς, γιατρούς, νομικούς και παιδαγωγούς.74 Από την άλλη
πλευρά, με σκοπό κυρίως να αποφευχθούν οι κοινωνικές συγκρούσεις και η
ριζοσπαστικοποίηση των εργατών, θεσπίστηκε τη δεκαετία του 1910 νομοθεσία για
την εργασία, που ρύθμιζε τις ώρες και τις συνθήκες εργασίας, την παιδική και
γυναικεία εργασία, τα θέματα ασφάλειας, υγείας και συνδικαλισμού των εργατών.75
Όσο περιορισμένα ή ελλιπώς εφαρμοζόμενα κι αν ήταν τα νέα κρατικά μέτρα για την
πρόνοια και την εργασία, ήταν ενδεικτικά του πολλαπλασιασμού των πεδίων
κρατικής παρέμβασης στις αρχές του 20ού αιώνα, μιας τάσης που, όπως είδαμε,
παρατηρείται και στη Βρετανία την ίδια εποχή.76
Οι νόμοι για την εργασία στη δεκαετία του 1910 που αφορούσαν τις γυναίκες
κινητοποιούνταν από τις ηθικές ανησυχίες για την πορνεία, τα αφροδίσια και την
ηθική και σωματική κατάσταση του έθνους και βασίζονταν σε παραδεδομένες
αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων, ταυτίζοντας τις γυναίκες με το σπίτι,
απαξιώνοντας την εργασία τους και ορίζοντάς την ως συμπληρωματική της ανδρικής
και προϋποθέτοντας ότι γυναίκες, όπως και τα παιδιά, βλάπτονταν σωματικά και
ηθικά από την πολύωρη και δύσκολη εργασία.77 Με άλλα λόγια, στις αρχές του 20ού
το οικιακό ιδεώδες και η ιδεολογία των χωριστών σφαιρών, που διαδόθηκαν στην
Ελλάδα αργότερα από ό,τι στη Σκοτία, καθόριζαν σε μεγάλο βαθμό τους πρέποντες
1906-1922», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 6, ό.π., σ. 95104.
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και επαιτεία στην Αθήνα και τον Πειραιά», ό.π., σ. 203-30. Το υπουργείο Περιθάλψεως ανέλαβε τις
αρμοδιότητες του υπουργείου Εσωτερικών για την περίθαλψη αρχικά των προσφύγων, των
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Περιθάλψεως, Αθήνα, 1921, σ. 68-75.
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κρίση», ό.π., σ. 107-118.
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«Εισαγωγή», ό.π., σ. 9-39. Την ίδια εποχή αυξήθηκε η κρατική γραφειοκρατία με την ίδρυση νέων
υπουργείων: του Γεωργίας, Βιομηχανίας και Εμπορίου το 1910, που το 1911 μετονομάστηκε σε
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, του Συγκοινωνιών το 1914 και του Γεωργίας το 1917. Σωκράτης
Πετμεζάς, «Αγροτική οικονομία», ό.π., σ. 173-221 και Χριστίνα Αγριαντώνη, «Έξαρση και κρίση»,
ό.π., σ. 107-118.
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Κώστας Φουντανόπουλος, «Η μισθωτή εργασία», ό.π., σ. 87-121 και Αλέκα Μπουτζουβή,
«Γυναικείο κίνημα. Όψεις και δράσεις, 1909-1922», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία
του Νέου Ελληνισμού, τ. 6, ό.π., σ. 283-92.
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ρόλους των γυναικών, όχι μόνο στα μεσαία αλλά και στα κατώτερα κοινωνικά
στρώματα, στα οποία οι αστικές αντιλήψεις για τους έμφυλους ρόλους διείσδυαν,
όπως και στη Σκοτία, μέσω της λογοτεχνίας και του Τύπου, του εκπαιδευτικού
συστήματος, της αστικής φιλανθρωπίας στις εργατικές γειτονιές και της ίδιας της
νομοθεσίας για την εργασία των γυναικών και των παιδιών.78
Αν και η γυναικεία εξάρτηση και ανικανότητα θεωρούνταν αυτονόητες και
φυσικές και θεμελιώνονταν νομικά, οι ρόλοι των γυναικών, όπως και στη Σκοτία,
ήταν πολλαπλοί και περίπλοκοι. Υπήρχαν γυναίκες επικεφαλής οικογενειών,
διαχειρίστριες

οικογενειακών

επιχειρήσεων,

ιδιοκτήτριες,

επενδύτριες

ή

79

δανειοδότριες, και φυσικά εργαζόμενες. Με βάση τις απογραφές, που, όπως και στη
Σκοτία, μάλλον υποτιμούν την έκταση της γυναικείας εργασίας, ο γυναικείος ενεργός
πληθυσμός είχε ανέλθει το 1920 σε 9,6% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού (από
4,4% το 1907) ή 11% των γυναικών άνω των δέκα ετών. Σε μεγάλο βαθμό οι
γυναίκες απασχολούνταν ως υπηρέτριες ή ως εργάτριες στη βιομηχανία, κυρίως τη
κλωστοϋφαντουργία και τους κλάδους χάρτου και καπνού. Για τις αστές η κύρια
επαγγελματική διέξοδος ήταν για πολλά χρόνια το επάγγελμα της δασκάλας αλλά
σταδιακά οι γυναίκες άρχισαν να εισέρχονται και στο δημοσιοϋπαλληλικό χώρο, για
παράδειγμα στα τηλεγραφεία και τηλεφωνεία από το 1908. Γενικά, από τα τέλη του
19ου αιώνα η επέκταση του τομέα των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες θεωρούνταν κατάλληλες για γυναίκες, ενίσχυσε την
είσοδο των γυναικών στην αγορά μισθωτής εργασίας. Εκτός από το επίπεδο της
εργασίας, οι γυναίκες δραστηριοποιούνταν δημόσια στον τομέα της φιλανθρωπίας,
κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα σε οργανώσεις για την περίθαλψη και την
εκπαίδευση του λαού, και από τα τέλη του 19ου αιώνα, ιδίως από τον πόλεμο του
78

Στη διαδικασία όξυνσης των έμφυλων ρόλων στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί δύο φάσεις. Αρχικά,
στην περίοδο 1833-1875 υπό την επίδραση της αστικοποίησης και των νέων οικονομικών και
κοινωνικών συνθηκών, η γυναικεία εργασία υποτιμήθηκε και οι γυναίκες ταυτίστηκαν με τους ρόλους
της μητέρας και νοικοκυράς. Σε δεύτερη φάση, στο πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού και της διάδοσης του
οικιακού ιδεώδους και των νέων αντιλήψεων για το παιδί, η γυναίκα μετατράπηκε σε φύλακα-άγγελο
του σπιτιού, θεματοφύλακα των ηθών της οικογένειας και της κοινωνίας (Ελένη Βαρίκα, Η Εξέγερση
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αρνητικές επιδράσεις που θεωρούνταν ότι η Ευρώπη ασκούσε στις Ελληνίδες (Έφη Αβδελά, Δημόσιοι
Υπάλληλοι Γένους Θηλυκού. Καταμερισμός της Εργασίας κατά Φύλα στον Δημόσιο Τομέα, 1908-1955,
Αθήνα: Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1990, σ. 26). Για τη
διάδοση του ιδώδους των χωριστών σφαιρών, βλ. και Ζιζή Σαλίμπα, Γυναίκες Εργάτριες στην Ελληνική
Βιομηχανία και στη Βιοτεχνία (1870-1922), Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε., 2002, σ.
211-13.
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1897 και εξής, για τους πρόσφυγες και τα θυμάτων των πολέμων. Επιπλέον, από τη
δεκαετία του 1870 οι γυναίκες μέσα από περιοδικά και συλλόγους έστρεψαν την
προσοχή τους στη γυναικεία εκπαίδευση και την εργασία, που προβάλλονταν ως οι
δύο προϋποθέσεις της γυναικείας χειραφέτησης, που θα οδηγούσε τη χώρα στην
πρόοδο και τον εξευρωπαϊσμό. Στις αρχές του 20ού αιώνα αυξήθηκαν τα γυναικεία
σωματεία που συντόνιζαν τη δράση των γυναικών και, χωρίς να αμφισβητούν τους
θεωρούμενους φυσικούς προορισμούς των γυναικών ως συζύγων, νοικοκυρών και
μητέρων, στόχευαν όχι μόνο στο δικαίωμα στην εκπαίδευση και την εργασία αλλά
και στο δικαίωμα ψήφου, το οποίο, όμως, οι Ελληνίδες δεν απέκτησαν παρά μετά το
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.80
Ωστόσο, οι γυναίκες έστω και ιδεολογικά ταυτίζονταν σε μεγάλο βαθμό με την
οικογένεια, κάτι που θεμελιωνόταν όχι μόνο στο χαμηλό ποσοστό της δηλωμένης
γυναικείας εργασίας αλλά και στο χαμηλό ποσοστό άγαμων γυναικών, καθώς και
στην τάση οι γυναίκες μετά το γάμο να παύουν τη συστηματική, εκτός σπιτιού,
εργασία. Αυτή η τάση που είχε να κάνει με το μέγεθος των οικογενειών, οι οποίες
είχαν κατά μέσο όρο περισσότερα παιδιά από ό,τι στη δυτική Ευρώπη.81 Η οικογένεια
είχε, όπως και στη Σκοτία, ίσως μάλιστα περισσότερο από ό,τι σε αυτή, σημαντικούς
κοινωνικούς ρόλους. Ήταν ο κύριος φορέας συντήρησης του ατόμου και
αντιμετώπισης των πιέσεων της φτώχειας, της ασθένειας και των γηρατειών, καθώς η
δημόσια πρόνοια ήταν περιορισμένη και αφορούσε κυρίως όσους δεν είχαν
οικογένεια ή δεν ήταν εφικτό να συντηρηθούν από αυτή. Το οικογενειακό δίκτυο
βοήθειας και σχέσεων επεκτεινόταν πέραν της πυρηνικής οικογένειας, αν και στις
αστικές τάξεις από τέλη του 19ου αιώνα η μέριμνα για τη διευρυμένη οικογένεια
φαίνεται ότι υποχωρούσε προς όφελος της πυρηνικής.82 Το ζήτημα πάντως ήταν
λιγότερο η αυτάρκεια του ατόμου παρά της οικογένειας, η οποία βασιζόταν στα
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Για την εργασία και τη δημόσια δράση των γυναικών βλ. Κώστας Φουντανόπουλος, «Η μισθωτή
εργασία», ό.π., σ. 87-121· Λήδα Παπαστεφανάκη, «Μισθωτή εργασία», ό.π., σ. 253-91· Απογραφή του
Πληθυσμού της Ελλάδας (1920), ό.π., σ. ο· Μαρία Ρεπούση, «Το φύλο των γυναικών. Έμφυλες ομάδες
και γυναικείες διεκδικήσεις», στο Βασίλης Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού,
1770-2000, τ. 5, σ. 187-96· Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 59 και
286-87· Αλέκα Μπουτζουβή, «Γυναικείο κίνημα», ό.π., σ. 283-92 και Έφη Αβδελά, Δημόσιοι
Υπάλληλοι Γένους Θηλυκού, ό.π., σ. 9-10..
81
Σωκράτης Πετμεζάς, «Η δημογραφική συγκυρία», ό.π., σ. 41-51 και Ζιζή Σαλίμπα, Γυναίκες
Εργάτριες, ό.π., σ. 88.
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εισοδήματα και τις εισφορές όλων των μελών της, τουλάχιστον στα κατώτερα
κοινωνικά στρώματα.83
Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μέσα στην οικογένεια, όπως ήδη αναφέρθηκε στην
περίπτωση της Σκοτίας, πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα: οι πτυχές τους είναι
περισσότερες από όσες υπονοεί το ελάχιστο ποσοστό διαζυγίων,84 οι στοργικές και
αφιλοκερδείς σχέσεις που προβάλλονταν από το οικιακό ιδεώδες, και οι σχέσεις
εξουσίας που θεμελιώνονταν στη νομική υπεροχή του άνδρα και την εξάρτηση της
γυναίκας και των παιδιών. Χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητας των οικογενειακών
σχέσεων είναι το παράδειγμα των σχέσεων των γονιών με τα παιδιά: το
αναβαθμισμένο ενδιαφέρον για τα παιδιά από τα τέλη του 19ου αιώνα στο πλαίσιο
του οικιακού ιδεώδους σήμαινε περισσότερη φροντίδα και ανησυχία για αυτά και
συγχρόνως εντονότερες προσπάθειες ελέγχου τους.85 Στις αρχές του 20ού αιώνα,
εκτός από την οικογένεια, άλλοι φορείς που προσπαθούσαν να διαπλάσουν τον
ενδεδειγμένο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς των παιδιών και των νέων ήταν η
πολιτεία, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την παιδική εργασία, η οποία ήταν πολύ
διαδεδομένη, και γενικά με τους περιορισμούς των δικαιωμάτων των παιδιών, ο
Τύπος, που τόνιζε τους κοινωνικούς κινδύνους για τα παιδιά και τους νέους του
δρόμου, κατέκρινε τις ανάρμοστες συμπεριφορές τους και πρότεινε την επαναφορά
του παιδονόμου, και φυσικά το ιδιαίτερα αυταρχικό σχολείο της εποχής.86
Ωστόσο, το σχολείο αφορούσε μια μειονότητα παιδιών. Αν και η πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική από το 1834, πολύ νωρίτερα από ό,τι στη Σκοτία, στο
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ένας μεγάλος αριθμός παιδιών, ιδίως στην επαρχία, δεν
πήγαιναν στο σχολείο.87 Στις αρχές του επόμενου αιώνα το ποσοστό του
αλφαβητισμού ήταν αρκετά χαμηλό: 33,7% το 1907 και 40,1% το 1920.88 Το
ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες και γενικά η
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πρόσβαση των γυναικών στην πρωτοβάθμια και κυρίως στη δευτεροβάθμια και την
τριτοβάθμια εκπαίδευση ήταν πιο περιορισμένη σε σχέση με τους άνδρες, αν και στις
αρχές 20ού αιώνα η φοίτηση των γυναικών στη μέση εκπαίδευση είχε αυξηθεί.89
Συνοπτικά, οι δύο χώρες είχαν ορισμένα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά,
κυρίως σε ό,τι αφορά το βαθμό αστικοποίησης και εκβιομηχάνισης, με τη Σκοτία να
είναι μια αστική και βιομηχανική χώρα με αγροτικούς θύλακες και την Ελλάδα μια
αγροτική με αστικούς και βιομηχανικούς θύλακες. Ωστόσο, τα προβλήματα που
πήγαζαν από την αστικοποίηση και την εκβιομηχάνιση, ακόμα κι αν διέφεραν σε
έκταση και ένταση, ήταν παρόμοια και προκαλούσαν ανησυχίες και στις δύο χώρες
και οι βασικές ταξικές διακρίσεις, με κύρια αυτή ανάμεσα στην αστική και την
εργατική τάξη, είχαν στον πρώιμο 20ό αιώνα διασαφηνιστεί και στην Ελλάδα.
Το σύστημα πρόνοιας, που αφορά περισσότερο τη μελέτη αυτή, ήταν αρκετά
διαφορετικό στις δύο χώρες. Στη Σκοτία εκτός από την ιδιωτική και εκκλησιαστική
φιλανθρωπία, υπήρχε ένα έστω και περιορισμένης εφαρμογής σύστημα πρόνοιας,
αυτό που δημιουργούσε ο νόμος των φτωχών, που βασιζόταν στην τοπική διοίκηση.
Αντίθετα στην Ελλάδα οι πρωτοβουλίες στηρίζονταν σχεδόν εξολοκλήρου στην
ιδιωτική φιλανθρωπία και ήταν λιγότερο σταθερά οργανωμένες, ενώ είχε εκδηλωθεί
από νωρίς η τάση κρατικής επέμβασης στους τομείς της πρόνοιας. Παρ’ όλα αυτά,
όπως και στη Σκοτία, τα πρώτα βήματα συστηματικής ανάπτυξης της κρατικής
πρόνοιας δεν έγιναν παρά στις αρχές του 20ού αιώνα. Τελικά, βασικός φορέας
πρόνοιας παρέμενε και στις δύο χώρες η οικογένεια, η οποία σε ιδεολογικό επίπεδο
ρυθμιζόταν από τα ίδια ιδανικά και διεπόταν από τις ίδιες γενικές αρχές για τους
ρόλους των φύλων και των ηλικιών. Η εξέταση των ψυχιατρικών θεσμών των δύο
χωρών που ακολουθεί, θα αναδείξει καλύτερα τις ομοιότητες και διαφορές στην
πρόνοια των δύο χωρών και θα δημιουργήσει το υπόβαθρο, στο οποίο εντάσσονταν
τα τέσσερα υπό εξέταση ιδρύματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΗ ΣΚΟΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΤΙΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 20OY ΑΙΩΝΑ

Τα υπό εξέταση ιδρύματα λειτουργούσαν σε ένα πλαίσιο νομικών διατάξεων και
θεσμών για την ψυχική ασθένεια και τους ψυχικά ασθενείς. Οι ουσιαστικές τομές στα
πεδία αυτά, οι οποίες προώθησαν την εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση της
ψυχικής ασθένειας, έγιναν τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σκοτία στο δεύτερο μισό
του 19ου αιώνα, όταν θεσπίστηκε ψυχιατρική νομοθεσία και επεκτάθηκαν τα
ψυχιατρικά ιδρύματα. Αυτές οι αλλαγές εντάσσονταν στο ρεύμα της ψυχιατρικής
μεταρρύθμισης του 19ου αιώνα, όταν πολλά ευρωπαϊκά κράτη μετά από έρευνες για
την κατάσταση των ψυχικά ασθενών στην επικράτειά τους θέσπισαν νόμους, που
στόχευαν από τη μία στην ίδρυση ενός συστήματος ψυχιατρικών ιδρυμάτων, και από
την άλλη στη ρύθμιση των νομικών, διοικητικών και γραφειοκρατικών θεμάτων που
γεννιούνταν από την κρατική παρέμβαση στα ζητήματα της ψυχικής νόσου. Για
παράδειγμα, στη Γαλλία το αυτοκρατορικό διάταγμα της 25/3/1813 προέβαλλε ως
αναγκαία την οργάνωση ενός κεντρικού συστήματος δημόσιων ιδρυμάτων για τους
ψυχικά ασθενείς, κάτι που δρομολογήθηκε με το νόμο του 1838· πρώτα, όμως, οι
νομάρχες καλούνταν με το διάταγμα του 1813 να καταγράψουν και να προσδιορίσουν
την κατάσταση των ψυχικά ασθενών της νομαρχίας τους.1 Στην Αγγλία η πρώτη
κοινοβουλευτική έρευνα για τα φρενοκομεία έγινε το 1807, αφορούσε τα ιδιωτικά
ιδρύματα και οδήγησε στην Πράξη του 1808, με την οποία επιτρεπόταν η ίδρυση
δημόσιων ασύλων φρενοβλαβών.2 Σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό ρεύμα θέσπισης
ειδικής ψυχιατρικής νομοθεσίας και ίδρυσης ασύλων έπαιξε η κινητοποίηση των
ψυχιάτρων (που έβρισκαν αναγκαία τη μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας από τα μέσα
του 18ου αιώνα ότι μόνο σε νέου τύπου άσυλα μπορούσε να θεραπευτεί η
φρενοπάθεια),3 η έμφαση στα ατομικά δικαιώματα των πολιτών4 και στην ανάγκη

1

Robert Castel, The Regulation of Madness: The Origins of Incarceration in France, Cambridge:
Polity, 1988, σ. 158.
2
Roy Porter, Mind Forg’t Manacles: A History of Madness in England from the Restoration to the
Regency, London: Athlone, 1987, σ. 1-32.
3
Edward Shorter, A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac, New
York: John Wiley, 1997, σ. 8-17.
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προστασίας από άδικο ψυχιατρικό εγκλεισμό,5 αλλά και, όπως θα φανεί στην
περίπτωση της Σκοτίας και της Ελλάδας, οι κρατικές προσπάθειες ελέγχου των
δημόσιων δαπανών για τους φρενοπαθείς.
Η διαδικασία της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ωστόσο, δεν πρέπει να θεωρείται
ούτε μονόδρομη ούτε απόλυτη, καθώς έννοιες και δομές που προϋπήρχαν της
ψυχιατρικής και των ασύλων, όπως οι απόψεις περί δαιμονισμού, οι εξορκισμοί, η
απομόνωση και το δέσιμο στο χώρο του σπιτιού, συνέχιζαν να αποτελούν μέρος των
μέσων κατανόησης και διαχείρισης των ψυχικών νόσων στο 19ο και στον 20ό αιώνα.6
Κάτι τέτοιο ισχυρίζονταν τουλάχιστον οι υπέρμαχοι της ψυχιατρικής στη Σκοτία, που
στις αρχές του 20ού αιώνα αναφέρονταν στις, κατά την άποψή τους, σκληρές και μη
επιστημονικές λαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες άντεχαν στο χρόνο, ιδίως
σε αγροτικές περιοχές.7 Στην Ελλάδα οι θρησκευτικοί τρόποι θεραπείας, δηλαδή τα
προσκυνήματα και ο εγκλεισμός σε μοναστήρια, παρέμεναν σημαντικοί στις αρχές
του 20ού αιώνα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες της περιόδου.8 Άλλωστε, για
ορισμένους ασθενείς των ελληνικών υπό εξέταση ιδρυμάτων σημειωνόταν ότι, πριν
εισαχθούν σε αυτά, είχαν περάσει ένα χρονικό διάστημα σε κάποιο μοναστήρι.9
Αν οι ιατρικές και λαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές υπήρχαν ταυτόχρονα,
παράλληλα ή σε σύγκρουση, τα ψυχιατρικά ιδρύματα και η ψυχιατρική νομοθεσία
αποτελούσαν μία μόνο όψη της πρόσληψης και αντιμετώπισης της ψυχικής
ασθένειας, η οποία όμως, κέρδιζε έδαφος στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τις
αρχές του 20ού. Τα ψυχιατρικά ιδρύματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυξάνονταν
την εποχή αυτή και γενικά η φροντίδα των ψυχικά ασθενών σταδιακά μετατοπιζόταν

4

Maurice Craig, Psychological Medicine. A Manual of Mental Diseases for Practitioners and Students,
γ΄ έκδοση, London: J. Churchill, 1917, σ. 444.
5
Joshua John Schwieso, «Religious fanaticism and wrongful confinement in Victorian England»,
Social History of Medicine, 9 (1996), σ. 159-74.
6
John Walton, «Casting out and bringing back in Victorian England: Pauper lunatics, 1840-70», στο
William Frederick Bynum, Roy Porter και Michael Shepherd (επιμ.), The Anatomy of Madness: Essays
in the History of Psychiatry, τ. 2, London: Tavistock, 1985, σ. 132-46· Peter Bartlett και David Wright,
«Community care and its antecedents», στο Peter Bartlett και David Wright (επιμ.), Outside the Walls
of the Asylum: On ‘Care and Community’ in Modern Britain and Ireland, New Brunswick: Athlone
Press, 1999, σ. 1-18 και Robert Allan Houston, Madness and Society in Eighteenth-Century Scotland,
Oxford: Clarendon Press, 2000, σ. 391-92.
7
100th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1913, σ. 4.
Επιπλέον, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα θεωρούνταν ότι στη Σκοτία, όπως και στο Βέλγιο, οι
φρενοπαθείς έμεναν εκτός ασύλων, σε οικογένειες, συχνότερα από ό,τι σε άλλες χώρες, όπως τη
Γαλλία. Muriel Bonaïti, «Histoire de l’ asile XIXe siècle: D’ un lieu unique de soin aux premières
alternatives à l’ hospitalisation», διδακτορική διατριβή, Université de Lyon, 2007, σ. 91.
8
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό
Πλαίσιο 1850- 1920, Αθήνα: Εξάντας, Τρίαψις Λόγος, 1995, σ. 23-39.
9
Για παράδειγμα, Αιγ/9.1, σ. 53.
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στο άσυλο.10 Καθώς η εργασία αυτή έχει στον πυρήνα της τις ψυχιατρικές και
ιδρυματικές απαντήσεις στις ψυχικές νόσους, είναι χρήσιμο να παρακολουθήσουμε
αρχικά σε αδρές γραμμές το χρονικό της επέκτασής τους στις δύο χώρες.

Σκοτία

Στη Σκοτία η ιδρυματική αντιμετώπιση των θεωρούμενων ψυχικά ασθενών είχε
ξεκινήσει νωρίς. Το βασιλικό νοσηλευτήριο (Royal Infirmary) του Εδιμβούργου, που
ιδρύθηκε το 1741, είχε ξεχωριστούς θαλάμους για τους ψυχικά ασθενείς, ενώ το 1781
ιδρύθηκε στο Montrose της κομητείας Angus στη δυτική Σκοτία το πρώτο από τα
βασιλικά άσυλα (royal ή chartered asylums), που σε αντίθεση με τα ιδιωτικά
φρενοκομεία ιδρύονταν με επίσημη άδεια (charter) και νομοθετική Πράξη (Act of
Parliament).11 Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα ιδρύθηκαν άλλα έξι τέτοια άσυλα, ένα
από τα οποία ήταν και το βασιλικό άσυλο της Γλασκόβης. Τα βασιλικά άσυλα ήταν
δημόσια και φιλανθρωπικά: διοικούνταν από τοπικές επιτροπές και χρηματοδοτούνταν
από δωρεές και συνδρομές.12 Ωστόσο, βασική πηγή των εσόδων τους ήταν τα νοσήλια,
καθώς οι ασθενείς τους ήταν κατά κύριο λόγο ιδιωτικοί,13 αν και σε κάποια από τα
βασιλικά άσυλα νοσηλεύονταν με έξοδα των τοπικών αρχών και άποροι, στους οποίους
προσφερόταν χαμηλότερου επιπέδου στέγη και φροντίδα.14 Ως το 1857, τη χρονιά της
βασικής νομοθετικής πράξης περί ψυχικών νόσων, εκτός από τα βασιλικά άσυλα και το
νοσηλευτήριο του Εδιμβούργου, υπήρχαν στη Σκοτία πέντε ακόμα είδη ιδρυμάτων που
περιέθαλπαν ψυχικά ασθενείς: μικρά ιδιωτικά φρενοκομεία (private madhouses), αν και
δεν ήταν τόσο διαδεδομένα όσο στην Αγγλία,15 ένα άσυλο απόρων στο Elgin της

10

Edward Shorter, A History of Psychiatry, ό.π., σ. 49.
Tom Walmsley, «Psychiatry in Scotland», στο German Berrios και Hugh Freeman (επιμ.), 150 Years
of British Psychiatry, 1841-1991, London: Gaskell, 1991, σ. 294-305.
12
Gayle Davis, «‘Lovers and madmen have such seething brains’: Ηistorical aspects of neurosyphilis in
four Scottish asylums c.1880-1930», διδακτορική διατριβή, University of Edinburgh, 2001, σ. 65-66.
13
Robert Allan Houston, Madness and Society in Eighteenth-Century Scotland, Oxford: Clarendon
Press, 2000, σ. 391.
14
Gayle Davis, «‘Lovers and madmen’», ό.π., σ. 67.
15
Στη Γλασκόβη, για παράδειγμα, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα είχαν σταματήσει να λειτουργούν
ιδιωτικά φρενοκομεία (Jonathan Andrews και Iain Smith, «The evolution of psychiatry in Glasgow
during the nineteenth and twentieth centuries», στο German Berrios και Hugh Freeman (επιμ), 150
Years of British Psychiatry; The Aftermath, London: Athlone, 1996, σ. 309-38). Ωστόσο, ο πρώτος
ψυχιατρικός νόμος στη Σκοτία αφορούσε, όπως και στην Αγγλία, τα ιδιωτικά φρενοκομεία (Michael
11
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κομητείας Moray στα βορειοδυτικά της Σκοτίας, μερικά ειδικά σχολεία για διανοητικά
καθυστερημένα άτομα, οι φυλακές, που δέχονταν επικίνδυνους και εγκληματίες
φρενοπαθείς, και τα πτωχοκομεία, τα οποία είχαν αίθουσες για άπορους ψυχικά
ασθενείς.16 Περισσότερα ιδρύματα υπήρχαν στις αστικές περιοχές· για παράδειγμα, στη
Γλασκόβη πριν το 1857 υπήρχαν εκτός από το βασιλικό άσυλο, τρία ιδιωτικά
φρενοκομεία και τρία πτωχοκομεία που δέχονταν φρενοπαθείς.17 Αντίθετα, σύμφωνα
με την αναφορά της Βασιλικής Επιτροπής για τη Φρενοπάθεια (1857), οι απόμακρες
αγροτικές περιοχές δεν είχαν ιδρύματα για τους φρενοπαθείς. Για παράδειγμα, στον
κεντρικό συνοικισμό των Highlands, το Inverness, μόνη ιδρυματική περίθαλψη για
τους φρενοπαθείς αποτελούσαν ορισμένα κελιά στο υπόγειο του νοσοκομείου, η
φυλακή και το πτωχοκομείο. Σε τέτοιες περιοχές οι περισσότεροι φρενοπαθείς έμεναν
σε σπίτια συγγενών τους ή μη, κάτι που η Επιτροπή κατέκρινε, αντιπροτείνοντας την
ίδρυση επαρχιακών ασύλων σε όλη τη Σκοτία.18
Η νομοθετική πράξη του 1857 – Lunacy (Scotland) Act, 1857 – έθετε σε
εφαρμογή την πρόταση αυτή. Αποτέλεσε την τομή στη νομική και ιδρυματική
αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών στη Σκοτία και ήταν στενά συνδεδεμένη με τα
αιτήματα των ψυχιάτρων της Ευρώπης για ψυχιατρική μεταρρύθμιση: στην πρώτη
λογοδοσία των Επιτρόπων της Φρενοπάθειας το 1859 σημειωνόταν ότι σε όλη την
Ευρώπη, στην Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, «στα γραπτά
διάφορων

σημαντικών

ψυχολογικών

συγγραφέων

(psychological

writers)»

εκφραζόταν ολοένα και εντονότερα η πεποίθηση ότι η σύσταση και λειτουργία των
ασύλων φρενοπαθών χρειαζόταν μεγάλες αλλαγές.19 Από την άλλη μεριά, ο νέος
νόμος, ρυθμίζοντας τα ζητήματα περί άπορων φρενοπαθών, οι οποίοι μέχρι τότε
νοσηλεύονταν με δημόσια έξοδα σε ιδιωτικά φρενοκομεία, στόχευε στην
καταπολέμηση οικονομικών καταχρήσεων, καθώς υπήρχε η υποψία ότι τα ιδιωτικά
ιδρύματα εκμεταλλεύονταν τους ασθενείς οικονομικά και τους κρατούσαν χωρίς να

Barfoot, «The 1815 Act to regulate madhouses in Scotland: A reinterpretation», Medical History, 53
(2009), σ. 57-76).
16
Francis Rice, «Madness and industrial society: Α study of the origins and early growth of the
organisation of insanity in nineteenth-century Scotland c. 1830-70», διδακτορική διατριβή, University
of Strathclyde, 1981, σ. 237.
17
Gayle Davis, «‘Lovers and madmen’», ό.π., σ. 81.
18
Chris Philo, «Scaling the asylum: Three different geographies of the Inverness District Lunatic
Asylum (Craig Dunain)», ανακοίνωση στο συνέδριο Space, Psyche and Psychiatry, Oxford Brookes
University, Δεκέμβριος 2002.
19
Παρατίθεται στο Cyril Greenland, «One hundred years of Scottish lunacy legislation. A critical
review», Public Health, 72 (1958), σ. 147-55.
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είναι αναγκαίο για κερδοσκοπικούς λόγους.20 Πραγματικά, αν και ο νόμος του 1857
διευθέτησε τη διοικητική-γραφειοκρατική οργάνωση των ψυχιατρικών υπηρεσιών και
όρισε τις διαδικασίες εισαγωγής στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ήταν καθοριστικός κυρίως
για τη νοσηλεία των απόρων. Μέχρι τότε η βασική ρύθμιση για τους άπορους ψυχικά
ασθενείς ήταν η εισαγωγή στα πτωχοκομεία, μια ρύθμιση που επιβεβαιώθηκε από το
νόμο των φτωχών του 1845, που έθετε τους ασθενείς αυτούς υπό τη δικαιοδοσία των
τοπικών συμβουλίων (parochial boards).21 Με την ψυχιατρική νομοθεσία του 1857 ο
έλεγχος των άπορων ψυχικά ασθενών, όπως και όλων των ψυχικά ασθενών,
μεταφέρθηκε στο γενικό συμβούλιο των Επιτρόπων της Φρενοπάθειας (General
Board of Commissioners in Lunacy), που συστάθηκε από το νόμο του 1857.22 Το
συμβούλιο αυτό, το οποίο αποτελούνταν από νομικούς, πολιτικά πρόσωπα και
γιατρούς, με τους τελευταίους να επωμίζονται και το μεγαλύτερο μέρος των ευθυνών,
επέβλεπε τα ιδρύματα κάθε τύπου που είχαν ψυχικά ασθενείς τροφίμους
(αποκλειστικά ή ανάμεσα σε άλλους), κατέγραφε τους ψυχικά ασθενείς, είτε
νοσηλεύονταν είτε όχι, και αντιμετώπιζε όσα ζητήματα προέκυπταν σε σχέση με
αυτούς.23 Το γενικό συμβούλιο εξέδιδε κάθε χρόνο τη λογοδοσία του, η οποία
δημοσιευόταν και στο Journal of Mental Science και περιλάμβανε στατιστικά κυρίως
στοιχεία για τους φρενοπαθείς στη Σκοτία.
Εκτός από το γενικό συμβούλιο, ο νόμος του 1857 προέβλεπε τη σύσταση
τοπικών συμβουλίων φρενοπάθειας (district lunacy boards), υπεύθυνων για
συγκεκριμένες «περιφέρειες φρενοπάθειας» (lunacy districts), οι οποίες ορίστηκαν
από τον ίδιο νόμο σε 27 σε όλη τη Σκοτία και συγκροτήθηκαν με βάση τις
υπάρχουσες διοικητικές μονάδες της κομητείας (county) και ενορίας (parish).24 Στη
Γλασκόβη κάθε ενορία, που αποτελούσε τη μικρότερη μονάδα τοπικής διοίκησης,
αντιστοιχούσε σε μια περιφέρεια φρενοπάθειας και το συμβούλιο κάθε ενορίας

20

Cyril Greenland, «One hundred years of Scottish lunacy legislation», ό.π., σ. 147-55.
Robert Peel Lamond, The Scottish Poor Laws; Their History, Policy and Operation, Glasgow: William
Hodge, 1892, σ. 61 και Gayle Davis, «‘Lovers and madmen’», ό.π., σ. 64.
22
Gayle Davis, «‘Lovers and madmen’», ό.π., σ. 74-75.
23
Για όλες τις διοικητικές ρυθμίσεις του νόμου του 1857 βλ. Gayle Davis, «‘Lovers and madmen’», ό.π.,
σ. 74-78.
24
Gayle Davis, «‘Lovers and madmen’», ό.π., σ. 74. Το 1911 οι περιφέρειες φρενοπάθειας είχαν γίνει
28, επτά από τις οποίες αποτελούνταν από μία ή περισσότερες ενορίες και οι υπόλοιπες από μία ή
περισσότερες κομητείες. Census of Scotland, 1911, Report on the Twelfth Decennial Census of
Scotland, τ. 2, BPP, 1913, LXXX [Cd.6896], σ. xx-xxi.
21
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αποτελούσε το τοπικό συμβούλιο φρενοπάθειας.25 Αυτό σήμαινε ότι στις αρχές του
20ού αιώνα υπήρχαν στη Γλασκόβη τρία τοπικά συμβούλια: του City of Glasgow,
του Govan and του Lanark. Κάθε τοπικό συμβούλιο αναλάμβανε την ανέγερση και
λειτουργία επαρχιακών ασύλων (district asylums), τα οποία ο νόμος του 1857
καθιστούσε βασική ψυχιατρική υπηρεσία για τους απόρους, αν και τα πτωχοκομεία
συνέχιζαν να παρέχουν ψυχιατρική περίθαλψη, εφόσον αποκτούσαν άδεια υποδοχής
ψυχικά ασθενών από το γενικό συμβούλιο. Παρότι οι τοπικές αρχές έδειχναν πολλές
φορές απροθυμία να διαθέσουν πόρους για την ανέγερση ασύλων, βασικό
αποτέλεσμα του νόμου ήταν η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου επαρχιακών
ασύλων. Ενώ στα μέσα του 19ου αιώνα υπήρχε μόνο ένα άσυλο απόρων και οι μισοί
από τους εγγεγραμμένους άπορους ψυχικά ασθενείς βρίσκονταν σε πτωχοκομεία ή
ιδιωτικά φρενοκομεία, το 1910 υπήρχαν 19 επαρχιακά άσυλα και το ποσοστό των
άπορων ψυχικά ασθενών σε πτωχοκομεία και ιδιωτικά ιδρύματα είχε πέσει στο 7%.26
Μία ακόμα νομοθετική πράξη που ψηφίστηκε στα υπό εξέταση χρόνια, η
Mental Deficiency Act του 1913,27 αφορούσε συγκεκριμένα τη «φροντίδα και τη
διαχείριση των νοητικά καθυστερημένων (mental defectives)», την οποία ανέθετε στον
έλεγχο του γενικού συμβούλιου των Επιτρόπων της Φρενοπάθειας, που μετονομάστηκε
με την πράξη αυτή σε Γενικό Συμβούλιο Ελέγχου (General Board of Control).28 Η
νομοθετική πράξη του 1913, όπως και ανάλογοι νόμοι που ψηφίστηκαν την ίδια εποχή
σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Αγγλία, σε ορισμένες πολιτείες της Αμερικής και
της Αυστραλίας, θεωρείται ότι δείχνουν μια μετατόπιση της έμφασης από τους
επικίνδυνους ψυχικά ασθενείς στους εκ γενετής ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι θεωρούνταν
επιζήμιοι για την υγεία του έθνους και της φυλής.29 Κεντρικό ρόλο στη μετατόπιση
αυτή διαδραμάτισε το πολιτισμικό και ιδεολογικό περιβάλλον στα τέλη του 19ου και
25
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28
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the year 1913)», Journal of Mental Science, 61 (1915), σ. 272-77.
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Mark Finnane, «From dangerous lunatic to human rights? The law and mental illness in Australian
history», στο Catherine Coleborne και Dolly MacKinnon (επιμ.), Madness in Australia: Histories,
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τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν οι θεωρίες περί εκφυλισμού και τα κινήματα ευγονικής
έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για την υγεία και το μέλλον του έθνους. Στο
πλαίσιο αυτό οι φόβοι και οι ανησυχίες για διάφορες περιθωριακές ομάδες, ανάμεσά
τους και για τα άτομα με καθυστέρηση, οδήγησαν σε προτάσεις και μέτρα
απομόνωσης, απαγόρευσης γάμου ή και στείρωσης των ατόμων αυτών.30 Η πράξη του
1913 δεν ήταν τόσο ακραία, οδήγησε όμως στον πολλαπλασιασμό των ειδικών
ιδρυμάτων για άτομα με καθυστέρηση.
Κατά τη δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα οι ψυχιατρικές υπηρεσίες της
Σκοτίας συγκροτούσαν ένα διαφοροποιημένο δίκτυο, εξαπλωμένο ακόμα και σε
απόμακρες αγροτικές περιοχές, το οποίο περιλάμβανε 7 βασιλικά άσυλα, 21
επαρχιακά άσυλα, 3 ιδιωτικά φρενοκομεία, 14 πτωχοκομεία με ψυχιατρικές αίθουσες,
ψυχιατρικές πτέρυγες σε γενικά νοσοκομεία για ασθενείς με οξέα συμπτώματα, ένα
τμήμα για φρενοπαθείς εγκληματίες στη φυλακή του Perth και ειδικά ιδρύματα για
διανοητικά καθυστερημένους ενήλικες και παιδιά.31 Συγκεκριμένα, στη Γλασκόβη
του πρώιμου 20ού αιώνα λειτουργούσε ένα βασιλικό άσυλο, τρία πτωχοκομεία με
ψυχιατρικές πτέρυγες,32 ψυχιατρικές πτέρυγες σε δύο νοσοκομεία, στο Eastern
District και το Stobhill Hospital, μια κλινική εξωτερικών ασθενών στο Glasgow
Western Infirmary από το 1910,33 το ίδρυμα Larbert για παιδιά με νοητική
καθυστέρηση,34 το Stoneyetts για ενήλικες με νοητική καθυστέρηση και τέλος
τέσσερα επαρχιακά άσυλα: το Woodilee και το Gartloch για το City of Glasgow, το
Hawkhead για το Govan και το Hartwood για το Lanark.35
Τα δύο ιδρύματα που ερευνώνται στη μελέτη αυτή ήταν αρκετά διαφορετικά
μεταξύ τους: εκπροσωπούν τους δύο βασικούς πόλους του συστήματος ψυχιατρικών
ιδρυμάτων της Σκοτίας και της Γλασκόβης, τα βασιλικά και τα επαρχιακά άσυλα.
Από άποψη υποδομής οι δύο τύποι ασύλων ήταν γενικά ισάξιοι,36 αλλά από
επιστημονική άποψη τα επαρχιακά άσυλα θεωρούνταν τουλάχιστον αρχικά οι
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«φτωχοί συγγενείς» των βασιλικών, τα οποία προσέλκυαν γνωστούς ψυχιάτρους και
λειτουργούσαν και ως εκπαιδευτικά νοσοκομεία.37 Επιπλέον, με την εξάπλωση των
επαρχιακών ασύλων στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, τα βασιλικά σταμάτησαν
σταδιακά να δέχονται άπορους ασθενείς, γεγονός που ενίσχυσε τη διαφοροποίηση
των δύο τύπων ιδρυμάτων στο επίπεδο της κοινωνικής και οικονομικής στάθμης του
πληθυσμού τους (βλ. κεφάλαιο 3). Ωστόσο, από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε
μειώνεται η διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους ιδρυμάτων σε ό,τι αφορούσε τόσο το
επίπεδο της παρεχόμενης φροντίδας όσο και το επιστημονικό κύρος. Νέες
θεραπευτικές τεχνικές εισήχθησαν και εφαρμόστηκαν και στα επαρχιακά άσυλα,38
ενώ, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 11, από τα τέλη του 19ου αιώνα τα επαρχιακά
άσυλα σαν το Gartloch, αναβαθμίστηκαν τόσο από ερευνητική όσο και από
θεραπευτική άποψη και ενίοτε βρίσκονταν ακόμα και στην πρώτη γραμμή των
ψυχιατρικών εξελίξεων.
Το πρώτο από δύο υπό εξέταση ιδρύματα, το βασιλικό άσυλο της Γλασκόβης,
ιδρύθηκε το 1814 με πρωτοβουλία του Robert McNair, ο οποίος το 1812 ήταν Dean
of Guild, δηλαδή τοπικός αξιωματούχος υπεύθυνος για τη φροντίδα των κτιρίων της
πόλης.39 Ο McNair «συγκινήθηκε από τις άθλιες συνθήκες στις οποίες κρατούνταν οι
φρενοβλαβείς ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης – στα κελιά του νοσοκομείου της
πόλης»· σύστησε μια επιτροπή εκπροσώπων από τα διοικητικά σώματα της πόλης
και, κάνοντας έκκληση σε όλη τη δυτική Σκοτία, συγκέντρωσε 15.000 λίρες.40 Το
άσυλο άρχισε να λειτουργεί το 1814 εκτός των τότε συνόρων της πόλης και δέκα
χρόνια αργότερα απέκτησε βασιλική άδεια (charter) λειτουργίας.41 Το 1843 λόγω της
επέκτασης της πόλης42 και εξαιτίας έλλειψης χώρου για τον αυξανόμενο αριθμό των
ασθενών το άσυλο μετακόμισε στο Gartnavel, στη δυτική πλευρά της πόλης, που
ήταν εξοχική.43 Κάθε χρόνο κατά τα πρώτα είκοσι έτη του 20ού αιώνα νοσηλεύονταν
στο Gartnavel περίπου 550 άτομα.44 Σήμερα κάποια από τα κτίριά του συνεχίζουν να
αποτελούν το ψυχιατρικό νοσοκομείο της δυτικής Γλασκόβης, ενώ από το 1972 στον
ίδιο χώρο λειτουργεί και γενικό νοσοκομείο.
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Tο βασιλικό άσυλο διοικούνταν από 22 διευθυντές (directors) με επικεφαλής τον
Lord Provost της Γλασκόβης, έναν αξιωματούχο αντίστοιχο του δημάρχου στην
Ελλάδα.45 Οι διευθυντές προέρχονταν από τους χορηγούς του ιδρύματος (General
Body of Qualified Contributors) αλλά και από διαφορετικά διοικητικά και
επαγγελματικά σώματα της πόλης, όπως το δημοτικό συμβούλιο, την Ένωση των
Εμπόρων (Merchants’ House), την Ένωση των Τεχνιτών (Trades’ House) και τους
Γιατρούς και Χειρουργούς (Physicians and Surgeons).46 Στους διευθυντές
συμπεριλαμβανόταν πάντα ο ανώτατος αξιωματούχος του Paisley, μιας πόλης στην
κομητεία Renfrew, στα δυτικά της Γλασκόβης, ο καθηγητής της ανατομίας και ο
καθηγητής της ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και ο ιατρικός
διευθυντής του ιδρύματος.47 Έξι από τους διευθυντές συνιστούσαν την εβδομαδιαία
επιτροπή, η οποία εκλεγόταν κάθε χρόνο και διαχειριζόταν τα εσωτερικά ζητήματα
του ασύλου.48 Επομένως, το άσυλο διοικούνταν από τους χορηγούς του και από
σημαντικά πρόσωπα της πόλης, η πλειονότητα των οποίων δεν ήταν γιατροί. Ο μη
ιατρικός έλεγχος του βασιλικού ασύλου και γενικά ο τρόπος ίδρυσης, διοίκησης και
χρηματοδότησής του ακολουθούσαν σε ένα βαθμό το πρότυπο των φιλανθρωπικών
εθελοντικών νοσοκομείων (voluntary hospitals), που είχαν αρχίσει να λειτουργούν
από το 18ο αιώνα στη Βρετανία.49 Ωστόσο, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα το
Gartnavel απομακρύνθηκε αρκετά από το πρότυπο αυτό, πρώτον επειδή, αν και
έμεινε ανεξάρτητο από το τοπικό συμβούλιο φρενοπάθειας, τέθηκε υπό τον έλεγχο
του γενικού συμβουλίου φρενοπάθειας, δηλαδή ενός δημόσιου σώματος, και
δεύτερον οι ασθενείς του ασύλου ήταν ολοένα και περισσότερο ιδιωτικοί (βλ.
κεφάλαιο 3) και όχι υποστηριζόμενοι από τους χορηγούς του ιδρύματος, όπως
γινόταν στα εθελοντικά νοσοκομεία.
Σε ό,τι αφορά την επιστημονική διεύθυνση, κεντρικός ήταν ο ρόλος του
ιατρικού διευθυντή (medical superintendent), ο οποίος διέμενε στο ίδρυμα, όπως και
οι δύο βοηθοί του.50 Από το 1874 ως το 1901 ιατρικός διευθυντής ήταν ο David
Yellowlees, που είχε σπουδάσει στο Εδιμβούργο και το Παρίσι, ήταν μέλος πολλών
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επιστημονικών εταιρειών, όπως της Medico-Psychological Association of Great
Britain and Ireland και του ψυχολογικού τμήματος της British Medical Association
και διετέλεσε πρώτος λέκτορας της ψυχιατρικής (Lecturer on Insanity) στο
Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, μια θέση την οποία κράτησε για 30 χρόνια.51 Από το
1901 και σε όλη την υπό εξέταση εποχή ιατρικός διευθυντής ήταν ο Landel Rose
Oswald, ο οποίος τα προηγούμενα έξι χρόνια ήταν ιατρικός διευθυντής στο Gartloch.
Αν και δεν δημοσίευσε σχεδόν καμία έρευνα, υπήρξε πρόεδρος του τμήματος
νευρολογίας και ψυχιατρικής της British Medical Association και της West of
Scotland Medical Association, διαδέχτηκε από το 1905 τον Yellowlees στη
διδασκαλία της ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και εφάρμοσε
ορισμένες μεταρρυθμιστικές κινήσεις, όπως την ίδρυση της πρώτης ψυχιατρικής
κλινικής εξωτερικών ασθενών σε γενικό νοσοκομείο, στο Glasgow Western
Infirmary, και την εισαγωγή γυναικών νοσοκόμων στις πτέρυγες των ανδρών.52
Αν το πρώτο άσυλο της Γλασκόβης ήταν αποτέλεσμα ατομικής πρωτοβουλίας και
ιδιωτικής οικονομικής στήριξης, στο πλαίσιο όμως των διοικητικών μηχανισμών της
πόλης, το Gartloch, που ιδρύθηκε το 1896 και έκλεισε το 1996,53 ήταν αποτέλεσμα των
μηχανισμών που είχαν τεθεί σε λειτουργία με το νόμο του 1857 για την ίδρυση των
ασύλων απόρων. Οικοδομήθηκε στην οδό Gartloch κοντά στο χωριό Gartcosh από το
τοπικό συμβούλιο φρενοβλάβειας της Γλασκόβης (City of Glasgow District Lunacy
Board), για να αντικαταστήσει το παλιό άσυλο της ενορίας του City54 και να δέχεται
τους άπορους φρενοπαθείς του City μαζί με το Woodilee, το άλλο επαρχιακό άσυλο της
ενορίας.55 Όταν άνοιξε, το Gartloch είχε 540 κλίνες και στα πρώτα είκοσι χρόνια του
20ού αιώνα νοσηλεύονταν εκεί περίπου χίλιοι ασθενείς το χρόνο.56 Ο μεγαλύτερος σε
σχέση με το Gartnavel αριθμός ασθενών του Gartloch και η ίδρυση και λειτουργία του
ως ασύλου απόρων, ήταν δύο από τους παράγοντες που συνέβαλαν στο να θεωρείται το
επαρχιακό άσυλο κατώτερου επιστημονικού και κοινωνικού επιπέδου από το βασιλικό,
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αν και περιελάμβανε μεγάλες εκτάσεις και ήταν πλήρως εξοπλισμένο σύμφωνα με τα
κριτήρια και τα δεδομένα της εποχής.57
Το Gartloch βρισκόταν υπό την επίβλεψη του γενικού συμβουλίου Φρενοπάθειας
και διοικούνταν από μία επιτροπή από μέλη του τοπικού συμβουλίου φρενοβλάβειας.58
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμβούλιο της ενορίας (parish council) ήταν και το τοπικό
συμβούλιο φρενοπάθειας, στο οποίο συμμετείχε και ο Επιθεωρητής των Φτωχών
(Inspector of the Poor),59 γίνεται εμφανές ότι η διοίκηση του Gartloch ήταν στα χέρια
της ενορίας. Και τα δύο υπό εξέταση ιδρύματα, λοιπόν, διοικούνταν από τοπικούς
παράγοντες της πόλης, με τη διαφορά ότι οι διευθυντές του βασιλικού ασύλου
προέρχονταν από διάφορα επαγγελματικά κυρίως σώματα της πόλης ή ήταν σε μεγάλο
βαθμό επιφανή πρόσωπα, ενώ η επιτροπή του επαρχιακού ασύλου αποτελούνταν
αποκλειστικά από τις τοπικές αρχές. Διοικητικά, λοιπόν, το Gartloch είχε περισσότερο
δημόσιο χαρακτήρα, ενώ το Gartnavel περισσότερο ιδιωτικό-φιλανθρωπικό, χωρίς
όμως να είναι ιδιωτικό άσυλο.
Τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του Gartloch επιστημονικός διευθυντής ήταν ο
Landel Rose Oswald. Όταν έγινε διευθυντής του Gartnavel, αντικαταστάθηκε από τον
βοηθό του, W.A. Parker, που είχε αποφοιτήσει από την ιατρική σχολή της Γλασκόβης
το 1889 και, πριν γίνει πρώτος βοηθός στο Gartloch, είχε δουλέψει σε άλλα νοσοκομεία
και άσυλα, ανάμεσα στα οποία και στο Gartnavel (1894-1897).60 Tα δύο ιδρύματα
επικοινωνούσαν, ανταλλάσσοντας επιστημονικούς υπεύθυνους, οι οποίοι, όμως, σε
κανένα από τα δύο ιδρύματα δεν ήταν τόσο γνωστοί όσο οι ιατρικοί διευθυντές του
βασιλικού ασύλου του Εδιμβούργου, δηλαδή ο Thomas Smith Clouston (1840-1915),
ένας από τους σημαντικότερους ψυχιάτρους της Βρετανίας,61 και ο George Matthew
Robertson (1864-1932), που θεωρείται πρωτοπόρος στην οργάνωση των ασύλων, ιδίως
σε ό,τι αφορά την ψυχιατρική νοσηλευτική.62 Αυτή η διαφορά ανάμεσα στην ιατρική
ηγεσία των ασύλων των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Σκοτίας είναι χαρακτηριστική
μιας γενικότερης διαφοράς στην ιατρική των δύο πόλεων: ενώ η ιατρική σχολή του
Εδιμβούργου καταλάμβανε ηγετική θέση ανάμεσα στις ιατρικές σχολές της Ευρώπης,
ιδίως κατά τον 18ο και πρώιμο 19ο αιώνα και αποτελούσε κέντρο των σπουδών
57
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νευρολογίας και φρενολογίας,63 οι ψυχίατροι της Γλασκόβης είχαν περιορισμένη διεθνή
επίδραση.64
Οι ιατρικοί διευθυντές εκπροσωπούσαν την ιατρική αρχή στα ιδρύματα: η
διαγνωστική και θεραπευτική λειτουργία των ιδρυμάτων γινόταν υπό τον έλεγχό τους·
αυτοί είχαν την ιατρική επίβλεψη, αποφαίνονταν για την ανάγκη ή μη νοσηλείας και
για τη δυνατότητα ή μη εξόδου. Ωστόσο, δεν ήταν απόλυτα κυρίαρχοι των ιδρυμάτων,
τα οποία δεν αποτελούσαν ιατρικό μονοπώλιο αλλά πεδίο συνάντησης ιατρικών και
λαϊκών αποφάσεων. Οι οικονομικές και διοικητικές αποφάσεις λαμβάνονταν κυρίως
από τους διοικητές των ιδρυμάτων, οι οποίοι είχαν επίσης λόγο στην πολιτική
εισαγωγών, τόσο στο Gartnavel, όπου ήταν χορηγοί του ασύλου και, άρα, είχαν άμεσες
οικονομικές σχέσεις με αυτό, όσο και στο Gartloch, όπου ήταν μέλη του τοπικού
μηχανισμού που αποφάσιζε ποιος άξιζε δημόσια βοήθεια (βλ. κεφάλαιο 9).65

Ελλάδα
Το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε για τους ψυχικά ασθενείς και τα ψυχιατρικά ιδρύματα
στις αρχές του 20ού αιώνα στην Ελλάδα, ο νόμος ΨΜΒ΄ του 1862, προήλθε από τις
συζητήσεις και τις πρώτες, αποτυχημένες, προσπάθειες για την ίδρυση φρενοκομείου
στις δεκαετίες του 1850 και του 1860.66 Η έρευνα που διεξήχθη το 1858 και τα κείμενα
που προέκυψαν στο πλαίσιο της νομοθετικής προσπάθειας αποτελούν μια σημαντική
πηγή για τον τρόπο που οι πολιτικοί ιθύνοντες και οι γιατροί έβλεπαν την κατάσταση
των φρενοπαθών στο ελληνικό κράτος στα μέσα του 19ου αιώνα. Με μελανά χρώματα
και με το σχήμα του σκανδάλου παρουσιάζονταν οι 422 φρενοπαθείς του ελληνικού
κράτους, είτε έμεναν με τις οικογένειές τους, είτε κυκλοφορούσαν στους δρόμους, είτε
στέλνονταν σε μονές, είτε κρατιούνταν μαζί με επικίνδυνα άτομα σε αστυνομικά
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Allan Beveridge, «On the origins of psychiatric thought: The contribution of Edinburgh, 17301850», στο German Berrios και Hugh Freeman (επιμ), 150 Years of British psychiatry; The Aftermath,
ό.π., σ. 339-66.
64
Jonathan Andrews και Iain Smith, «The evolution of psychiatry in Glasgow», ό.π., σ. 330.
65
Για την εξάρτηση των επαρχιακών ασύλων από το νόμο των φτωχών, τα πτωχοκομεία και τους
αξιωματούχους που ήταν υπεύθυνοι για αυτά, βλ. Richard Adair, Bill Forsythe και Joseph Melling, «A
danger to the public? Disposing of pauper lunatics in late-Victorian and Edwardian England: Plympton
St Mary Union and the Devon County Asylum, 1867-1914», Medical History, 42 (1998), σ. 1-25. Το
άρθρο αναφέρεται στην Αγγλία, ωστόσο η διαπλοκή των ασύλων με τα πτωχοκομεία και το νόμο περί
φτωχών ίσχυε με παρόμοιο τρόπο και στη Σκοτία.
66
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 142-66.
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τμήματα.67 Η μόνη πρακτική που δεν καταδικαζόταν ήταν η νοσηλεία σε κλινικές του
εξωτερικού, η οποία όμως ήταν προσιτή σε λίγους μόνο Έλληνες.68 Πέρα από τη
ρητορική του ανθρωπισμού, που είναι έκδηλη στα κείμενα αυτά, μπορούμε να
εντοπίσουμε τρία κίνητρα πίσω από την έστω και υποτυπώδη κινητοποίηση του
κρατικού μηχανισμού: πρώτο, την ανάγκη λήψης μέτρων για τους ανήσυχους και
επικίνδυνους φρενοπαθείς, που σύμφωνα με την καταμέτρηση που δημοσιεύτηκε το
1862, αριθμούσαν τους 153· δεύτερο, τα θεωρούμενα μεγάλα έξοδα κράτησής τους σε
μοναστήρια, όπου, σύμφωνα με την έκθεση του 1862, διέμεναν 21 ασθενείς, που
κόστιζαν συνολικά στο κράτος 320 δραχμές το μήνα·69 τρίτο, την προσπάθεια
εκσυγχρονισμού και εξευρωπαϊσμού της Ελλάδας.70 Έχοντας ένα νόμο που
ακολουθούσε τη γαλλική νομοθεσία και κάνοντας έστω και ανεπιτυχείς προσπάθειες
ίδρυσης ενός μοντέρνου φρενοκομείου, η ελληνική πολιτεία και ψυχιατρική
προσανατολιζόταν έμπρακτα στις ευρωπαϊκές πολιτικές αντιμετώπισης των ψυχικά
ασθενών.
Πρώτη μέριμνα του νομοθέτη ήταν να επιτρέψει στην κυβέρνηση να ιδρύει
κρατικά φρενοκομεία ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες (άρθρο 1).71 Σε αντίθεση,
όμως, με το νόμο της Σκοτίας του 1857, ο ελληνικός νόμος δεν καθιστούσε
υποχρεωτική την ίδρυση ασύλων και ήταν λιγότερο συγκεκριμένος και περισσότερο
συγκεντρωτικός. Πέραν την κυβέρνησης, δεν αναφέρονταν συγκεκριμένοι φορείς που
θα αναλάμβαναν την ίδρυση ασύλων, τα οποία υπάγονταν στην «ανωτέραν διεύθυνσιν
της Κυβερνήσεως» (άρθρο 2), ενώ στη Σκοτία η σύσταση και διαχείριση των
ιδρυμάτων γινόταν σε τοπικό επίπεδο μέσω εξουσιοδοτημένων συμβουλίων. Εκτός από
τη σύσταση ιδρυμάτων, ο νόμος ΨΜΒ΄, που αποτέλεσε το βασικό πλαίσιο της
ψυχιατρικής περίθαλψης ως το 1934, ρύθμιζε τα ζητήματα της ελευθερίας και της
περιουσίας των ασθενών, τα διοικητικά και οικονομικά θέματα των ιδρυμάτων, τις
67

Για αποσπάσματα της έκθεσης του υπουργού εσωτερικών προς τη Βουλή (1862) και του σχεδίου του
νόμου ΨΜΒ΄, όπου αναφέρονται αυτές οι «παραδοσιακές» πρακτικές, βλ. Δημήτρης Πλουμπίδης,
Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 127 και 136. Για την πρακτική της αστυνομικής κράτησης των ψυχικά
ασθενών βλ. και Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Από τα μοναστήρια στο φρενοκομείο. Η αντιμετώπιση
των τρελών στο ελληνικό βασίλειο τον 19ο αιώνα», Αρχαιολογία, 104 (2007), σ. 18-24.
68
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 127. Ορισμένοι ψυχικά ασθενείς
εισάγονταν σε ιδρύματα ελληνικών κοινοτήτων εκτός του ελληνικού κράτους, κυρίως στα ελληνικά
νοσοκομεία της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, όπου λειτουργούσαν ανεξάρτητα ψυχιατρικά
τμήματα. Στο ίδιο, σ. 79-104.
69
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 128 και Έιμυ Μπλου, Η Δημιουργία της
Ελληνικής Ψυχιατρικής, Αθήνα: Εξάντας, Τρίαψις Λόγος, 1999, σ. 61-62.
70
Μανόλης Τζανάκης, «Μετασχηματισμοί της υποκειμενικότητας και καθημερινότητα. Μια
κοινωνιολογική προσέγγιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα», διδακτορική διατριβή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2003, σ. 67.
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Ο νόμος παρατίθεται στο Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 227-36.
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νομικές και ιατρικές διαδικασίες που διείπαν την εισαγωγή και απόλυση των ασθενών
από τα φρενοκομεία και τη δημόσια χρήση των φρενοκομείων για τη νοσηλεία
επικίνδυνων φρενοπαθών. Τέλος, ο νόμος καθιέρωνε τον έλεγχο των ψυχιατρικών
ιδρυμάτων από το δημόσιο, θέτοντάς τα υπό τον έλεγχο του υπουργείου Εσωτερικών
αλλά και υπό την επίβλεψη τοπικών (του νομάρχη και του δημάρχου) και δικαστικών
αρχών (του προέδρου και του εισαγγελέα του αρμόδιου δικαστηρίου των Πρωτοδικών
και του αρμόδιου ειρηνοδίκη).72
Στις αρχές του 20ού αιώνα τα βασικά ψυχιατρικά ιδρύματα της Ελλάδας ήταν
το φρενοκομείο της Κέρκυρας, το Δρομοκαΐτειο και το Αιγινήτειο. Επιπλέον, κάποια
ιδρύματα, όπως το άσυλο ανιάτων73 και η Αστυκλινική,74 δέχονταν ψυχικά ασθενείς
χωρίς να έχουν ψυχιατρική εξειδίκευση, ενώ υπήρχαν και ορισμένα μικρά, τοπικά
άσυλα75 και μερικές ιδιωτικές κλινικές.76 Τέλος, την εποχή αυτή, τρία ήδη υπάρχοντα
αλλά πρόχειρα άσυλα, της Αθήνας (στην Αγία Ελεούσα), της Κρήτης και της
Θεσσαλονίκης, μετατράπηκαν σε δημόσια ψυχιατρεία, κάτι που επισημοποιήθηκε το
72

Ο συνδυασμός κεντρικού και τοπικού ελέγχου των ψυχιατρικών ιδρυμάτων που προέβλεπε ο νόμος
ΨΜΒ΄ ακολουθούσε το γαλλικό παράδειγμα: στη Γαλλία, σύμφωνα με τον ψυχιατρικό νόμο του 1838,
η κυβέρνηση ήταν υπεύθυνη για τις οδηγίες, τις αποφάσεις και τους διορισμούς στα άσυλα, τα οποία
υποχρεούνταν να στέλνουν στο υπουργείο Εσωτερικών τα στοιχεία της λειτουργίας τους. Ο
συγκεντρωτισμός αυτός μετριάστηκε από τη δεκαετία από 1860, όταν τα άσυλα εξαρτήθηκαν από τις
αρχές τις επαρχίας και του δήμου τους. Olivia Piton, «Naissance de l’ institution asilaire en France au
XIXe siècle. L’ hôpital Saint-Jacques de Nantes: Illustration d’ un processus national», διδακτορική
διατριβή, Université de Nantes, 2005, σ. 50.
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Το Άσυλο Ανιάτων ήταν φιλανθρωπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1893 υπό την προστασία της
βασίλισσας (Τα 80 χρόνια του Ασύλου Ανιάτων: 1893-1973, Αθήνα, χ.χ., σ. 13-15). Αν και το
καταστατικό του απέκλειε τη νοσηλεία ψυχικά ασθενών (Άσυλο Ανιάτων, Καταστατικό 1914, Αθήνα,
1915, άρθρο 2), ένας μικρός αριθμός των τροφίμων του έπασχε από νοητική καθυστέρηση και ψυχικές
και νευρικές νόσους (Άσυλο των Ανιάτων υπό την Προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης, Έκθεσις των
Πεπραγμένων του έτους 1907, Αθήνα, 1908, σ. 16-17).
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Η Αστυκλινική ήταν γενικό νοσοκομείο που άρχισε να λειτουργεί το 1857 και προσέφερε δωρεάν
περίθαλψη τους απόρους, όταν το νοσοκομείο Ελπίς ήταν πλήρες (Μαρία Κορασίδου, Όταν η
Αρρώστια Απειλεί: Επιτήρηση και Έλεγχος της Υγείας του Πληθυσμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα,
Αθήνα: Τυπωθήτω, 2002, σ. 83-86). Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα μόνο ένα μικρό μέρος των
ασθενών της Αστυκλινικής έπασχαν από «νευροπαθείας», στις οποίες περιλαμβάνονταν η επιληψία, η
υποχονδρία και η υστερία («Στατιστική Αστυκλινικής», Ασκληπιός, 4 (1860), σ. 358).
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Τα τοπικά άσυλα περιλάμβαναν το άσυλο της Κεφαλλονιάς (ιδρύθηκε από τους Άγγλους το 1840,
ανακατασκευάστηκε το 1918 με ιδιωτική πρωτοβουλία και το 1938 είχε δύναμη 100 κλινών), της
Πάτρας (ιδρύθηκε το 1900), της Σύρου (ιδρύθηκε το 1908 με τοπική, ιδιωτική και δημοτική,
πρωτοβουλία και οικονομική ενίσχυση και δεχόταν ασθενείς από τις Κυκλάδες), του νοσοκομείου της
Χίου (κατασκευάστηκε στο πλαίσιο της ιδιωτικής μέριμνας τη δεκαετία του 1880), της εβραϊκής
κοινότητας Θεσσαλονίκης (πιθανόν ήταν τμήμα του νοσοκομείου Χιρς, που ιδρύθηκε το 1907) και των
Χανίων (ιδρύθηκε το 1900 και το 1910 μεταφέρθηκε στη Σούδα). Τα τρία τελευταία μεταβιβάστηκαν
στο ελληνικό κράτος με την ενσωμάτωση της Μακεδονίας, της Κρήτης και της Χίου στην Ελλάδα
μετά τους Βαλκανικούς πολέμους Βλ. Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 205-6,
208 και 220· Μαρία Κορασίδου, Όταν η Αρρώστια Απειλεί, ό.π., σ. 98-99 και Παναγιώτα ΚαζολέαΤαβουλάρη, «Άσυλο φρενοβλαβών Σύρου: ιστορική διερεύνηση προνοιακών θεσμών και κοινωνικές
αναπαραστάσεις περί ψυχικής νόσου», Τα Ιστορικά, 19 (2002), σ. 377-98.
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Στην Αθήνα στη δεκαετία του 1910 λειτουργούσαν πέντε ιδιωτικές κλινικές. Δημήτρης Πλουμπίδης,
Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 211-19.
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1925 με το νομοθετικό διάταγμα «Περί οργανώσεως των δημοσίων ψυχιατρείων
Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Χανίων»,77 ενώ τα ζητήματα λειτουργίας των δημόσιων
ιδρυμάτων εν γένει καθορίστηκαν με το νόμο 6077 του 1934.78 Αν και στα τέλη του
19ου αιώνα οι δυνατότητες νοσηλείας είχαν αυξηθεί – όλα τα παραπάνω ιδρύματα,
εκτός από το φρενοκομείο της Κέρκυρας και το τοπικό άσυλο της Κεφαλλονιάς,
χρονολογούνται στον ύστερο 19ο και κυρίως στον πρώιμο 20ό αιώνα – ο
προαιρετικός και γενικός χαρακτήρας των διατάξεων του νόμου ΨΜΒ΄ για τη
σύσταση δημόσιων φρενοκομείων δεν είχε ευνοήσει την εξάπλωση των ιδρυματικών
θεσμών.79 Μάλιστα, το μόνο δημόσιο άσυλο ως τα μέσα της δεκαετίας του 1910, το
φρενοκομείο της Κέρκυρας (ίδρ. 1838), δεν είχε ιδρυθεί από το ελληνικό κράτος
αλλά από τους Άγγλους την περίοδο της αγγλικής αρμοστείας στο νησί και πέρασε
στην Ελλάδα με την ένωση των Επτανήσων το 1864.80 Πριν φτάσουμε στην ιστορία
των δύο υπό εξέταση ιδρυμάτων, θα γίνει αναφορά στα δημόσια ιδρύματα της χώρας,
συγκεκριμένα στο ίδρυμα της Κέρκυρας και το δημόσιο ψυχιατρείο της Αθήνας, του
οποίου η ιστορία είναι περισσότερο γνωστή από αυτή των δύο άλλων δημόσιων
ψυχιατρείων που ιδρύθηκαν την ίδια περίοδο.
Στις αρχές του 20ού αιώνα το φρενοκομείο της Κέρκυρας είχε εξελιχθεί από
τοπικό άσυλο σε εθνικό ίδρυμα με περισσότερους από 200 ασθενείς.81 Οι
περισσότεροι ήταν άποροι, δηλαδή συντηρούνταν από το δημόσιο,82 ανάμεσα στους
οποίους περιλαμβάνονταν και θεωρούμενοι επικίνδυνοι83 και ανίατοι φρενοπαθείς.84
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Φωκίων Κοπανάρης, «Πρόληψις και καταπολέμησις των οξέων και χρονίων νοσημάτων-χρόνια
νοσήματα-ψυχικά νοσήματα και τοξικομανία [Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι, 1933]», στο Θανάσης
Καράβατος, Δημήτρης Πλουμπίδης και Γιώργος Χριστοδούλου (επιμ.), Ανθολόγιο Ελληνικών
Ψυχιατρικών Κειμένων, Αθήνα: Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, 2006, σ. 362-75.
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Έιμυ Μπλου, Η Δημιουργία της Ελληνικής Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 71-73.
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Η αναντιστοιχία νόμου-πράξης δεν ήταν χαρακτηριστικό μόνο της Ελλάδας. Στη Γαλλία, για
παράδειγμα, η πρόβλεψη του νόμου του 1838 για ένα ίδρυμα ανά νομό δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ
πολλά από τα νέα ιδρύματα δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου (Georges Lanteri-Laura, «La
chronicité dans la psychiatrie moderne française. Note d’ histoire théorique et sociale», Annales.
Économies, Sociétés, Civilisations, 27 (1972), σ. 548-68). Και στη Σκοτία, όπως είδαμε, τα ιδρύματα
που προέβλεπε ο νόμος του 1857 οικοδομήθηκαν με αργούς ρυθμούς και ενίοτε οι τοπικές αρχές ήταν
απρόθυμες να προβούν στην ίδρυσή τους για οικονομικούς λόγους. Η διαφορά είναι ότι στην Ελλάδα
αυτή η αναντιστοιχία νόμου-πράξης ήταν πολύ μεγαλύτερης έκτασης.
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Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 119-24 και 166-82.
81
Αντίθετα, το 19ο αιώνα δεχόταν λίγους ασθενείς κυρίως από κοντινές περιοχές. Για παράδειγμα, 13
από τους 22 ασθενείς που εισήχθησαν το 1877 και 28 από τους 57 το 1878 ήταν από τα νησιά του
Ιονίου, ενώ από την Αθήνα ήταν μόλις 5 και 3 ασθενείς αντίστοιχα. Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία
της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 173-75.
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Στο ίδιο, σ. 175.
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Κάτι τέτοιο μπορούμε να συμπεράνουμε από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν για το πού θα
οδηγούνταν οι φρενοβλαβείς που συλλαμβάνονταν για διατάραξη της δημόσιας τάξης, όταν το 1903 ο
διευθυντής του φρενοκομείου ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών να μη στέλνει άλλους ασθενείς,
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Συγχρόνως, το φρενοκομείο της Κέρκυρας επέλεγαν και ορισμένοι ιδιώτες, ενίοτε με
οικονομικά κριτήρια, καθώς τα νοσήλια σε αυτό ήταν χαμηλότερα από ό,τι στο
Δρομοκαΐτειο και το Αιγινήτειο.85 Οι ιδιωτικές και δημόσιες πιέσεις για φθηνή
μακροχρόνια νοσηλεία είχαν σαν συνέπεια το ίδρυμα να έχει αναλάβει τον εγκλεισμό
χρόνια ασθενών, ενώ στη δεκαετία του 1870 ήταν προσανατολισμένο περισσότερο
στη θεραπεία και διεκδικούσε υψηλό επιστημονικό και κοινωνικό κύρος.86
Το ίδρυμα της Κέρκυρας, όμως, δεν αρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες για
δημόσια δωρεάν νοσηλεία, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι κάποιοι από τους
φρενοπαθείς που συλλαμβάνονταν από την αστυνομία, δηλαδή κυρίως φτωχοί και
χωρίς ιδιωτικά δίκτυα στήριξης, που περιπλανιόντουσαν, διατάρασσαν την κοινή
ησυχία ή θεωρούνταν επικίνδυνοι, κρατούνταν σε αστυνομικά τμήματα της Αθήνας.87
Στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, όταν ελήφθησαν και τα πρώτα μέτρα για τους
φρενοπαθείς εγκληματίες με την ίδρυση ξεχωριστών τμημάτων στις φυλακές για
αυτούς,88 έλαβε χώρα και η σταδιακή μετατόπιση από την κράτηση σε αστυνομικά
τμήματα σε ξεχωριστά ιδρύματα. Στην Αθήνα στα μέσα της δεκαετίας του 1910
σαράντα περίπου άτομα που βρίσκονταν στο υπόγειο του κτιρίου των Κεντρικών
Ενωμοτιών (τμήμα Μεταγωγών) μεταφέρθηκαν στο Μοσχάτο, στο λεγόμενο
φρενοκομείο των Τζιτζιφιών, και στα τέλη της δεκαετίας στην Καλλιθέα, στο
προσωρινό άσυλο της Αγίας Ελεούσας.89 Οι μετακινήσεις αυτές δεν βελτίωσαν τις
επειδή το φρενοκομείο ήταν πλήρες. «Ειδήσεις: το φρενοκομείο της Κερκύρας», Ψυχιατρική και
Νευρολογική Επιθεώρησις, 6 (1903), σ. 192.
84
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 182. Για παράδειγμα, οι δήμοι του Πειραιά
και της Αθήνας προσπαθούσαν να στέλνουν τους ανίατους ασθενείς τους στην Κέρκυρα αντί για το
Δρομοκαΐτειο (βλ. κεφάλαιο 11).
85
Στο φρενοκομείο της Κέρκυρας το ελάχιστο κόστος νοσηλείας ήταν 24 δραχμές το μήνα (Δημήτρης
Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 175), ενώ στο Δρομοκαΐτειο και το Αιγινήτειο 60 (βλ.
κεφάλαιο 3).
86
Το καταστατικό του ιδρύματος ακολουθούσε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ο διευθυντής του από το
1876 ως το 1887, ο Κερκυραίος Χριστόδουλος Τσιριγώτης, που θεωρείται σήμερα ο «πατέρας της
ελληνικής ψυχιατρικής», περηφανευόταν για την εφαρμογή της ηθικής θεραπείας στο ίδρυμα· έχοντας
σπουδές και θεωρητικές αφετηρίες στην Ιταλία, ταξίδεψε ξανά στη χώρα αυτή, για να βρει τρόπους
βελτίωσης του ιδρύματος. Μανόλης Τζανάκης, «Μετασχηματισμοί της υποκειμενικότητας και
καθημερινότητα», ό.π., σ. 57-58 και Έιμυ Μπλου, Η Δημιουργία της Ελληνικής Ψυχιατρικής, ό.π., σ.
65-67.
87
Για τα προβλήματα και τις αντιδράσεις σε σχέση με τη «μεταβολή των αστυνομικών υπογείων εις
διανοητικά στρεβλώτρια», βλ. Ίων, «Οι απόκληροι της διανοίας», Εμπρός, φ. 9/6/1900, σ. 1.
88
Επρόκειτο αρχικά για μια αίθουσα στις φυλακές Συγγρού και στη συνέχεια και για άλλα τμήματα
στις φυλακές Αβέρωφ και Καλλιθέας. Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 142.
89
Κώστας Φιλανδριανός, Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών. Το Δαφνί, μια Φανταστική Πολιτεία, Αθήνα,
1977, σ. 21-24. Η ταύτιση του φρενοκομείου των Τζιτζιφιών με αυτό του Μοσχάτου αντί για αυτό της
Αγίας Ελεούσας έγινε με βάση το συνδυασμό των χρονικών προσδιορισμών που δίνει ο Φιλανδριανός
με την πληροφορία που δίνει ο Ηλίας Μακρής ότι είχε υπό την εποπτεία του το φρενοκομείο των
Τζιτζιφιών κατά τα έτη 1914-1915. Ηλίας Μακρής, «Περί ψευδοπαραφρόνων και του σημείου Ganser
(1915)», στο Θανάσης Καράβατος, Δημήτρης Πλουμπίδης και Γιώργος Χριστοδούλου (επιμ.),
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συνθήκες κράτησης των ασθενών, καθώς το άσυλο της Αγίας Ελεούσας ήταν
πρόχειρο, αστυνομοκρατούμενο και χωρίς ιατρική παρουσία και επίβλεψη ως το
1924, ούτε επηρέασαν ιδιαίτερα τη φυσιογνωμία των ασθενών, οι οποίοι σε μεγάλο
βαθμό συνέχιζαν να είναι περιθωριακοί και επικίνδυνοι ασθενείς, που εισάγονταν
κυρίως από την αστυνομία, λιγότερο από το υπουργείο Εσωτερικών και σπάνια με
ιδιωτική αίτηση.90
Σε αυτές τις συνθήκες έλλειψης δημόσιων ψυχιατρικών ιδρυμάτων ως τη
δεκαετία του 1930, η ιδιωτική φιλανθρωπία αποπειράθηκε να αναπληρώσει την
κρατική δράση, όπως έκανε και σε άλλους τομείς πρόνοιας κατά το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα. Το 1887 ιδρύθηκε με το κληροδότημα του Χιώτη επιχειρηματία, Ζωρζή
Δρομοκαΐτη, στην Αθήνα το Δρομοκαΐτειο,91 το οποίο στη συνέχεια επεκτάθηκε
κτιριακά με άλλες δωρεές και κληροδοτήματα.92 Αν και ιδιωτικό,93 το Δρομοκαΐτειο
προνοούσε για δωρεάν, δηλαδή με έξοδα του ιδρύματος και των ευεργετών του,
νοσηλεία απόρων.94 Επιπλέον, είχε ταυτόχρονα και δημόσιο και εθνικό χαρακτήρα:
υπαγόταν στο νόμο ΨΜΒ΄, άρα χρησιμοποιούνταν και για τη νοσηλεία δημόσιων
ασθενών,95 και δεχόταν ασθενείς από όλη την Ελλάδα (βλ. κεφάλαιο 6). Με άλλα
λόγια, το Δρομοκαΐτειο προοριζόταν να καλύψει την έλλειψη ψυχιατρικών υπηρεσιών
γενικά και δημόσιου ασύλου ειδικά όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στο σύνολο της
χώρας. Στις αρχές του 20ού αιώνα κάθε χρόνο εισάγονταν στο Δρομοκαΐτειο 70 με 100
ασθενείς και νοσηλεύονταν 300 με 330.96

Ανθολόγιο Ελληνικών Ψυχιατρικών Κειμένων, ό.π., σ. 279-80. Επιπλέον, στο μητρώο του
Δρομοκαΐτειου σημειώνεται ότι μια ασθενής μεταφέρθηκε στις Τζιτζιφιές το 1917, ενώ μεταφορές
ασθενών στην Αγία Ελεούσα σημειώνονταν από την επόμενη δεκαετία.
90
Κώστας Φιλανδριανός, Δημόσιο Ψυχιατρείο Αθηνών, ό.π., σ. 21-47.
91
Για λεπτομέρειες για την ίδρυση του Δρομοκαΐτειου βλ. Νικόλαος Τσικής (επιμ.), Δρομοκαΐτειο
Θεραπευτήριο, 1887-1987 +15, Εκατό Δεκαπέντε Χρόνια Κοινωνικής Προσφοράς, Αθήνα, 2001, σ. 3753.
92
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσιεύματα του Τμήματος της Δημοσίας Οικονομίας, αρ. 4, Αθήνα, 1899,
σ. 288-89.
93
Νόμος ΑΦΙΔ΄, «Περί αδείας συστάσεως ιδιωτικού φρενοκομείου εκ του κληροδοτήματος
Δρομοκαΐτου», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 10/6/1887, φ. 145.
94
Για παράδειγμα, ο Ανδρέας Συγγρός κατέβαλλε κάθε χρόνο 14.000 δραχμές για τη νοσηλεία
απόρων. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσιεύματα του Τμήματος της Δημοσίας Οικονομίας, ό.π., 289.
95
«Περί εγκρίσεως του προσωρινού Κανονισμού του συσταθέντος Φρενοκομείου του αοιδίμου Ζωρζή
Δρομοκαΐτου», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 16/7/1887, φ. 192.
96
Σύμφωνα με τις στατιστικές του Γάλλου γιατρού Lucien Libert για τα έτη 1905-1910. Lucien Libert,
«Les aliénés en Orient (Grèce, Empire Ottoman, Égypte)», L’ Informateur des Aliénistes et des
Neurologistes, Supplement de l’ Encéphale, 7 (1912) σ. 283-302. Ο Libert κατά τα έτη 1911-12
ταξίδεψε στην Ελλάδα, την Οθωμανική Αυτοκρατορία και την Αίγυπτο, για να δει πώς
αντιμετωπίζονταν οι ψυχικά ασθενείς στην «Ανατολή», και δημοσίευσε τις εντυπώσεις του στο
παράρτημα του περιοδικού Encéphale τις χρονιές 1912-14.
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Η ίδρυση του Δρομοκαΐτειου εντασσόταν στη ρητορική του εκσυγχρονισμού
και εξευρωπαϊσμού της ελληνικής κοινωνίας και ψυχιατρικής.97 Η προβολή του ως
μοντέρνου φρενοκομείου, όπου εφαρμόζονταν οι σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι
από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, έτειναν στη διαμόρφωση μιας εικόνας για
το Δρομοκαΐτειο ως πρότυπο ίδρυμα στην Ελλάδα του τέλους του 19ου και των
αρχών του 20ού αιώνα. Σε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο του 1914 το ίδρυμα
διαφημιζόταν ως θεραπευτήριο «τελειοποιηθέν συμφώνως με τας προόδους της
Επιστήμης», «εκ των τελειοτέρων ειδικών Θεραπευτηρίων της ελευθέρας και δούλης
Ελλάδος» με υδροθεραπευτήριο και επιστημονικό εργαστήριο.98 Αυτή η εικόνα του
Δρομοκαΐτειου υιοθετείται και από σημερινούς μελετητές του ιδρύματος, σύμφωνα
με τους οποίους το Δρομοκαΐτειο ήταν επιστημονικά πρωτοπόρο, στελεχωμένο από
την «ελίτ» των Ελλήνων ψυχιάτρων, οι οποίοι ήταν ενεργοί στο διεθνή επιστημονικό
χώρο.99
Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε να δεχτούμε αβίαστα την εικόνα του προτύπου,
την οποία σε ένα βαθμό επιστράτευε η διοίκηση του ιδρύματος, για να προσελκύει
ιδιωτικούς πελάτες, καθώς τα νοσήλια που εισέπραττε από αυτούς αποτελούσαν
σημαντικά έσοδα για το ίδρυμα. Άλλωστε, η εικόνα του προτύπου δεν
ανταποκρινόταν σε όλο το φάσμα των πραγματικοτήτων του ιδρύματος και των
απόψεων του κοινού για αυτό. Κατά τον πρώιμο 20ό αιώνα το Δρομοκαΐτειο
αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της αύξησης των χρόνιων και άπορων
ασθενών, του συνωστισμού και της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας και του
ιδρύματος.100 Επιπλέον, η δημόσια εικόνα του ιδρύματος δεν ήταν απαραίτητα
θετική· σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου το 1898, Γεώργιο
Μακκά, ο «λαός» αντιμετώπιζε το Δρομοκαΐτειο όπως και όλα τα ψυχιατρικά
ιδρύματα, δηλαδή σαν δεσμωτήριο και φυλακή.101
97

Μανόλης Τζανάκης, «Μετασχηματισμοί της υποκειμενικότητας και καθημερινότητα», ό.π., σ. 59.
Στο Νικόλαος Τσικής (επιμ.), Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 1887-1987 +15, ό.π., σ. 57-61. Αντάξιο
των μοντέρνων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων βρήκε το Δρομοκαΐτειο και ο Libert, που το επισκέφτηκε το
1911. Lucien Libert, «Les aliénés en Orient», ό.π., σ. 291.
99
Για παράδειγμα, το 2001 σε μια ιστορία του Δρομοκαΐτειου βρίσκουμε αναφορές στις επιστημονικές
εργασίες και τα επιστημονικά ταξίδια του Μιχαήλ Γιαννήρη και στην εισαγωγή θεραπειών από το
εξωτερικό. Βλ. Μιχάλης Γιαννήρης, «Η επιστημονική δραστηριότητα του Δρομοκαΐτειου στα πρώτα
πενήντα χρόνια της λειτουργίας του», στο Νικόλαος Τσικής (επιμ.), Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 18871987 +15, ό.π., σ. 95-103.
100
Κωνσταντίνος Παππής, «Η διοίκηση του Δρομοκαΐτειου», στο Νικόλαος Τσικής (επιμ.),
Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 1887-1987 +15, ό.π., σ. 223-42 και Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η
ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών», ό.π., σ. 81.
101
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Δαφνίω Φρενοκομείου Δρομοκαϊτείου, 1898:
Πεπραγμένα, Αθήνα, 1899, σ. 10.
98
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Σε κάθε περίπτωση, στο ιατρικό προσωπικό του Δρομοκαΐτειου περιλαμβάνονταν
οι κύριοι Έλληνες ψυχίατροι της εποχής: ο Χριστόδουλος Τσιριγώτης, διευθυντής από
το 1887 ως το 1903· ο Μιχαήλ Κατσαράς, υποδιευθυντής από το 1887 ως το 1894 και
στη συνέχεια σύμβουλος γιατρός· και ο Μιχαήλ Γιαννήρης, με σπουδές στην ιατρική
σχολή Αθήνας και στη Γαλλία, υποδιευθυντής από το 1984 ως το 1903 και στη
συνέχεια διευθυντής ως το 1942.102 Ο ιατρικός διευθυντής είχε την επιστημονική
επίβλεψη του ιδρύματος, ενώ οι κύριες διοικητικές και οικονομικές αρμοδιότητες
ανατίθεντο από τον κανονισμό του Δρομοκαΐτειου στο τετραμελές διοικητικό
συμβούλιο,103 το οποίο αποτελούνταν όχι μόνο από γιατρούς αλλά και από
επιχειρηματίες και νομικούς104 και είχε λόγο και στο ποιοι εισάγονταν στο ίδρυμα.105
Τέλος, το Δρομοκαΐτειο, καθώς λειτουργούσε στο πλαίσιο του νόμου ΨΜΒ΄, υπαγόταν
στον έλεγχο και την επίβλεψη των κρατικών, τοπικών και δικαστικών αρχών που
είδαμε πιο πάνω ότι προέβλεπε ο νόμος. Επιπλέον, ο ιατρικός διευθυντής διοριζόταν
από τον υπουργό Εσωτερικών μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και
γνωμοδότηση του ιατροσυνεδρίου.106 Επομένως, στο Δρομοκαΐτειο, όπως και στα δύο
σκοτσέζικα ιδρύματα, λειτουργούσαν συγχρόνως διαφορετικοί, ιατρικοί και μη,
παράγοντες λήψης αποφάσεων.
Η δημιουργία του άλλου υπό εξέταση ιδρύματος, του Αιγινήτειου, το οποίο
εγκαινιάστηκε το 1904 και στη δεκαετία του 1910 είχε 96 κλίνες και 150 ασθενείς το
χρόνο,107 κινητοποιήθηκε από ακαδημαϊκά και επιστημονικά ενδιαφέροντα. Κεντρικό
ρόλο στην ίδρυσή του διαδραμάτισε ο Μιχαήλ Κατσαράς, ο πρώτος τακτικός
καθηγητής ψυχιατρικής και νευρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (από το
1893) και πρώτος διευθυντής του Αιγινήτειου ως το 1931, όποτε έγινε ομότιμος.108
Μέλος της επιτροπής που κατά τα έτη 1899-1900 συνέταξε τα σχέδια και τον
προϋπολογισμό της κλινικής, η οποία θα ιδρυόταν με το κληροδότημα του Διονύσιου
Αιγινήτη, ο Κατσαράς έπεισε την πρυτανεία η κλινική να γίνει νευρολογική, ώστε να
102

Μιχάλης Γιαννήρης, «Η επιστημονική δραστηριότητα του Δρομοκαΐτειου», ό.π., σ. 95-103·
Κωνσταντίνος Παππής, «Η διοικητική διεύθυνση του Δρομοκαΐτειου», στο Νικόλαος Τσικής (επιμ.),
Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 1887-1987 +15, ό.π., σ. 243-50 και Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η
ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών», ό.π., σ. 25.
103
«Περί εγκρίσεως του προσωρινού Κανονισμού», ό.π.
104
Κωνσταντίνος Παππής, «Η διοίκηση του Δρομοκαΐτειου», ό.π., σ. 223-42.
105
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών», ό.π., σ. 62.
106
«Περί εγκρίσεως του προσωρινού Κανονισμού», ό.π.
107
Lucien Libert, «Les aliénés en Orient», ό.π., σ. 298.
108
Διάλειμμα στη θητεία του Κατσαρά ήταν τα έτη 1910-1911 και 1911-1912, όταν ως βασιλικός
απομακρύνθηκε και αντικαταστάθηκε από τον Ν. Πεζόπουλο τη μία χρονιά και το Νικόλαο Μακκά
την άλλη. Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείον, Αθήνα, 2005, σ.
16 και Επετηρίδες Πανεπιστημίου Αθηνών, 1904-1905 ως 1919-1920.
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μπορεί να διδάσκεται κλινικά η νευρολογία,109 και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση της φυσιογνωμίας της κλινικής ως νοσοκομείου για σύντομη νοσηλεία
οξέων περιστατικών και λιγότερο για τη μακροχρόνια περίθαλψη χρόνια ασθενών
(βλ. κεφάλαιο 11).110 Ο Κατσαράς είχε σπουδάσει ιατρική στο Πανεπιστήμιο της
Αθήνας, μετεκπαιδεύτηκε κατά τα έτη 1880-83 στη νευρολογία και την ψυχιατρική
στο Παρίσι, στα ιδρύματα της Salpêtrière και Sainte Anne αντίστοιχα,111 και στη
συνέχεια εργάστηκε, όπως είδαμε, στο Δρομοκαΐτειο. Η μεταπήδηση του Κατσαρά
από το Δρομοκαΐτειο στο Αιγινήτειο, όπως και του Χριστόδουλου Τσιριγώτη από το
φρενοκομείο της Κέρκυρας, όπου ήταν διευθυντής από το 1876 ως το 1887, στο
Δρομοκαΐτειο, δείχνει ότι στην Ελλάδα, όπως και στη Σκοτία, σημειωνόταν
μετακίνηση των γιατρών ανάμεσα στα μεγάλα ψυχιατρικά ιδρύματα.
Το Αιγινήτειο είχε δύο σκοπούς: τη νοσηλεία ασθενών «πασχόντων νευρικά
νοσήματα και άλλα άμεσον σχέσιν έχοντα προς τα νευρικά» και την κλινική
διδασκαλία των φοιτητών της Ιατρικής, η οποία γινόταν με βάση τους άπορους
ασθενείς.112 Η έμφαση στις νευρικές ασθένειες και τη νευρολογία είχε πολλές
αφετηρίες. Αφενός, σχετιζόταν με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του Κατσαρά, η
διατριβή του οποίου είχε θέμα τη σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά και με την άποψή
του ότι ελλείψει άλλων νευρολογικών κλινικών θα συνέρρεαν στο Αιγινήτειο πολλοί
νευροπαθείς, για να νοσηλευτούν επί πληρωμή, και με τα νοσήλιά τους θα
συντηρούνταν η κλινική.113 Αφετέρου, η νευρολογία, με τους οργανικούς της όρους
και χωρίς το στίγμα της τρέλας που έφερε η ψυχιατρική, ήταν καλύτερη διαφήμιση
για το ίδρυμα τόσο στο ιατρικό όσο και στο γενικό κοινό και προωθούσε την εικόνα
του Αιγινήτειου ως νοσοκομείου παρόμοιου με αυτά για τις σωματικές ασθένειες.
Συγχρόνως, οι νευρικές νόσοι της εποχής περιλάμβαναν και καταστάσεις με
ψυχολογικές αιτίες και συμπτώματα και ενίοτε παρέπεμπαν «κατ’ ευφημισμόν» στις
ψυχικές νόσους (βλ. Εισαγωγή και κεφάλαιο 7). Πραγματικά, ασθενείς που
109

Απολογισμός Πρυτανείας, 1904-1905, σ. 13 και Απολογισμός Πρυτανείας, 1905-1906, σ. 38. Για τη
διαθήκη Διονυσίου Αιγινήτη βλ. Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειον
Νοσοκομείον, ό.π., σ. 8.
110
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 209.
111
Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείον, ό.π., σ. 16.
112
«Περί Εγκρίσεως Οργανισμού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
30/7/1904, φ. 169. Βλ. επίσης την ανακοίνωση-διαφήμιση του ιδρύματος στον τύπο, η οποία
αναφερόταν σε «πάσχοντας υπό διαφόρων νευρικών νοσημάτων και υπό παντοδαπών παθολογικών
καταστάσεων μετά νευρικών φαινομένων … ήτοι δυσπεψιών, ρευματισμών, διαβήτου, ημικρανιών και
εν γένει αρθριτισμού κλπ». «Αιγινήτειον νοσοκομείον», εφ. Σκριπ, φ. 15/10/1904, σ. 3.
113
Πρακτικά της συνεδρίασης της πρυτανείας, 11/12/1899, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείον, ό.π., σ. 12-13.
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διαγιγνώσκονταν με τυπικές ψυχικές ασθένειες της εποχής, όπως μελαγχολία και
διαλείπουσα φρενίτιδα εισάγονταν στο Αιγινήτειο από το πρώτο έτος της λειτουργίας
του και αποτελούσαν την πλειονότητα αυτών που εισήχθησαν στα υπό εξέταση
χρόνια.114 Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον από το ακαδημαϊκό έτος 1907-1908 το
Αιγινήτειο προσδιοριζόταν ως νευρολογική και ψυχιατρική κλινική.115
Η κλινική δεν υπαγόταν στο νόμο ΨΜΒ΄116 και διοικούνταν από
πανεπιστημιακές αρχές. Η εσωτερική διοίκηση ήταν πάντα στα χέρια γιατρών: του
ιατρικού διευθυντή, που ήταν ο «εκάστοτε καθηγητής της Νευρολογίας και των
φρενιτίδων νόσων εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω» και μια επιτροπής («εφορείας») που
αποτελούνταν από τον διευθυντή και τρία επιπλέον μέλη: τον κοσμήτορα και δύο
ακόμα καθηγητές της ιατρικής σχολής, που διορίζονταν κάθε έτος από τη
σύγκλητο.117 Ο εκάστοτε πρύτανης του πανεπιστημίου, που μόνο κατά σύμπτωση
ήταν

γιατρός,

εκπροσωπούσε

«το

Αιγινήτειον

Νοσοκομείον

ενώπιον

των

Δικαστηρίων και των δημοσίων Αρχών ως και εν πάσαις ταις αστικαίς αυτού
συναλλαγαίς»118 και είχε ανάμειξη και στην πολιτική εισαγωγής των ασθενών, ιδίως
των απόρων, για την οποία ενίοτε ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον ιατρικό διευθυντή
(βλ. κεφάλαιο 11). Επομένως, στη διοίκηση του Αιγινήτειου, όπως και των άλλων
εξεταζόμενων ψυχιατρικών ιδρυμάτων, συνυπήρχαν ιατρικές και μη αρχές.
Συνοπτικά, στις δύο χώρες οι αφετηρίες της ψυχιατρικής νομοθεσίας και
περίθαλψης ήταν κοινές, αφού εντάσσονταν στο κίνημα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης
με ανθρωπιστικά και επιστημονικά κίνητρα και συγχρόνως στην ανησυχία για τους
επικίνδυνους φρενοπαθείς και στις προσπάθειες ελέγχου των δημόσιων εξόδων για
την περίθαλψη των ψυχικά ασθενών. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης
στις δύο χώρες ήταν πολύ διαφορετικά. Στη Σκοτία δημιουργήθηκε ένα εκτεταμένο
σύστημα με διαφορετικούς τύπους ιδρυμάτων για τους άπορους και τους ιδιωτικούς
ασθενείς. Το σύστημα αυτό καθοριζόταν από την ψυχιατρική νομοθεσία και
ελεγχόταν κεντρικά, αλλά ήταν αποκεντρωμένο, καθώς η τοπική πρωτοβουλία, είτε
με τη μορφή της τοπικής αστικής τάξης είτε των τοπικών αρχών, είχε το βασικό ρόλο
114

Κατά τα έτη 1905-1909 και 1916-20 περίπου στο 60% των ασθενών που εισήχθησαν για πρώτη
φορά στο Αιγινήτειο δόθηκαν καθαρά ψυχιατρικές διαγνώσεις (βλ. κεφάλαιο 7).
115
Στον πρυτανικό λόγο της χρονιάς αυτής ο Κατσαράς αναφέρεται στη «νευρολογική και ψυχιατρική
κλινική». Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείον, ό.π., σ. 13.
116
Ηλίας Μακρής, Οι Φρενοπαθείς Εγκληματίαι αλλαχού και εν Ελλάδι, Αθήνα, 1924, σ. 26.
117
«Περί Εγκρίσεως Οργανισμού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου», ό.π.
118
Στο ίδιο.
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στην ίδρυση και διαχείριση των ιδρυμάτων. Στην Ελλάδα, από την άλλη μεριά, τα
ιδρύματα ήταν λίγα και οι κύριες ελλείψεις εντοπίζονταν στα δημόσια ιδρύματα, με
αποτέλεσμα τα υπάρχοντα ιδρύματα να λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο και να
περιθάλπουν συγχρόνως άπορους και ιδιωτικούς ασθενείς. Επίσης, στην περίπτωση
της Ελλάδας δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα σύστημα αλλά μάλλον για
μεμονωμένες υπηρεσίες, αφού κάθε ίδρυμα είχε τη δική του φυσιογνωμία, το δικό
του τρόπο διοίκησης και τη δική του σχέση με τον ψυχιατρικό νόμο. Ωστόσο, γενικά
μπορούμε να διακρίνουμε εντονότερη κρατική παρέμβαση στη διοίκηση και τον
έλεγχο των ελληνικών ιδρυμάτων από ό,τι των σκοτσέζικων, καθώς τα δημόσια
ιδρύματα υπάγονταν όχι μόνο στην τοπική αλλά και απευθείας στην κεντρική
εξουσία· ακόμα και το ιδιωτικό Δρομοκαΐτειο, καθώς υπαγόταν στο νόμο ΨΜΒ΄,
ελεγχόταν από το υπουργείο Εσωτερικών.
Αν οι ομοιότητες στους στόχους και τις προθέσεις για την ψυχιατρική
περίθαλψη στις δύο χώρες οφείλονταν στο κοινό ιδεολογικό πλαίσιο στο οποίο
λειτουργούσαν, οι διαφορές στην πράξη είχαν να κάνουν με τις διαφορετικές
κοινωνικές πραγματικότητες και κυρίως με το χρόνο και το μέγεθος της
αστικοποίησης και της εκβιομηχάνισης. Οι δύο αυτές διαδικασίες, όπως είδαμε στην
Εισαγωγή, έχουν συσχετιστεί με την ανάδυση και την εξάπλωση των ιδρυματικών
θεσμών, με την έννοια ότι αλλάζοντας τις κοινωνικές ισορροπίες, περιόρισαν τις
δυνατότητες περίθαλψης που είχε η οικογένεια και η κοινότητα.119 Επιπλέον, όπως
αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 1, τα προβλήματα δημόσιας τάξης και υγείας πήραν άλλες
διαστάσεις με τη διόγκωση των πόλεων, προκαλώντας εντονότερη ανησυχία και
παρέμβαση των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων και των αρχών. Συμπερασματικά,
ένας βασικός λόγος που το ψυχιατρικό δίκτυο ήταν πιο εξαπλωμένο και οργανωμένο
στη Σκοτία, ήταν ότι η αστικοποίηση και η εκβιομηχάνιση είχαν ξεκινήσει νωρίτερα
και ήταν περισσότερο εκτεταμένες από ό,τι στην Ελλάδα, η οποία σε μεγάλο βαθμό
είχε ακόμα αγροτική και παραδοσιακή φυσιογνωμία στα τέλη του 19ου και τις αρχές
του 20ού αιώνα. Δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς την εποχή αυτή, που συντελούνταν
στην Ελλάδα η κύρια ανάπτυξη του αστικού τομέα, οι ψυχιατρικές κλίνες αυξήθηκαν
και δρομολογήθηκε η σύσταση των δημόσιων ψυχιατρείων, η οποία εντασσόταν
συγχρόνως στην αυξανόμενη κρατική παρέμβαση στον πρώιμο 20ό αιώνα.

119

Andrew Scull, Social Order/Mental Disorder: Anglo-American Psychiatry in Historical
Perspective, London: Routledge, 1989, σ. 213-38.
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Μία πανεπιστημιακή κλινική, ένα ιδιωτικό φρενοκομείο και με δημόσιο όμως
χαρακτήρα, ένα άσυλο απόρων και ένα άσυλο ευπόρων, ήταν ιδρύματα πολύ
διαφορετικά μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η συγκριτική μελέτη της ψυχιατρικής
νοσηλείας και της σχέσης των ιδρυμάτων με τον κοινωνικό τους περίγυρο να γίνεται
όχι μόνο σε επίπεδο χωρών και ψυχιατρικών συστημάτων αλλά και σε επίπεδο
ιδρυμάτων. Ωστόσο, τα τέσσερα ιδρύματα είχαν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό:
την πολλαπλότητα των φορέων που διαμόρφωναν τη λειτουργία τους, καθώς στο
επίπεδο της διοίκησης και της πολιτικής εισαγωγών έπαιζαν ρόλο τόσο οι ιατρικές
όσο και οι λαϊκές (τοπικές, κρατικές, πανεπιστημιακές ή φιλανθρωπικές) αρχές των
ιδρυμάτων. Στα επόμενα κεφάλαια θα καταδειχθεί ότι η λειτουργία των ιδρυμάτων
καθοριζόταν και από άλλους πρωταγωνιστές (τους ασθενείς, τους οικείους τους και
δημόσιους φορείς που επιδίωκαν να χρησιμοποιούν τα ιδρύματα), μια πρώτη εικόνα
για

τους

οποίους

θα

πάρουμε

στο

τις οικονομικές όψεις της νοσηλείας.
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επόμενο

κεφάλαιο

με

βάση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο σημειώθηκε ότι στα ελληνικά ιδρύματα, όχι μόνο στα
δύο υπό εξέταση αλλά και στο άλλο βασικό φρενοκομείο της χώρας, αυτό της
Κέρκυρας, νοσηλεύονταν τόσο ιδιωτικοί ασθενείς όσο και άποροι, ενώ στη Σκοτία οι
δύο αυτές ομάδες ασθενών είχαν διαχωριστεί στις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς η
ψυχιατρική περίθαλψη των απόρων μεταφερόταν σταδιακά από το 1857 στα
επαρχιακά άσυλα. Με βάση τις δύο αυτές κατηγορίες, τους ιδιωτικούς και τους
άπορους ασθενείς, θα προσεγγίσουμε τα οικονομικά θέματα της νοσηλείας στο
σημείο αυτό, επειδή αναδεικνύουν σημαντικές όψεις των δυνατοτήτων ψυχιατρικής
περίθαλψης στις δύο χώρες και αποτελούν παραμέτρους της λειτουργίας και
φυσιογνωμίας των υπό εξέταση ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, το ύψος των νοσηλίων και
ποιος αναλάμβανε την πληρωμή τους – ο ασθενής, το δημόσιο, ιδιωτικοί
φιλανθρωπικοί φορείς ή το ίδιο το ίδρυμα – είχαν αντίκτυπο στο ποιος μπορούσε να
λάβει ιδρυματική περίθαλψη και διαμόρφωναν την εικόνα κάθε ιδρύματος είτε ως
ιδιωτικού και περισσότερο ή λιγότερο ακριβού με ασθενείς αντίστοιχης οικονομικής
εμβέλειας, είτε ως φιλανθρωπικού ή δημόσιου με ασθενείς που ήταν οικονομικά
αδύναμοι.

Gartloch και Gartnavel
Οι κατηγορίες ιδιωτικός (private) και άπορος (pauper) ασθενής καταγράφονταν
συστηματικά στα μητρώα των δύο σκοτσέζικων ιδρυμάτων, προκειμένου να δηλωθεί
αν οι ασθενείς νοσηλεύονταν με δικά τους έξοδα ή με έξοδα της επαρχίας
φρενοπάθειας (lunacy district) στην οποία ανήκαν. Δηλαδή, οι άποροι ασθενείς
συντηρούνταν με τοπικά έξοδα, τα οποία στη Γλασκόβη διαχειριζόταν η ενοριακή
διοίκηση, καθώς, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2, κάθε ενορία της Γλασκόβης
αποτελούσε μια επαρχία φρενοπάθειας. Με γνώμονα το διαχωρισμό σε απόρους και
ιδιωτικούς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το Gartloch και το Gartnavel
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λειτουργούσαν τελείως διαφορετικά μεταξύ τους ως προς την οικονομική πλευρά της
νοσηλείας (πίνακας 3.1). Το σύνολο σχεδόν των ασθενών του δείγματος του Gartloch
ήταν άποροι, ενώ στο Gartnavel η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών ήταν
ιδιωτικοί. Οι ελάχιστοι άποροι ασθενείς του βασιλικού ασύλου ήταν έκτακτοι και
προσωρινοί, που μεταφέρθηκαν σε αυτό κατά τη διάρκεια του πολέμου από το άσυλο
του Stirling, το οποίο κατά τα έτη 1918 και 1919 λειτούργησε ως ναυτικό νοσοκομείο
και έστειλε προσωρινά τους ψυχιατρικούς ασθενείς του σε άλλα ιδρύματα, όχι μόνο
στο Gartnavel, αλλά και στο Gartloch και αλλού.1 Τέλος, και στα δύο ιδρύματα
υπήρχε μια ακόμα κατηγορία ασθενών, οι «ασθενείς υπηρεσίας» («service patients»),
δηλαδή στρατιώτες και ναύτες που εισήχθησαν κατά και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο, οι οποίοι συνήθως καταγράφονταν ως ιδιωτικοί ασθενείς, αν και τα νοσήλιά
τους δεν πληρώνονταν από ιδιωτικούς πόρους και ήταν ίσα με αυτά των απόρων. Οι
«ασθενείς υπηρεσίας» θεωρούνταν ιδιωτικοί, επειδή δεν νοσηλεύονταν με τοπικά
αλλά με κρατικά έξοδα και συγκεκριμένα με δαπάνες του υπουργείου Συντάξεων
(Ministry of Pensions).2 Στην ουσία, λοιπόν, οι «ασθενείς υπηρεσίας» ήταν δημόσιοι
ασθενείς.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1

Δημόσιοι και ιδιωτικοί ασθενείς στο Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920) και το Gartloch
(1905-1909 και 1916-1920)
Τάξη ασθενών
Ιδιωτικοί
Άποροι
«Ασθενείς υπηρεσίας»
Σύνολο ασθενών

Gartnavel
Αριθμός ασθενών
Ποσοστό ασθενών
678
91,0%
9
1,2%
58
7,8%
745
100,0%

Gartloch
Αριθμός ασθενών Ποσοστό ασθενών
0
0%
831
96,9%
27
3,2%
858
100,0%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Gartnavel και Gartloch.

Συνοπτικά, από τα μητρώα ασθενών μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι
ασθενείς νοσηλεύονταν στο βασιλικό άσυλο με ιδιωτικά έξοδα και στο επαρχιακό με
τοπικά, με αποτέλεσμα το πρώτο να απευθύνεται περισσότερο σε ασθενείς με κάποια
οικονομική άνεση και το δεύτερο καθαρά σε απόρους. Η εικόνα έγινε πιο περίπλοκη
στα χρόνια του πολέμου και στα δύο ιδρύματα, αν και οι αλλαγές λόγω του πολέμου
1

105th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1918, σ. 11 και
106th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1919, σ. 19.
2
Gayle Davis, «‘Lovers and madmen have such seething brains’: Ηistorical aspects of neurosyphilis in
four Scottish asylums c.1880-1930», διδακτορική διατριβή, University of Edinburgh, 2001, σ. 73.
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ήταν πιο έντονες στο βασιλικό άσυλο, όπου η εισαγωγή δημόσιων και άπορων
ασθενών στα χρόνια αυτά ερχόταν σε αντίθεση με την πολιτική του ιδρύματος από το
1889 να νοσηλεύονται μόνο ιδιωτικοί ασθενείς.3 Είναι χαρακτηριστικό ότι,
προκειμένου να εισαχθούν οι «ασθενείς υπηρεσίας» στο Gartnavel, είχαν χρειαστεί
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Επιτροπή Πολεμικών Συντάξεων (War Pensions
Committee) και τη διοίκηση του ασύλου. Η τελευταία τελικά συμφώνησε να δέχεται
τους ναύτες και τους στρατιώτες που κατάγονταν από τη Γλασκόβη και είχαν
κλονιστεί ψυχικά στον πόλεμο4 και να τους παρέχει νοσηλεία ιδιωτικού επιπέδου στο
κόστος που νοσηλεύονταν οι ασθενείς στα επαρχιακά άσυλα.5 Στη λογοδοσία του
1916, οι διευθυντές του Gartnavel εξηγούσαν ότι δέχτηκαν αυτή τη διευθέτηση ως
πατριωτικό

τους

καθήκον,

υποστηρίζοντας

ότι

όσοι

είχαν

αρρωστήσει

υπερασπιζόμενοι τη χώρα τους, δεν έπρεπε να νοσηλεύονται ως άποροι. Σημείωναν
όμως ότι δεν είχαν παραλείψει να ξεκαθαρίσουν στην επιτροπή πολεμικών
συντάξεων ότι πιο ευπρόσδεκτοι στο βασιλικό άσυλο ήταν στρατιώτες που ανήκαν
στην ίδια κοινωνική τάξη με τους κανονικούς ασθενείς του νοσοκομείου.6 Για να
κατανοήσουμε τη λογική πίσω από αυτή την επισήμανση, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο
χαρακτήρας και η λειτουργία των ετήσιων λογοδοσιών. Τα κείμενα αυτά διαβάζονταν
από ένα ευρύτερο κοινό εκτός της διοικητικής και ιατρικής αρχής του ιδρύματος και
στόχευαν σε ένα βαθμό να προσελκύσουν χορηγίες και ευκατάστατους ασθενείς.7 Οι
διευθυντές, λοιπόν, έδιναν έμφαση στους πατριωτικούς σκοπούς του ασύλου,
καθησυχάζοντας συγχρόνως τους χορηγούς του ιδρύματος και τις οικογένειες των
υπαρχόντων και μελλόντων ασθενών ότι το Gartnavel δεν θα μετατρεπόταν σε άσυλο
απόρων.
Σε ό,τι αφορά το κόστος της ψυχιατρικής νοσηλείας, οι άποροι νοσηλεύονταν
με σταθερά έξοδα της ενορίας, τα οποία στις αρχές του 20ού αιώνα ανέρχονταν στις

3

98th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1911, σ. 5. Αν και
τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του Gartnavel νοσηλεύονταν σε αυτό και άποροι, από τη δεκαετία
του 1860 το βασιλικό άσυλο άρχισε να προσανατολίζεται στην ιδιωτική νοσηλεία και οι άποροι
νοσηλεύονταν ολοένα και περισσότερο στα επαρχιακά άσυλα, που είχαν ήδη αρχίσει να ιδρύονται με
βάση το νόμο του 1857. Βλ. Jonathan Andrews, «Raising the tone of asylumdom; maintaining and
expelling pauper lunatics at the Glasgow Royal Asylum in the nineteenth century», στο Joseph Melling
και Bill Forsythe (επιμ.), Insanity, Institutions, and Society, 1800-1914: A Social History of Madness in
Comparative Perspective, London: Routledge, 1999, σ. 200-22.
4
103rd Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital for the year 1916, σ. 12.
5
105rd Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital for the year 1918, σ. 15.
6
103rd Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital for the year 1916, σ. 12.
7
Gayle Davis, «‘Lovers and madmen’», ό.π., σ. 66.
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59 λίρες το χρόνο για κάθε ασθενή.8 Το ίδιο ποσό κατέβαλλε και το υπουργείο
Συντάξεων για τους «ασθενείς υπηρεσίας», αν λάβουμε υπόψη την πληροφορία ότι οι
ασθενείς υπηρεσίας νοσηλεύονταν στο κόστος νοσηλείας στα επαρχιακά άσυλα. Για
τους ιδιωτικούς ασθενείς, από την άλλη μεριά, το ύψος των νοσηλίων είχε
διαβαθμίσεις. Στο Gartnavel τα νοσήλια κυμαίνονταν το 1906 από 40 ως 400 λίρες το
χρόνο και ακόμη μεγαλύτερα ποσά «ανάλογα με τη φροντίδα και τη στέγαση, η οποία
απαιτούνταν», ενώ το 1920 σημειώθηκε αύξηση των νοσηλίων.9 Οι ασθενείς που
πλήρωναν χαμηλά νοσήλια νοσηλεύονταν στο ανατολικό τμήμα του νοσοκομείου, σε
μεγάλους, λιτούς και άβολους θαλάμους, ενώ υψηλότερα νοσήλια εξασφάλιζαν
νοσηλεία σε ιδιωτικά δωμάτια ή σε μικρούς και όμορφους θαλάμους με καθιστικό,
στο δυτικό τμήμα.10
Η παρατήρηση ενός ψυχιάτρου που εργαζόταν τη δεκαετία του 1910 στο
Gartnavel, ότι οι θάλαμοι του ανατολικού τμήματος ήταν συνήθως υπερπλήρεις,11
οδηγεί στη σκέψη ότι οι χαμηλότερες θέσεις νοσηλείας είχαν μεγαλύτερη ζήτηση.
Ωστόσο, καθώς το ύψος των νοσηλίων δεν καταγραφόταν στα μητρώα ασθενών, δεν
μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα για την κατανομή των ασθενών ανάλογα με τα
νοσήλια που πλήρωναν. Ενίοτε το ποσό που κατέβαλλαν οι ασθενείς σημειωνόταν
στα ιστορικά ασθένειας, σύμφωνα με τα οποία, η πλειονότητα των ασθενών
πλήρωναν νοσήλια μεσαίου επιπέδου, από 46 ως 90 λίρες (πίνακας 3.2). Οι ασθενείς
που πλήρωναν πάνω από 100 λίρες το χρόνο ήταν αρκετοί, εντούτοις τα ποσά που
σημειώνονται στα ιστορικά δεν ξεπερνούν τις 180 λίρες το χρόνο. Επομένως, τα πολύ
υψηλά νοσήλια των 400 λιρών και πάνω που αναφέρονταν ενδεικτικά στη λογοδοσία
του 1906, δεν πρέπει να ήταν πολύ συχνά.
Τέλος, ορισμένοι ασθενείς πλήρωναν 30 με 40 λίρες, νοσήλια που θεωρούνταν
μειωμένα, επειδή δεν αρκούσαν για να καλύψουν τα έξοδα της νοσηλείας και
συμπληρώνονταν από το ίδρυμα, από τους πόρους που βρίσκονταν στη διάθεσή του12
– δηλαδή τα νοσήλια των εύπορων ασθενών, τις χορηγίες και τα κληροδοτήματα.13

8

12th Annual Report of the Glasgow District Mental Hospital (Gartloch) for 1908-1909, σ. 17.

9

93rd Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1906, σ. 4-5
και 107th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1920, σ. 4.
Πιο κάτω παρέχονται στοιχεία που δίνουν μια εικόνα για το κόστος της νοσηλείας που
αντιπροσώπευαν τα νοσήλια στο Gartnavel και το Gartloch.
10
David Henderson, The Evolution of Psychiatry in Scotland, Edinburgh: Livingstone, 1964, σ. 196-97.
11
Στο ίδιο, σ. 196.
12
100th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1913, σ. 10.
13
93rd Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1906, σ. 38.
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Το διοικητικό συμβούλιο του βασιλικού ασύλου τόνιζε ότι από το 1889 αντί για
απόρους το Gartnavel δεχόταν ιδιωτικούς ασθενείς με «συμβολικά» νοσήλια,
προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα να νοσηλεύονται σε αυτό ασθενείς χωρίς
επαρκή οικονομικά μέσα, στην κοινωνική θέση των οποίων, όμως, δεν άρμοζε να
εισαχθούν ως άποροι σε κάποιο επαρχιακό άσυλο.14 Η εικόνα που δίνουν οι ετήσιες
λογοδοσίες για την έκταση της νοσηλείας με μειωμένα νοσήλια είναι αρκετά
διαφορετική από αυτή που προκύπτει από τα ιστορικά ασθενών. Ενώ, σύμφωνα με τα
τελευταία, ένα μικρό μέρος των ασθενών πλήρωνε 40 λίρες ή λιγότερο, σύμφωνα με
τις ετήσιες λογοδοσίες, πάνω από τους μισούς ασθενείς που νοσηλεύονταν στο
ίδρυμα πλήρωναν μειωμένα νοσήλια.15 Η διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία των ετήσιων
λογοδοσιών και των ιστορικών ίσως οφείλεται στο μικρό δείγμα των τελευταίων,
αφού μόλις σε 44 ιστορικά του δείγματος καταγράφονταν τα νοσήλια. Από την άλλη
μεριά, είναι πιθανόν η διοίκηση του Gartnavel να υπερέβαλλε στις ετήσιες
λογοδοσίες σε σχέση με την έκταση της επιδοτούμενης νοσηλείας, προκειμένου να
τονίσει τη φιλανθρωπική δράση του ασύλου, να διατηρήσει την εικόνα του ως
φιλανθρωπικού ιδρύματος και με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσει να ενισχύεται από
ιδιωτικές δωρεές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2

Κατανομή των ασθενών σε τάξεις νοσηλίων (Gartnavel, 1905-1910 και 1916-1920)
Νοσήλια (λίρες το χρόνο)
30-40
46-90
110-180
Σύνολο ασθενών με γνωστά νοσήλια

Αριθμός ασθενών
8
20
16
44

Ποσοστό ασθενών
18,2%
45,5%
36,4%
100,0%

Πηγή: Δείγμα ιστορικών, Gartnavel.

Το ύψος των νοσηλίων και οι χαρακτηρισμοί άπορος και ιδιωτικός ασθενής δεν
αντανακλούν απαραίτητα την κοινωνική και οικονομική θέση των ασθενών.16 Για
παράδειγμα, έχει καταδειχθεί ότι μεγάλο μέρος των απόρων των ασύλων δεν ήταν
εξαθλιωμένοι, περιπλανώμενοι και άστεγοι, αλλά προέρχονταν από ποικίλα
14

Για παράδειγμα, 98th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year
1911, σ. 5.
15
89th Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1902, σ. 34
και 100th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1913, σ. 10.
16
Lorraine Walsh, «A class apart? Admissions to the Dundee Royal Lunatic Asylum, 1890-1910», στο
Jonathan Andrews και Anne Digby (επιμ.), Sex and Seclusion, Class and Custody: Perspectives on
Gender and Class in the History of British and Irish Psychiatry, Amsterdam: Rodopi, 2004, σ. 249-69.
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κοινωνικά στρώματα.17 Όπως θα δούμε, άλλωστε, στο επόμενο υποκεφάλαιο, η
περίοδος της ασθένειας και της νοσηλείας ήταν συνήθως μια περίοδος δύσκολη
οικονομικά, χωρίς πάντα να είναι αντιπροσωπευτική της τυπικής οικονομικής
κατάστασης των ασθενών. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι οικονομικοί όροι με τους
οποίους νοσηλεύονταν οι ασθενείς, αποτελούν μια ένδειξη τόσο για τις οικονομικές
δυνατότητες των ίδιων και των οικείων τους κατά την περίοδο της νοσηλείας, όσο και
για την κοινωνική φυσιογνωμία των ιδρυμάτων. Το Gartloch και γενικά τα επαρχιακά
άσυλα δέχονταν ασθενείς που είχαν πιστοποιηθεί ως άποροι από τις τοπικές αρχές. Οι
ασθενείς αυτοί δεν μπορούσαν να εξοικονομήσουν ούτε τα χαμηλότερα νοσήλια των
βασιλικών ασύλων σαν το Gartnavel, τα οποία ήταν πολλά χρήματα σε σχέση με τα
μέσα ετήσια εισοδήματα των ανειδίκευτων ανδρών στη βιομηχανία (περίπου 55 λίρες
το 1906) και των γυναικών εργατριών, υπηρετριών και βοηθών καταστημάτων
(περίπου 32,5 λίρες την ίδια χρονιά).18 Η ταύτιση των επαρχιακών ασύλων με τη
νοσηλεία απόρων δημιουργούσε κοινωνικό στίγμα για τα ιδρύματα αυτά και τους
ασθενείς τους, όπως φάνηκε και πιο πάνω, από τον τρόπο με τον οποίο το διοικητικό
συμβούλιο του Gartnavel εξηγούσε την κοινωνική σημασία της νοσηλείας με
μειωμένα νοσήλια στο ίδρυμα αυτό. Αν και μπορούμε να υποθέσουμε ότι το στίγμα
αυτό έκανε τους ασθενείς και τους οικείους τους να αποφεύγουν όσο ήταν δυνατό τη
νοσηλεία στα επαρχιακά άσυλα, η ζήτηση για δωρεάν νοσηλεία ήταν αυξημένη και
τα επαρχιακά ιδρύματα κάλυπταν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες ψυχιατρικής
περίθαλψης των οικονομικά αδύναμων. Χαρακτηριστικά, μόνο στην ενορία του City
of Glasgow το 1904-1905 έγιναν 1.027 αιτήσεις για δωρεάν νοσηλεία, από τις οποίες
μόλις 76 δεν ικανοποιήθηκαν, κάποιες επειδή αποσύρθηκαν, άλλες επειδή
προκρίθηκε η παροχή θεραπείας στο σπίτι και τέλος ορισμένες επειδή το συμβούλιο
φρενοπάθειας έκρινε ότι οι υποψήφιοι δεν δικαιούνταν περίθαλψη.19 Η δωρεάν
νοσηλεία, λοιπόν, ήταν αρκετά προσβάσιμη, κάτι που οφειλόταν στα επαρκή άσυλα
απόρων, τα οποία, αν και στιγματισμένα, ήταν καταλλήλως οικοδομημένα και

17

Για παράδειγμα, Richard Adair, Bill Forsythe και Joseph Melling, «A danger to the public?
Disposing of pauper lunatics in late-Victorian and Edwardian England: Plympton St Mary Union and
the Devon County Asylum, 1867-1914», Medical History, 42 (1998), σ. 1-25
18
Arthur Lyon Bowley, Wages and Income in the United Kingdom since 1860, Cambridge: Cambridge
University Press, 1937, σ. 52-53.
19
«Discussion on the paper read by A. Helen Boyle and John Milsom Rhodes at the Annual Meeting
[της Medico-Psychological Association of Great Britain and Ireland]», Journal of Mental Science, 51
(1905), σ. 688-703.
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εξοπλισμένα, σύμφωνα με τα κριτήρια της εποχής και στις αρχές του 20ού αιώνα
είχαν αναβαθμιστεί από επιστημονική άποψη, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2.
Από την άλλη μεριά, όσοι είχαν τα χρήματα να νοσηλευτούν ιδιωτικά θα ήταν
δύσκολο να περάσουν από τη διαδικασία της επίσημης κατηγοριοποίησης ως απόρων,
προκειμένου να λάβουν δωρεάν περίθαλψη στα επαρχιακά άσυλα. Η ιδιωτική
νοσηλεία με μειωμένα νοσήλια στο Gartnavel έδινε τη δυνατότητα να εισαχθούν σε
αυτό ασθενείς από τα μικρομεσαία και ακόμα και τα εργατικά στρώματα, όταν αυτοί
ή μάλλον οι οικείοι τους είχαν σταθερή και ειδικευμένη εργασία. Οι 30 λίρες το
χρόνο μπορούσαν να εξοικονομηθούν από κάποιον που εργαζόταν, για παράδειγμα,
ως σιδηρουργός ή ως υπάλληλος, κερδίζοντας 70 με 80 λίρες το χρόνο,20 μισθοί που
καταγράφονται και στα ιστορικά ασθένειας ορισμένων ασθενών του βασιλικού
ασύλου.21 Αν ακολουθήσουμε μάλιστα τις πληροφορίες των ετήσιων λογοδοσιών ότι
οι περισσότεροι ασθενείς πλήρωναν μειωμένα νοσήλια, τότε φαίνεται ότι το βασιλικό
άσυλο δεν ήταν τόσο ένα πολυτελές ίδρυμα για πλούσιους όσο ένα θεωρούμενο
αξιοπρεπές ίδρυμα για τους λιγότερο εύπορους. Ωστόσο, στο Gartnavel
νοσηλεύονταν και πιο εύποροι ασθενείς, καθώς για αρκετούς καταβάλλονταν υψηλά
νοσήλια, ακόμα και περισσότερες από 100 λίρες το χρόνο, ποσά που ένας δάσκαλος,
για παράδειγμα, δύσκολα θα μπορούσε να εξοικονομήσει με το μισθό του, που δεν
ξεπερνούσε τις 150 λίρες.22 Αυτής της στάθμης νοσήλια αφορούσαν κοινωνικά
στρώματα που δεν εξαρτιόντουσαν από την καθημερινή εργασία ή που είχαν πιο
προσοδοφόρα επαγγέλματα, για παράδειγμα στη δημόσια διοίκηση, όπου η αμοιβή
κατά μέσο όρο ήταν στις αρχές του 20ού αιώνα 350 λίρες το χρόνο.23
Με λίγα λόγια, το βασιλικό άσυλο της Γλασκόβης απευθυνόταν σε μια ποικιλία
κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων, από μικρομεσαία ως ανώτερα, αν και το
μεγαλύτερο μέρος των ασθενών του φαίνεται ότι ανήκε στα μεσαία, όπως γενικά έχει
διαπιστωθεί για τα σκοτσέζικα βασιλικά άσυλα από τα τέλη του 19ου αιώνα.24
Εντούτοις, σε σχέση με το Gartloch, που ήταν ίδρυμα αποκλειστικά σχεδόν απόρων,

20

Ian Gazeley και Andrew Newell, «Poverty in Britain in 1904: Αn early social survey rediscovered»,
Institute for the Study of Labor, Discussion Paper Series, 3046 (2007).
21
Για παράδειγμα, σε 70 περίπου λίρες το χρόνο αντιστοιχούσαν τα 28 shillings την εβδομάδα που
σημειωνόταν ότι κέρδιζε ένας υπάλληλος, ασθενής του Gartnavel (HB13/5/145, σ. 551-53), και τα 30
shillings την εβδομάδα που κέρδιζε ένας άλλος ασθενής του βασιλικού ασύλου, που ήταν αμαξάς
(HB13/5/146, σ. 145-48).
22
Thomas Christopher Smout, A Century of the Scottish People, 1830-1950, London: Collins, 1986, σ.
220.
23
Thomas Christopher Smout, A Century of the Scottish People, ό.π., σ. 110.
24
Lorraine Walsh, «A class apart?», ό.π., σ. 249-69.
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το Gartnavel πρόβαλλε ως νοσοκομείο «διακεκριμένης θέσης». Παρότι η εικόνα αυτή
του Gartnavel διαταρασσόταν από τους ασθενείς που πλήρωναν μειωμένα νοσήλια
και κατά τα έτη του πολέμου από τους «ασθενείς υπηρεσίας» και τους απόρους, οι
έκτακτοι ασθενείς του πολέμου και οι ασθενείς με χαμηλά νοσήλια εξυπηρετούσαν
την προβολή του ιδρύματος ως φιλανθρωπικού και πατριωτικού και έτσι
συνεισέφεραν στην κοινωνική αποδοχή του και προσέλκυαν οικονομική ενίσχυση
από ιδιώτες χορηγούς.

Αιγινήτειο και Δρομοκαΐτειο
Στο Αιγινήτειο και στο Δρομοκαΐτειο υπήρχαν τρεις βασικές διαβαθμίσεις νοσηλίων,
ανάλογα με τις οποίες οι ασθενείς χωρίζονταν σε τρεις τάξεις με διαφορές «εις την
κατοικίαν και το ποικίλον της τροφής».25 Στο Αιγινήτειο οι ασθενείς της πρώτης
τάξης νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θάλαμο, της δεύτερης μαζί με έναν ακόμα ασθενή και
της τρίτης με περισσότερους.26 Στο Δρομοκαΐτειο, διαβάζουμε σε ενημερωτικό
φυλλάδιο του 1914, οι ασθενείς της πρώτης τάξης είχαν ιδιωτικό διαμέρισμα με τρία
δωμάτια και προσωπική υπηρεσία, ενώ οι ασθενείς της δεύτερης τάξης είχαν μεν
ιδιωτικό δωμάτιο αλλά έτρωγαν σε κοινό εστιατόριο.27 Η έμφαση στις πολυτελείς
υπηρεσίες και η αποσιώπηση των συνθηκών νοσηλείας της τρίτης τάξης δείχνει τη
στόχευση της διαφήμισης στους ευκατάστατους πελάτες, οι οποίοι θα έφερναν
υψηλότερα έσοδα στο ίδρυμα. Πραγματικά, τα νοσήλια αποτελούσαν μια απαραίτητη
πηγή εσόδων όχι μόνο στο Δρομοκαΐτειο αλλά στο Αιγινήτειο.28

25

«Περί εγκρίσεως του προσωρινού Κανονισμού του συσταθέντος Φρενοκομείου του αοιδίμου Ζωρζή
Δρομοκαΐτου», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 16/7/1887, φ. 192, άρθρο 76.
26
Βλ. την ανακοίνωση του ιδρύματος στην εφημερίδα Σκριπ, φ. 15/10/1904, σ. 3. Ωστόσο, στα
μητρώα συναντάμε και ασθενείς α΄ και β΄ τάξης που νοσηλεύονταν σε κοινό θάλαμο και γ΄ τάξης σε
ιδιωτικό. Πραγματικά, στο είδος του δωματίου έπαιζαν ρόλο και άλλοι παράγοντες εκτός από το ύψος
των νοσηλίων, όπως οι διαθεσιμότητες της κλινικής αλλά και η κατάσταση του ασθενή, καθώς, για
παράδειγμα, ασθενείς σε μεγάλη διέγερση νοσηλεύονταν ενίοτε σε ιδιωτικούς θαλάμους.
27
Στο Νικόλαος Τσικής (επιμ.), Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 1887-1987 +15, Εκατό Δεκαπέντε Χρόνια
Κοινωνικής Προσφοράς, Αθήνα, 2001, σ. 57-59.
28
Στο Αιγινήτειο μεγάλο μέρος των εξόδων και ιδίως οι δαπάνες για τους άπορους ασθενείς
καλύπτονταν από τα νοσήλια των ιδιωτικών ασθενών (βλ. «Αι πανεπιστημιακαί κλινικαί και οι
φοιτηταί της Ιατρικής», εφ. Σκριπ, φ. 5/12/1909, σ. 2), ενώ στο Δρομοκαΐτειο τα νοσήλια συνιστούσαν
το 91,5% των εσόδων του 1921 (Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Δαφνίω Θεραπευτηρίου
Ζωρζή και Ταρσής Δρομοκαΐτου κατά το έτος 1921, Αθήνα, 1922, σ. 11). Ωστόσο, το ποσοστό είναι
τόσο μεγάλο, επειδή πιθανόν περιλάμβανε εκτός από τα ιδιωτικά νοσήλια και αυτά που κατέβαλλε το
δημόσιο για τους δημόσιους ασθενείς.
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Σε ό,τι αφορά το ύψος των νοσηλίων, στο Αιγινήτειο, σύμφωνα με τα μητρώα
ασθενών, στα οποία καταγράφονταν τα νοσήλια που πλήρωνε κάθε ασθενής, η
νοσηλεία κόστιζε 360, 210 και 120 δραχμές το μήνα για την πρώτη, τη δεύτερη και
την τρίτη τάξη αντίστοιχα. Από το 1917 λόγω οικονομικών προβλημάτων τα νοσήλια
άρχισαν να αυξάνονται και το 1920 έφταναν τις 750, 510 και 360 δραχμές το μήνα
για κάθε τάξη. Στο Δρομοκαΐτειο το 1887 τα νοσήλια ορίστηκαν σε 350, 200 και 60
δραχμές το μήνα ανάλογα με την τάξη,29 αλλά στις αρχές του 20ού αιώνα αυξήθηκαν
και σε αυτό το ίδρυμα. Το 1911 είχαν αυξηθεί τα νοσήλια μόνο της τρίτης τάξης από
60 σε 100 δραχμές30 αλλά ανάμεσα στο 1915 και το 1921 αυξήθηκαν τα νοσήλια
όλων των τάξεων. Ενώ, δηλαδή το 1914 ίσχυαν τα νοσήλια του 1887 για τις δύο
πρώτες τάξεις και του 1911 για την τρίτη,31 το 1920 είχαν φτάσει τις 450, 300 και 270
δραχμές το μήνα και την επόμενη χρονιά, λόγω των υπερτιμήσεων των αγαθών και
των αυξήσεων των μισθών του προσωπικού, τα νοσήλια των δύο πρώτων τάξεων
αυξήθηκαν ξανά και διαμορφώθηκαν στις 600 και 400 δραχμές το μήνα αντίστοιχα.32
Με λίγα λόγια, στα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα η πορεία των νοσηλίων και
στα δύο ιδρύματα ήταν ανοδική, αν και οι αυξήσεις και γενικά τα νοσήλια ήταν
χαμηλότερα στο Δρομοκαΐτειο από ό,τι στο Αιγινήτειο. Σε κάθε περίπτωση, και στα
δύο ιδρύματα ακόμα και τα νοσήλια τρίτης τάξης ήταν υψηλά σε σχέση με τους
μέσους μισθούς της εποχής, όταν, για παράδειγμα, οι μισθοί των χαμηλόμισθων
υπαλλήλων και των εργατών δεν ξεπερνούσαν τις 150 δραχμές το μήνα.33 Η επί
πληρωμή νοσηλεία προϋπέθετε λοιπόν ότι ο ασθενής ή το περιβάλλον του είχε
κάποια οικονομική άνεση, ενώ οι δύο ανώτερες τάξεις νοσηλίων είναι φανερό ότι
απευθύνονταν σε ασθενείς ανώτερης οικονομικής και κοινωνικής θέσης.
29

«Περί εγκρίσεως του προσωρινού Κανονισμού του συσταθέντος Φρενοκομείου του αοιδίμου Ζωρζή
Δρομοκαΐτου», ό.π.
30
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Lucien Libert, που επισκέφθηκε το ίδρυμα το 1911. Lucien Libert,
«Les aliénés en Orient (Grèce, Empire Ottoman, Égypte)», L’ Informateur des Aliénistes et des
Neurologistes, Supplement de l’ Encéphale, 7 (1912) σ. 283-302.
31
Σύμφωνα με το ενημερωτικό φυλλάδιο του 1914, στο Νικόλαος Τσικής (επιμ.), Δρομοκαΐτειο
Θεραπευτήριο, 1887-1987 +15, Εκατό Δεκαπέντε Χρόνια Κοινωνικής Προσφοράς, Αθήνα, 2001, σ. 61.
32
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Δαφνίω Θεραπευτηρίου Ζωρζή και Ταρσής
Δρομοκαΐτου κατά το έτος 1921, ό.π., σ. 4 και 6.
33
Για παράδειγμα, ο βοηθός κλινικής στο Αιγινήτειο αμειβόταν με 60 δραχμές το μήνα («Περί
Οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου, Νόμος ΓΩΚΓ΄», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φ. 178,
12/7/1911), ένας δημόσιος υπάλληλος, που έκανε αίτηση για δωρεάν νοσηλεία της συζύγου στο
Αιγινήτειο, σημείωνε ότι κέρδιζε 124 δραχμές το μήνα (Αρχείο Πρυτανείας Πανεπιστημίου Αθήνας,
φάκελος Κλινικές-Νοσοκομεία 1909-1910, επιστολή με ημερομηνία 10/7/1910), ενώ οι ανειδίκευτοι
βιομηχανικοί εργάτες, που εργαζόταν σταθερά στη διάρκεια του μήνα, κέρδιζαν από 90 ως 150
δραχμές το μήνα στις αρχές της δεκαετίας του 1910 (Χριστίνα Αγριαντώνη, «Bιομηχανία», στο
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού Αιώνα, τ. Α1, Αθήνα: Βιβλιόραμα, 1998,
σ. 173-221).
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Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι ιδιωτικοί ασθενείς ευκατάστατοι· για ορισμένους τα
νοσήλια εξοικονομούνταν οριακά, όπως φαίνεται από τις καθυστερήσεις και τις
δυσκολίες στην καταβολή των νοσηλίων, οι οποίες σκιαγραφούνται στο αρχείο των
ιδρυμάτων. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, σύμφωνα με τα μητρώα ασθενών,
απολύθηκαν 24 ασθενείς από το Δρομοκαΐτειο λόγω καθυστέρησης των πληρωμών
τους, ενώ στο Αιγινήτειο την ίδια περίοδο είχαν σημειωθεί καθυστερήσεις στα
νοσήλια 38 ασθενών, 23 από τους οποίους φαίνεται ότι απολύθηκαν για το λόγο
αυτό.34 Επιπλέον, στο Αιγινήτειο η αδυναμία πληρωμής είχε σαν αποτέλεσμα 97
ασθενείς να μεταταχθούν σε χαμηλότερη τάξη από αυτή στην οποία εισήχθησαν. Οι
περισσότερες μετατάξεις έγιναν ένα ή δύο μήνες μετά την εισαγωγή, κάτι που
υπονοεί τη γρήγορη μείωση των οικονομικών μέσων στη διάθεση αυτών των
ασθενών ή την αλλαγή τακτικής σε σχέση με τη νοσηλεία τους: φαίνεται ότι όσο
υπήρχε η ελπίδα ότι ο ασθενής θα βελτιωνόταν άμεσα, σε ένα ή δύο μήνες,
επιστρατεύονταν με απλοχεριά οι υπάρχοντες οικονομικοί πόροι· όταν οι πρώτοι
μήνες περνούσαν και γινόταν αντιληπτό ότι ο ασθενής χρειαζόταν να νοσηλευτεί για
μεγαλύτερο διάστημα, οι πόροι που διατίθεντο για τη νοσηλεία του περικόπτονταν,
ώστε να διαρκέσουν για περισσότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς σταθερά
επαρκή εισοδήματα δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μακροχρόνιες νοσηλείες,
όσο κι αν επιστρατεύονταν προσωρινά μέσα, όπως ο δανεισμός ή η ενεχυρίαση. Είναι
χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Αριστοτέλη Σ., ο οποίος είχε εξοικονομήσει τα
χρήματα για τον πρώτο ενάμισι μήνα νοσηλείας της γυναίκας του στο Αιγινήτειο,
στην τρίτη θέση «ενεχυριάσας ό,τι είχον τιμαλφές κόσμημα, καθ’ όσον εκ του
γλίσχρου μισθού μου εξ εκατόν είκοσι τεσσάρων δραχμών μόλις αποζώ μετά της
πολυμελούς οικογενείας μου συνισταμένης εκ μικρών παίδων». Αυτός ο «πτωχός
δημόσιος υπάλληλος», όπως χαρακτήριζε τον εαυτό του, επικαλούνταν τα
«φιλανθρωπικά συναισθήματα» της Συγκλήτου, προκειμένου η γυναίκα του να
συνεχίσει να νοσηλεύεται αλλά δωρεάν.35
Αρκετοί ακόμα οικείοι ασθενών του Αιγινήτειου ζητούσαν να απαλλαγούν από
τα νοσήλια ή να πληρώσουν με έκπτωση ή πίστωση, τονίζοντας ότι ήταν φτωχοί
βιοπαλαιστές,36 ή ότι αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες λόγω της κατάστασης
34

Όπως δηλωνόταν στο πίσω μέρος των αποδείξεων πληρωμής στο Αιγινήτειο (Αρχείο Πανεπιστημίου
Αθήνας, Κλινικές-Νοσοκομεία, 1912-1913), η καθυστέρηση καταβολής των νοσηλίων για πάνω από
τρεις ημέρες έδινε το δικαίωμα στο ίδρυμα να αποστέλλει τον ασθενή στον κηδεμόνα του.
35
Κλινικές-Νοσοκομεία 1909-1910, 10/7/1910.
36
Κλινικές-Νοσοκομεία 1919-1920, 5/9/1920.
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του ασθενούς και του κόστους της ψυχιατρικής νοσηλείας. Τα προβλήματα ήταν
εντονότερα όταν ο ασθενής ήταν ο προστάτης της οικογένειας. Για παράδειγμα, η
σύζυγος ενός ασθενούς της τρίτης θέσης, τα νοσήλια του οποίου καταβάλλονταν
κατά τα 5/6 από το δήμο Αθηναίων και κατά το 1/6 από την ίδια, ζητούσε να
απαλλαγεί από το δικό της μερίδιο των 20 δραχμών, επειδή δεν είχε εισοδήματα,
καθώς το μόνο στήριγμά της ήταν ο άνδρας της και δεν είχε άλλη «οικογενειακήν
συνδρομήν».37 Παρότι αυτές οι επιστολές μπορεί να είναι σε ένα βαθμό υπερβολικές
ή και ανακριβείς, καταδεικνύουν ότι η ιδιωτική ψυχιατρική νοσηλεία ήταν απαιτητική
οικονομικά και διατάρασσε τις οικονομικές ισορροπίες της οικογένειας.
Βέβαια, οι ασθενείς που δεν είχαν ούτε οριακά τη δυνατότητα να νοσηλευτούν
«ιδίαις δαπάναις», μπορούσαν να αιτηθούν να νοσηλευτούν δωρεάν με έξοδα είτε
των ιδρυμάτων, είτε κάποιου ιδιώτη ή φορέα που δρούσε φιλανθρωπικά, είτε του
δημοσίου. Και τα δύο ιδρύματα κάλυπταν τα έξοδα ορισμένων ασθενών από τα
έσοδα που προέρχονταν από τα νοσήλια των ιδιωτικών ασθενών και από άλλες πηγές
ιδιαίτερες σε κάθε ίδρυμα. Η νοσηλεία απόρων χρηματοδοτούνταν στο Αιγινήτειο
από

τις

αμοιβές

εξωτερικών

ασθενών,

που

έκαναν

υδροθεραπείες

και

ηλεκτροθεραπείες,38 και στο Δρομοκαΐτειο από δωρεές και κληροδοτήματα, όπως το
αρχικό κληροδότημα του Δρομοκαΐτη, τη δωρεά του Συγγρού του 1889 για τη
συντήρηση απόρων ασθενών από τη Χίο και το κληροδότημα του Συγγρού το 1899.39
Η ιδιωτική φιλανθρωπία έπαιρνε, λοιπόν, στο Δρομοκαΐτειο θεσμική μορφή,
συγχρόνως, όμως, μπορούσε και περιστασιακά να αναλαμβάνει το κόστος της
νοσηλείας ορισμένων ασθενών στα δύο ιδρύματα. Σε ό,τι αφορά, τέλος, τους
δημόσιους χρηματοδότες, ο νόμος ΨΜΒ΄, άρθρο 35, προέβλεπε ότι, ενώ κανονικά τα
έξοδα των φρενοβλαβών βάραιναν τους ίδιους ή τους οικείους τους, σε περίπτωση
«απορίας» καταβάλλονταν από το δήμο των ασθενών ή, αν ο δήμος δεν μπορούσε να
παρέχει την απαιτούμενη χρηματική βοήθεια, η νοσηλεία επιχορηγούνταν από το
δημόσιο μέσω του προϋπολογισμού.40 Επομένως, η τοπική διοίκηση και το κράτος

37

Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 16/10/1915.
Σύμφωνα με τη διαφήμιση του Αιγινήτειου στην εφημερίδα Σκριπ, φ. 15/10/1904, σ. 3.
39
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών. Το Δρομοκαΐτειο φρενοκομείο
(1880-1903)», διπλωματική εργασία, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1997, σ. 30.
40
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό
Πλαίσιο 1850-1920, Αθήνα: Εξάντας, Τρίαψις Λόγος, 1995, σ. 227-36, όπου παρατίθεται το κείμενο
του νόμου.
38
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μπορούσαν να εξασφαλίζουν τη νοσηλεία ασθενών σε ανάγκη, πληρώνοντας στο
ίδρυμα μέρος ή το σύνολο των νοσηλίων συνήθως της τρίτης τάξης.41
Η έκταση και η αναλογία που είχε η ιδιωτική και δωρεάν νοσηλεία – με έξοδα
των ιδρυμάτων ή φιλανθρωπικών και δημόσιων φορέων – μπορεί να αναδείξει αν τα
δύο ιδρύματα λειτουργούσαν ως ιδιωτικά, φιλανθρωπικά ή δημόσια και να συμβάλει
στην κατανόηση της οργάνωσης της ψυχιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα.
Επιπλέον, με βάση την έκταση της δωρεάν νοσηλείας αλλά και το ύψος των
νοσηλίων που πλήρωναν οι ιδιωτικοί ασθενείς, μπορούμε να εξετάσουμε αν τα
ιδρύματα απευθύνονταν περισσότερο στα κατώτερα, μεσαία ή ανώτερα κοινωνικά
στρώματα. Βέβαια, όπως σημειώθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, η τάξη των
ασθενών στο ίδρυμα δεν αντανακλά απαραίτητα την οικονομική και κοινωνική τους
κατάσταση. Άλλωστε, φάνηκε και από τα παραπάνω ότι τα χρήματα για τη νοσηλεία
μπορεί να εξοικονομούνταν εκτάκτως με διάφορους τρόπους και ότι η περίοδος της
ασθένειας και της νοσηλείας συχνά αντιστοιχούσε σε μια περίοδο οικονομικής
δυσχέρειας, όχι πάντα αντιπροσωπευτικής της γενικής οικονομικής κατάστασης του
ασθενούς και των οικείων του. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το γεγονός ότι βρίσκονταν
ή όχι τα χρήματα για ιδιωτική νοσηλεία και ότι τα χρήματα αρκούσαν για την πρώτη,
τη δεύτερη ή την τρίτη τάξη αποτελεί μια ένδειξη των οικονομικών μέσων στη
διάθεση του ασθενούς.
Ξεκινώντας από το Αιγινήτειο, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα μητρώα για το
σύνολο των ασθενών του δείγματος, λίγοι ήταν οι άποροι, δηλαδή αυτοί που
νοσηλεύονταν με έξοδα του ιδρύματος (πίνακας 3.3). Άλλωστε, ο αριθμός των
ασθενών αυτών περιοριζόταν από τις προκαθορισμένες δέκα κλίνες που μπορούσαν
να καταλαμβάνουν οι «ενδεείς».42 Ως άποροι καταγράφονταν στα μητρώα και
ορισμένοι ασθενείς, μια μικρή μειονότητα, που πλήρωναν 60 με 100 δραχμές το
μήνα, δηλαδή λιγότερο από τους ασθενείς τρίτης τάξης, και της οποίας τα νοσήλια
συμπλήρωνε το ίδρυμα. Οι περισσότεροι ασθενείς κατατάσσονταν κατά την εισαγωγή
τους στην τρίτη τάξη, δηλαδή κατέβαλλαν τα χαμηλότερα νοσήλια. Αντίθετα, για
πολύ λίγους διετίθεντο τα υψηλά ποσά που απαιτούνταν για την πρώτη τάξη, ενώ
αισθητά περισσότεροι από ό,τι οι ασθενείς της πρώτης θέσης ήταν αυτοί της
δεύτερης.

41
42

Στο ίδιο, σ. 190.
Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 19/10/1915.
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Διακρίνοντας τους ασθενείς σε ψυχιατρικούς και νευρολογικούς με τα κριτήρια
που είδαμε στην Εισαγωγή, παρατηρούμε ότι, ενώ όλοι ανήκαν κατά κύριο λόγο στη
χαμηλή τάξη νοσηλίων, διέφεραν ως προς τα ποσοστά των απόρων και των
υψηλότερων τάξεων. Ότι οι νευρολογικοί ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων των
νευρολογικών με ψυχιατρικά χαρακτηριστικά, νοσηλεύονταν με έξοδα του ιδρύματος
– είτε δωρεάν είτε με μειωμένα νοσήλια – σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους
ψυχιατρικούς αναδεικνύει τις επιστημονικές προτιμήσεις του ιδρύματος, καθώς η
επιλογή των απόρων γινόταν σε μεγάλο βαθμό από την ιατρική διεύθυνση της
κλινικής. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα εξεταστεί διεξοδικότερα στο κεφάλαιο 11.
Εδώ θα επιμείνω στη μεγαλύτερη συγκέντρωση των ψυχιατρικών ασθενών στις δύο
πρώτες τάξεις, στις οποίες ανήκαν πάνω από τους μισούς ψυχιατρικούς ασθενείς,
αλλά μόλις το 24,4% των καθαρά νευρολογικών και το 33,1% των ασθενών που
διαγνώστηκαν με υστερία, νευρασθένεια, υποχονδρία και επιληψία. Είναι ενδιαφέρον
ότι παρά την έμφαση που, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2, έδινε η ιατρική διεύθυνση
της κλινικής στη νευρολογία, επενδύοντας σε αυτή το επιστημονικό και κοινωνικό
κύρος αλλά και την οικονομική συντήρηση του Αιγινήτειου, η τελευταία βασιζόταν
σε μεγαλύτερο βαθμό στην ψυχιατρική: οι ψυχιατρικοί ασθενείς απέφεραν στο
ίδρυμα περισσότερα χρήματα, όχι μόνο επειδή νοσηλεύονταν συχνότερα στις υψηλές
τάξεις αλλά και επειδή ήταν ούτως ή άλλως περισσότεροι και έμεναν στο ίδρυμα για
μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από τους νευρολογικούς (βλ. κεφάλαιο 10).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3

Οικονομική τάξη των εισαχθέντων στο Αιγινήτειο ασθενών (1905-1909 και 1916-1920)
Τάξη

Ψυχιατρικοί ασθενείς

Νευροψυχιατρικοί
ασθενείς
Αριθμός
Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Α΄

121

14,2%

12

Β΄

325

38,1%

Γ΄

Νευρολογικοί ασθενείς

Σύνολο ασθενών

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

7,4%

18

4,3%

151

10,6%

42

25,8%

83

20,0%

450

31,5%

374

43,9%

62

38,0%

171

41,3%

607

42,5%

Μειωμένα
νοσήλια

3

0,4%

6

3,7%

17

4,1%

26

1,8%

Άποροι

25

2,9%

41

25,2%

120

29,0%

186

13,0%

Άγνωστη

4

0,5%

0

0,0%

5

1,2%

9

0,6%

852

100,0%

163

100,0%

414

100,0%

1429

100,0%

Σύνολο

Σημείωση: Από τον πίνακα παραλείπεται ένας άπορος ασθενής στον οποίο δεν σημειώθηκε διάγνωση.
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο.
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Το γενικό όμως συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι ασθενείς του Αιγινήτειου ήταν
ιδιωτικοί δεν είναι ακριβές. Τα μητρώα του ιδρύματος – και, κατά συνέπεια, ο
πίνακας 3.3 – διακρίνουν στην ουσία δύο μόνο κατηγορίες ασθενών: αυτούς που
νοσηλεύονταν με έξοδα της κλινικής (τους απόρους) και όσους νοσηλεύονταν επί
πληρωμή, ανεξάρτητα αν τα νοσήλια καταβάλλονταν από ιδιωτικούς ή άλλους
πόρους. Από αναφορές, όμως, τόσο των μητρώων όσο και άλλων πηγών, γνωρίζουμε
ότι υπήρχαν ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Αιγινήτειο με έξοδα άλλων φορέων,
χωρίς όμως να μπορούμε να καθορίσουμε τον ακριβή αριθμό των ασθενών αυτών,
καθώς δεν έχουμε ξεκάθαρα και συστηματικά στοιχεία για αυτούς. Στα μητρώα οι
μόνες πληροφορίες παρέχονται από τη στήλη «συγγενείς ή κηδεμόνες», η οποία είναι
συμπληρωμένη μόλις για 122 από τους 1430 ασθενείς του δείγματος και στην οποία
σημειώνεται κάποιος μη ιδιωτικός φορέας σε 39 ασθενείς (2,7% των ασθενών του
δείγματος). Οι φορείς αυτοί πρέπει να ήταν υπεύθυνοι για τους συγκεκριμένους
ασθενείς, αλλά ο ακριβής τους ρόλος δεν είναι σαφής. Υποθέτοντας ότι ήταν οι
χορηγοί της νοσηλείας, οι 39 ασθενείς στους οποίους καταγράφονται φαίνονται λίγοι
σε σύγκριση με πληροφορίες από άλλες πηγές. Για παράδειγμα, το υπουργείο
Περιθάλψεως, σύμφωνα με δικά του στοιχεία, είχε πληρώσει από το 1917 ως το 1920
για τη νοσηλεία 131 ασθενών στο Αιγινήτειο,43 ενώ στα μητρώα της κλινικής το
υπουργείο αυτό σημειώνεται μόνο σε έναν ασθενή. Επιπλέον, ενώ φορέας
σημειώνεται στα μητρώα μόνο για τα έτη 1916-1918, στο αρχείο του Πανεπιστημίου
Αθηνών υπάρχουν επιστολές που αναφέρονται στην εισαγωγή και νοσηλεία ασθενών
με έξοδα δημόσιων φορέων σε όλη την υπό εξέταση περίοδο.
Αν και δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα της έκτασης της νοσηλείας με
δημόσια έξοδα στο Αιγινήτειο, το αρχείο του πανεπιστημίου και τα μητρώα ασθενών
δείχνουν ότι υπήρχαν κρατικοί, τοπικοί και άλλοι φορείς που πλήρωναν για τη
νοσηλεία ασθενών είτε συστηματικά (για παράδειγμα, το υπουργείο Στρατιωτικών
και το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και επιτροπές που λειτουργούσαν υπό την
αιγίδα του τελευταίου, όπως η Επιτροπή Περιθάλψεως των Προσφύγων και ο
Πατριωτικός Σύνδεσμος Ελληνίδων44), είτε περιστασιακά (για παράδειγμα,
νομαρχίες, δήμοι και κοινότητες, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ορισμένες πρεσβείες, η
43

Μιχαήλ Αιλιανός, Το Έργον της Ελληνικής Περιθάλψεως, Αθήνα, 1921, σ. 409-13.
Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος Ελληνίδων ιδρύθηκε το 1914 με πρωτοβουλία της βασίλισσας Σοφίας ως
κοινωφελές ίδρυμα για την παροχή βοήθειας σε στρατευόμενους και τις οικογένειές τους και γενικά σε
άπορους. Από το 1917 ως το 1921 βρισκόταν υπό την εποπτεία του υπουργείου Περιθάλψεως. Μιχαήλ
Αιλιανός, Το Έργον της Ελληνικής Περιθάλψεως, ό.π., σ. 169-70.
44
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Λαϊκή Τράπεζα, η Ιόνιος Ακαδημία και η Κρητική Αδελφότητα εν Αθήναις). Από
τους φορείς αυτούς μεγαλύτερο ρόλο είχαν οι δημόσιοι και ιδίως το υπουργείο
Στρατιωτικών, καθώς, σύμφωνα με την αλληλογραφία ανάμεσα σε αυτό και το
ίδρυμα, στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχαν ειδικοί διακανονισμοί για τη νοσηλεία
στρατιωτικών στο Αιγινήτειο. Από το 1911 υπήρχε η ρύθμιση να εισάγονται
υπαξιωματικοί επί τη καταβολή των αποδοχών τους, δηλαδή με 60-70 δραχμές το
μήνα,45 ενώ στους Βαλκανικούς πολέμους το υπουργείο Στρατιωτικών είχε επιτάξει
20 κλίνες δεύτερης και τρίτης τάξης για αξιωματικούς και οπλίτες αντίστοιχα.46
Στρατιωτικοί συνεχίζαν να εισάγονται στο Αιγινήτειο με προνομιακούς όρους και
μετά τους Βαλκανικούς· για παράδειγμα, στην περίοδο του Μεγάλου Πολέμου,
αρκετοί οπλίτες και αξιωματικοί νοσηλεύτηκαν στο Αιγινήτειο.47 Η ιατρική αρχή του
Αιγινήτειου δεν δεχόταν πρόθυμα τους ασθενείς του δημοσίου, όταν τα νοσήλιά τους
ήταν χαμηλότερα από τα κανονικά και καταβάλλονταν συχνά με καθυστέρηση.48 Υπό
αυτές τις συνθήκες και ιδίως σε μια εποχή οικονομικής δυσχέρειας για το ίδρυμα, η
δημόσια νοσηλεία ήταν ασύμφορη και συναντούσε αντιδράσεις από την ιατρική
διεύθυνση της κλινικής. Για παράδειγμα, το 1911 ο διευθυντής του Αιγινήτειου, Ν.
Μακκάς, έγραφε στον Πρύτανη ότι η νοσηλεία υπαξιωματικών με 60-70 δραχμές το
μήνα δεν μπορούσε να συνεχιστεί επ’ αόριστον για λόγους οικονομικούς και
έλλειψης χώρου.49
Στο Δρομοκαΐτειο τα μητρώα δεν κατέγραφαν ούτε το ύψος των νοσηλίων ούτε
ποιοι ασθενείς ήταν ιδιωτικοί και ποιοι νοσηλεύονταν με έξοδα του ιδρύματος ή του
δημοσίου. Ορισμένες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από τις ετήσιες
λογοδοσίες του ιδρύματος, που δείχνουν ότι στο τέλος της υπό εξέταση περιόδου οι
ιδιωτικοί ασθενείς αποτελούσαν το μικρότερο μέρος του πληθυσμού του ιδρύματος,
ενώ οι περισσότεροι ασθενείς ήταν άποροι, που χρηματοδοτούνταν από το ίδρυμα ή
από το δημόσιο (πίνακας 3.4). Η νοσηλεία με δαπάνες του Δρομοκαΐτειου ξεκίνησε
ήδη από το έτος ίδρυσής του και προβαλλόταν από το διοικητικό συμβούλιο ως μια
σταθερή φιλανθρωπική λειτουργία του ιδρύματος, προκειμένου να καλυφθεί η
έλλειψη φρενοκομείων και να ανακουφιστούν οι άποροι φρενοβλαβείς, η οικογένειά
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Κλινικές-Νοσοκομεία 1910-1911, 26/5/1911.
Κλινικές-Νοσοκομεία 1913-1914, 26/5/1913.
47
Κλινικές-Νοσοκομεία 1917-1918, 18/4/1918.
48
Για παράδειγμα, το 1917 το υπουργείο Στρατιωτικών χρωστούσε στο Αιγινήτειο 27.364 δραχμές.
Κλινικές-Νοσοκομεία 1917-1918, 18/11/1917.
49
Κλινικές-Νοσοκομεία 1910-1911, 26/5/1911.
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τους και η κοινωνία γενικά.50 Όπως είδαμε, η συντήρηση των απόρων γινόταν αφενός
από τα έσοδα του ιδρύματος, αφετέρου από φιλανθρωπικές εισφορές και το
διοικητικό συμβούλιο ζητούσε την οικονομική συνδρομή του κράτους αλλά και
ιδιωτών χορηγών, γιατί δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το μεγάλο αριθμό αιτήσεων
για δωρεάν νοσηλεία.51 Γενικά οι αιτήσεις για νοσηλεία στο Δρομοκαΐτειο ήταν
περισσότερες από τον αριθμό των ασθενών που το ίδρυμα είχε τη δυνατότητα να
συντηρήσει, με αποτέλεσμα ένας αριθμός αιτήσεων να απορρίπτεται. Το 1921, για
παράδειγμα, το διοικητικό συμβούλιο έγραφε ότι με λύπη τους απέρριψαν μεγάλο
αριθμό αιτήσεων, επειδή οι ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Δρομοκαΐτειο
ξεπερνούσαν την κανονική του ημερήσια δύναμη των 270 με 280 ασθενών.52 Η
επιλογή των απόρων γινόταν σε μεγάλο βαθμό από το διοικητικό συμβούλιο, που,
όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, είχε γενικά λόγο στις εισαγωγές ασθενών,
και όχι τόσο από τον ιατρικό διευθυντή, όπως στο Αιγινήτειο. Το διοικητικό
συμβούλιο λάμβανε υπόψη κυρίως κοινωνικά κριτήρια, όπως την οικονομική
κατάσταση του ασθενούς, τον τόπο καταγωγής του, αφού υπήρχε ειδική δωρεά για
τους Χιώτες ασθενείς,53 καθώς και την υποστήριξη της αίτησης εισαγωγής από
κάποιο σημαίνον πρόσωπο.
Αρχικά οι ασθενείς που συντηρούνταν από το ίδρυμα ήταν λίγοι (μόλις έξι το
1888) αλλά ως τις αρχές του 20ού αιώνα είχαν αυξηθεί: το 1903 αριθμούσαν τους 50
και το 1915 τους 100 (25% και 27% του πληθυσμού του ιδρύματος για τα έτη αυτά
αντίστοιχα).54 Το 1921 οι άποροι, αν και ελαφρά μειωμένοι, ήταν περισσότεροι από
τους ιδιωτικούς ασθενείς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του ιδρύματος
αποτελούσαν τη χρονιά αυτή οι δημόσιοι ασθενείς (πίνακας 3.4), οι οποίοι είχαν
αυξηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια (το 1915, για παράδειγμα, αποτελούσαν
το ένα τέταρτο των νοσηλευθέντων ασθενών).55
Ο σημαντικότερος χορηγός νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο, σύμφωνα με τα
στοιχεία του πίνακα 3.4, ήταν το υπουργείο Εσωτερικών, που είχε αναλάβει την
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Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών», ό.π., σ. 63.
Στο ίδιο, σ. 63.
52
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Δαφνίω Θεραπευτηρίου Ζωρζή και Ταρσής
Δρομοκαΐτου κατά το έτος 1921, ό.π., σ. 5.
53
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών», ό.π., σ. 30.
54
Για τα έτη 1888 και 1903, βλ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών»,
ό.π., σ. 30· για το 1915, βλ. Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 203, πίνακας 47.
55
Σύμφωνα με τη λογοδοσία του 1915, από τους 370 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν το 1915, 92 ή το
24,9% συντηρούνταν από το δημόσιο. Βλ. Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ.
203, πίνακας 47.
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οικονομική κάλυψη της νοσηλείας σχεδόν των μισών από τους ασθενείς που
νοσηλεύτηκαν συνολικά το 1921. Το υπουργείο Εσωτερικών είχε αυτόν το ρόλο,
επειδή, όπως είδαμε, είχε την επίβλεψη του Δρομοκαΐτειου, την οποία κράτησε ως το
1924, όταν τόσο το Δρομοκαΐτειο όσο και τα δημόσια ψυχιατρικά ιδρύματα της
χώρας υπήχθησαν στο υπουργείο Υγείας.56 Άλλοι σημαντικοί χορηγοί ήταν το
υπουργείο Στρατιωτικών, το οποίο στα τέλη της δεκαετίας του 1910 είχε δεσμεύσει
30 κλίνες για «ψυχοπαθείς στρατιώτες» και 10 για «ψυχοπαθείς αξιωματικούς»,57 οι
δήμοι Αθήνας και Πειραιά, οι οποίοι συντηρούσαν 20 κρεβάτια ο καθένας,58 και το
υπουργείο Περιθάλψεως, που από το 1918 ως το πρώτο εξάμηνο του 1921 είχε
πληρώσει τη νοσηλεία 128 ασθενών για 3.349 συνολικά ημέρες.59 Όπως και στο
Αιγινήτειο, οι δημόσιοι χορηγοί δεν ήταν πάντα συνεπείς στην καταβολή των
νοσηλίων. Για παράδειγμα, ο δήμος Αθηναίων από τα τέλη του 19ου αιώνα
αποτελούσε το μεγαλύτερο οφειλέτη του ιδρύματος60 και στις αρχές του 20ού αιώνα
το ζήτημα των χρεών του δημοσιοποιήθηκε, όταν το Δρομοκαΐτειο προσπάθησε
χωρίς επιτυχία να απορρίψει την εισαγωγή νέων ασθενών του δήμου, προτού αυτός
ξεχρεώσει.61

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4

Τρόπος πληρωμής νοσηλίων των ασθενών που νοσηλεύτηκαν στο Δρομοκαΐτειο (1921)
Πληρωμή
«Ιδίαις δαπάναις» (ιδιωτικοί ασθενείς)
«Δαπάναις του ιδρύματος»
Από το υπουργείο Εσωτερικών
Από το υπουργείο Στρατιωτικών
Από το υπουργείο Ναυτικών
Από το υπουργείο Περιθάλψεως
Από το Πατριωτικό Ίδρυμα
Από το δήμο Αθηναίων
Από το δήμο Πειραιά
(Σύνολο δημόσιων ασθενών
Σύνολο νοσηλευόμενων ασθενών το 1921

Αριθμός ασθενών
79
42
164
46
3
5
2
16
15
271
372

Ποσοστό ασθενών
21,2%
11,3%
44,1%
12,4%
0,8%
1,3%
0,5%
4,3%
4,0%
67,5%)
100,0%

Πηγή: Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Δαφνίω Θεραπευτηρίου Ζωρζή και Ταρσής Δρομοκαΐτου
κατά το έτος 1921, Αθήνα, 1922, σ. 5-6.
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Παναγιώτα Καζολέα-Ταβουλάρη, «Άσυλο φρενοβλαβών Σύρου: Ιστορική διερεύνηση προνοιακών
θεσμών και κοινωνικές αναπαραστάσεις περί ψυχικής νόσου», Τα Ιστορικά, 19 (2002), σ. 377-98.
57
Επιστολή του 1918 του Μιχαήλ Γιαννήρη προς τον νομάρχη, Α΄ Βιβλίο εξ Επαγγέλματος
Εισαγομένων Ψυχοπαθών, σ. 89.
58
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 190.
59
Μιχαήλ Αιλιανός, Το Έργον της Ελληνικής Περιθάλψεως, ό.π., σ. 409-13.
60
Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών», ό.π., σ. 31.
61
«Αι οφειλαί του Δήμου προς το Δρομοκαΐτειον», εφ. Σκριπ, φ. 11/5/1904, σ. 2.
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Συνοπτικά, η ψυχιατρική νοσηλεία στην Ελλάδα χρηματοδοτούνταν από τους
ασθενείς, το δημόσιο, τα ιδρύματα και φιλανθρωπικούς φορείς, οι οποίοι δρούσαν
στο πλαίσιο των ιδρυμάτων ή ανεξάρτητα. Τόσο στο Αιγινήτειο όσο και στο
Δρομοκαΐτειο συναντάμε και όλους αυτούς τους τρόπους οικονομικής κάλυψης της
νοσηλείας αλλά σε διαφορετική αναλογία, με αποτέλεσμα τα δύο ιδρύματα να έχουν
διαφορετική φυσιογνωμία. Η δημόσια νοσηλεία φαίνεται ότι ήταν λιγότερο
εκτεταμένη στο Αιγινήτειο από ό,τι στο Δρομοκαΐτειο. Το τελευταίο άλλωστε, σε
αντίθεση με το Αιγινήτειο, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, υπαγόταν στο
νόμο ΨΜΒ΄, που καθόριζε τα περί δημόσιας νοσηλείας των άπορων ασθενών και
υποχρεούνταν να δέχεται δημόσιους ασθενείς. Αν και η διοίκηση και των δύο
ιδρυμάτων δυσφορούσε στις αρχές του 20ού αιώνα με τη δημόσια νοσηλεία και
προσπαθούσε να ελέγξει τον αριθμό δημόσιων ασθενών, επειδή το δημόσιο συνήθως
κατέβαλλε χαμηλά νοσήλια και δημιουργούσε χρέη, κάτι που ήταν ιδιαίτερα
προβληματικό την εποχή αυτή που και τα δύο ιδρύματα αντιμετώπιζαν οικονομικά
προβλήματα, το Αιγινήτειο είχε περισσότερες πιθανότητες να περιορίζει την
εισαγωγή δημόσιων ασθενών. Από την άλλη πλευρά, οι ασθενείς που νοσηλεύονταν
με δαπάνες των ιδρυμάτων αποτελούσαν στα τέλη της περιόδου υπό εξέταση ένα
μικρό μέρος του πληθυσμού και των δύο ιδρυμάτων, καθένα από τα οποία εφάρμοζε
διαφορετικού τύπου κριτήρια στην επιλογή των ασθενών που χρηματοδοτούσε. Στο
Αιγινήτειο τα κριτήρια επιλογής των απόρων καθορίζονταν κατά βάση από τους
επιστημονικούς στόχους της κλινικής, παρόλο που υπήρχε η προϋπόθεση οι άποροι
ασθενείς να είναι «πένητες»,62 ενώ στο Δρομοκαΐτειο τα κριτήρια ήταν κυρίως
κοινωνικά και συνδέονταν με τους φιλανθρωπικούς σκοπούς που το ίδρυμα είχε
συσταθεί για να υπηρετήσει. Τέλος, η ιδιωτική φιλανθρωπία, που στο Αιγινήτειο
φαίνεται ότι είχε περιορισμένο ρόλο, στο Δρομοκαΐτειο είχε μεγαλύτερη έκταση,
καθώς ήταν σταθερή συνισταμένη της νοσηλείας απόρων μέσω δωρεών και
κληροδοτημάτων.
Συμπερασματικά, το Αιγινήτειο λειτουργούσε κατά κύριο λόγο ως ιδιωτικό και
ως πανεπιστημιακό ίδρυμα, ενώ το Δρομοκαΐτειο, αν και ήταν ιδιωτικό, είχε
συγχρόνως δημόσια και φιλανθρωπική φυσιογνωμία. Ωστόσο, στη διάρκεια της
δεκαετίας του 1910 στο Δρομοκαΐτειο η ισορροπία αυτή είχε ανατραπεί σε μεγάλο
βαθμό, καθώς η αύξηση των δημόσιων ασθενών και η μείωση των απόρων αλλά και
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«Αιγινήτειον νοσοκομείον», εφ. Σκριπ, φ. 15/10/1904, σ. 3.
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των ιδιωτικών,63 είχε μετατρέψει το Δρομοκαΐτειο σε σχεδόν δημόσιο ίδρυμα. Η
έκταση της ιδιωτικής νοσηλείας στα δύο ιδρύματα και κυρίως στο Αιγινήτειο δείχνει
ότι υπήρχε αυξημένη ζήτηση για νοσηλεία επί πληρωμή, η οποία ήταν προσιτή
κυρίως στα μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα, καθώς τα νοσήλια ήταν
αρκετά υψηλά. Και τα δύο ιδρύματα προσπαθούσαν να προσελκύουν ευκατάστατους
ασθενείς, προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους. Ωστόσο, παρότι με βάση το ύψος
των νοσηλίων κανένας ιδιωτικός ασθενής δεν μπορεί να θεωρηθεί φτωχός, οι
περισσότεροι, στο Αιγινήτειο τουλάχιστον, όπου υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία,
νοσηλεύονταν στη χαμηλότερη θέση, ενώ υπήρχαν και ιδιωτικοί ασθενείς που
δυσκολεύονταν να αντεπεξέλθουν στα νοσήλια. Συνεπώς, τα ιδρύματα δεν ήταν
ιδρύματα πολυτελείας για πολύ πλούσιους. Οι τελευταίοι υπήρχαν, αλλά
αποτελούσαν μάλλον μια μειονότητα στον πληθυσμό των ιδρυμάτων.
Από την άλλη μεριά, αυξημένη ήταν η ζήτηση για δωρεάν ή προσιτή
οικονομικά ψυχιατρική περίθαλψη, όπως δείχνουν οι αιτήσεις προς τα ιδρύματα για
οικονομικές διευκολύνσεις και για απαλλαγή από τα νοσήλια, τα οποία ξεπερνούσαν
τις οικονομικές δυνατότητες πολλών ασθενών. Η δυνατότητα χρηματοδότησης της
νοσηλείας από το δημόσιο, από τα ιδρύματα και από την ιδιωτική φιλανθρωπία δεν
επαρκούσε για να καλυφθεί η ζήτηση αυτή για διάφορους λόγους: και τα δύο
ιδρύματα είχαν οικονομικά προβλήματα· και τα δύο έθεταν κριτήρια επιλογής των
απόρων, τα οποία δεν είχαν να κάνουν μόνο με τις οικονομικές και κοινωνικές
ανάγκες των ασθενών αλλά και με τις κοινωνικές τους διασυνδέσεις καθώς και με το
επιστημονικό τους ενδιαφέρον ως περιστατικών (στην περίπτωση του Αιγινήτειου,
βλ. κεφάλαιο 11)· επιπλέον, το Δρομοκαΐτειο ήταν υπερπλήρες στις αρχές του 20ού
αιώνα, ενώ το Αιγινήτειο δεν υπαγόταν στο νόμο ΨΜΒ΄, οπότε δεν υποχρεωνόταν να
νοσηλεύει δημόσιους ασθενείς. Γενικά, την εποχή αυτή η έλλειψη κατάλληλων και
αρκετών δημόσιων ιδρυμάτων και σταθερών και αξιοκρατικών μηχανισμών που να
εξασφαλίζουν δωρεάν νοσηλεία σήμαινε ότι η ιδρυματική ψυχιατρική περίθαλψη δεν
ήταν εύκολα προσβάσιμη στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.
Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι και στις δύο χώρες η ψυχιατρική
νοσηλεία χρηματοδοτούνταν με ιδιωτικά έξοδα, από δημόσιους πόρους (τοπικούς ή
63

Η μείωση της εύπορης πελατείας του Δρομοκαΐτειου μπορεί να συνδέεται με την ίδρυση των
ιδιωτικών κλινικών της Αθήνας στις αρχές του 20ού αιώνα, οι οποίες προτιμιόντουσαν από τα ανώτερα
κοινωνικά στρώματα. Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 193-94.
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κρατικούς), από ιδιωτικούς φορείς που δρούσαν φιλανθρωπικά ή από τα ίδια τα
ιδρύματα. Ενώ η ιδιωτική νοσηλεία λειτουργούσε με παρόμοιο τρόπο στις δύο χώρες,
οι δυνατότητες νοσηλείας για τους άπορους ασθενείς ήταν πολύ διαφορετικές στην
Ελλάδα και τη Σκοτία. Στη δεύτερη οι ασθενείς αυτοί νοσηλεύονταν με έξοδα της
ενορίας, κάνοντας αίτηση στο τοπικό συμβούλιο φρενοπάθειας, ώστε να
πιστοποιηθούν ως άποροι ψυχικά ασθενείς.64 Οι αιτήσεις αυτές και άρα οι ανάγκες
των πιο αδύναμων οικονομικά στρωμάτων για ψυχιατρική νοσηλεία ικανοποιούνταν
σε μεγάλο βαθμό, καθώς υπήρχε ένα εκτεταμένο δίκτυο επαρχιακών ιδρυμάτων, τα
οποία ελέγχονταν από τα τοπικά συμβούλια φρενοπάθειας και λειτουργούσαν κυρίως
με ασθενείς της περιοχής τους (βλ. κεφάλαιο 6). Ο σημαντικός ρόλος της τοπικής
διοίκησης μέσω των τοπικών συμβουλίων φρενοπάθειας που καθιερώθηκαν με τη
νομοθεσία του 1857, αντανακλούσε τις γενικά, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1,
αυξημένες αρμοδιότητες της τοπικής διοίκησης στη Σκοτία. Άλλοι δημόσιοι χορηγοί
της νοσηλείας πλην των συγκεκριμένων τοπικών φορέων ενεργοποιούνταν στη
Σκοτία μόνο σε ειδικές συνθήκες, όπως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το
υπουργείο Συντάξεων ανέλαβε τη νοσηλεία των «ασθενών υπηρεσίας». Τέλος, η
χρηματοδότηση της νοσηλείας από τα ίδια τα ιδρύματα, πάγια πρακτική στην
Ελλάδα, αφορούσε μόνο το Gartnavel, το οποίο, ωστόσο, αναλάμβανε μόνο ένα
μέρος των νοσηλίων των ασθενών που νοσηλεύονταν με «συμβολικό» αντίτιμο στο
πλαίσιο της φιλανθρωπικής του αποστολής.
Στην Ελλάδα, αντίθετα, η δωρεάν νοσηλεία ήταν λιγότερο προσβάσιμη και η
διαδικασία πρόσβασης σε αυτή λιγότερο σταθερή και περισσότερο περίπλοκη,
εξαρτημένη καθώς ήταν από μια πληθώρα φορέων, τοπικών, κρατικών αλλά και
ιδιωτικών, καθώς και από τα ίδια τα ιδρύματα. Οι περιορισμοί, η αστάθεια και
πολλαπλότητα της δωρεάν νοσηλείας είχε να κάνει με πολλούς παράγοντες. Από τη μία
πλευρά, δεν υπήρχαν αρκετά και κατάλληλα δημόσια ιδρύματα ούτε ειδικά άσυλα για
απόρους, στα οποία οι διαδικασίες εισαγωγής θα ήταν σταθερές και συγκεκριμένες.
Από την άλλη μεριά, ο νόμος ΨΜΒ΄ καθιέρωνε την ποικιλία των οικονομικών χορηγών
της δωρεάν νοσηλείας, ορίζοντας μεν ως κύριους υπεύθυνους τους δήμους,
προβλέποντας δε την κρατική επέμβαση σε περίπτωση οικονομικής ανεπάρκειας της
τοπικής διοίκησης. Πραγματικά, οι δήμοι δυσκολεύονταν γενικά να καλύψουν τα
νοσήλια των ασθενών δημοτών τους, γεγονός που δημιουργούσε την ανάγκη
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«Discussion on the paper read by A. Helen Boyle», ό.π., σ. 688-703.
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συμπληρωματικών δημόσιων και ιδιωτικών χορηγών της ψυχιατρικής περίθαλψης.
Άλλωστε, ο οικονομικός ρόλος φορέων πλην των τοπικών ήταν συμβατός με την
εθνική εμβέλεια των ελληνικών ιδρυμάτων, στα οποία εισάγονταν ασθενείς από όλη
την Ελλάδα και από περιοχές εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους (βλ. κεφάλαιο
6).
Μια ακόμα βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες αφορούσε τη φυσιογνωμία
των ιδρυμάτων. Τα δύο ιδρύματα της Γλασκόβης ανήκαν μεν στο ενιαίο δίκτυο
ψυχιατρικής περίθαλψης της χώρας, αλλά είχαν συμπληρωματικές κατευθύνσεις, με
το ένα να προσανατολίζεται στη νοσηλεία ιδιωτικών ασθενών και το άλλο στη
νοσηλεία απόρων. Επομένως, ενώ και τα δύο ήταν δημόσια και υπάγονταν στον ίδιο
νόμο, είχαν διαφορετική σύσταση πληθυσμού και διαφορετική σχέση με το δημόσιο
χώρο, καθώς η δημόσια παρέμβαση ήταν εντονότερα στα επαρχιακά άσυλα από ό,τι
στα βασιλικά. Αντίθετα, τόσο στο Δρομοκαΐτειο όσο και στο Αιγινήτειο
νοσηλεύονταν ιδιωτικοί και άποροι ασθενείς, με αποτέλεσμα, παρόλο που το πρώτο
είχε πιο έντονα δημόσιο και φιλανθρωπικό χαρακτήρα από το δεύτερο, οι λειτουργίες
τους να μην είναι τόσο μοιρασμένες ούτε οι ασθενείς τους τόσο διαφορετικοί, ώστε
να μπορούμε να πούμε ότι το ένα ήταν άσυλο απόρων και το άλλο ίδρυμα για
εύπορους ασθενείς. Η αδυναμία των ιδρυμάτων αυτών να αναπληρώσουν την
έλλειψη δημόσιων ψυχιατρικών ασύλων οφειλόταν, εκτός από τους παράγοντες που
αναφέρθηκαν πιο πάνω (τα κριτήρια επιλογής απόρων που έθεταν, την πληρότητα
του Δρομοκαΐτειου και τη μη υπαγωγή του Αιγινήτειου στον ψυχιατρικό νόμο), σε
ένα βαθμό και σε αυτή τη συνύπαρξη ιδιωτικών και μη ασθενών στα ίδια ιδρύματα:
τα οικονομικά προβλήματα των ιδρυμάτων και τα μεγαλύτερα έσοδα που απέφεραν
οι ιδιωτικοί ασθενείς είχε σαν αποτέλεσμα τα ιδρύματα να δίνουν μεγαλύτερη
έμφαση στη ζήτηση για ιδιωτική νοσηλεία και να προσπαθούν να περιορίσουν τη
δωρεάν και δημόσια.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Τα κύρια χαρακτηριστικά των ασθενών που καταγράφονταν στα ψυχιατρικά
ιδρύματα και απασχολούσαν τους ψυχιάτρους, δηλαδή το φύλο, η ηλικία, η
οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, ο τόπος διαμονής, η διάγνωση και τα
συμπτώματα, αποτελούν τις αναλυτικές κατηγορίες αυτού του μέρους. Με βάση τα
χαρακτηριστικά αυτά θα παρακολουθήσουμε συγκριτικά στις δύο υπό εξέταση χώρες
το λόγο των γιατρών για τους ψυχικά ασθενείς, τις ψυχικές νόσους και τα κοινωνικά
χαρακτηριστικά τους. Στην ανάλυση που ακολουθεί, τα κοινωνικά και ιατρικά
χαρακτηριστικά

των

ασθενών

που

καταγράφονταν

στις

ιατρικές

πηγές

αντιμετωπίζονται ως αναπαραστάσεις της ψυχικής ασθένειας στον ιατρικό λόγο και
δεν

χρησιμοποιούνται

ως

στοιχεία

που

καταδεικνύουν

τις

δημογραφικές

«προτιμήσεις» των ψυχικών νόσων. Από την άλλη μεριά, όμως, θεωρείται δυνατό και
θεμιτό μέσα από αυτούς τους ιατρικούς λόγους να σχηματίσουμε μια εικόνα για τους
ασθενείς των ιδρυμάτων και για τους τρόπους με τους οποίους τα ιδρύματα
προσεγγίζονταν και χρησιμοποιούνταν. Με άλλα λόγια, το φύλο, η ηλικία, η
οικογενειακή κατάσταση, ο τόπος διαμονής, το επάγγελμα, η διάγνωση και τα
συμπτώματα μπορούν να αποτελέσουν ενδείξεις της γενικής κοινωνικής (κεφάλαια 46) και της πιο συγκεκριμένης ιατρικής (κεφάλαιο 7) φυσιογνωμίας των εισαχθέντων
στα ιδρύματα ασθενών και της κοινωνικής θέσης των ιδρυμάτων. Από αυτή την
άποψη, το μέρος αυτό συνεισφέρει τόσο στη χαρτογράφηση της ψυχιατρική θεωρίας
όσο και στην ανάλυση των κοινωνικών λειτουργιών της ψυχιατρικής και των
ψυχιατρικών ιδρυμάτων, ένα θέμα που θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο επόμενο μέρος
της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Φύλο και ψυχική ασθένεια

Ο παράγοντας του φύλου έπαιζε ρόλο στην ψυχιατρική θεωρία τουλάχιστον από το
19ο αιώνα και στην ενότητα αυτή θα σταθούμε στις αντιλήψεις των ψυχιάτρων για τη
σχέση του φύλου με την ψυχική ασθένεια. Πρώτα-πρώτα, οι ψυχίατροι θεωρούσαν
ότι οι αιτίες των φρενοπαθειών ήταν διαφορετικές στους άνδρες και τις γυναίκες.
Στους άνδρες αναφέρονταν συχνότερα η έκθεση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και
τα ατυχήματα, οι αλκοολικές και αφροδίσιες καταχρήσεις, η υπερβολική μελέτη και η
ανησυχία ιδίως για τις επιχειρήσεις και την περιουσία τους, για τη συντήρηση της
οικογένειάς τους και για τις δημόσιες υποθέσεις.1 Στις γυναίκες, από την άλλη μεριά
τονίζονταν διάφορες σωματικές επιδράσεις2 συνήθως σχετικές με τις αναπαραγωγικές
λειτουργίες, δηλαδή με την έμμηνη ρύση, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, το
θηλασμό και την εμμηνόπαυση.3 Παράλληλα, πολλοί ψυχίατροι θεωρούσαν
επικρατέστερες στις γυναίκες τις ηθικές και συναισθηματικές αιτίες, που είχαν, για
παράδειγμα, να κάνουν με την αγάπη, τη ζήλια και το θρησκευτικό συναίσθημα, ενώ
στους άνδρες τις οργανικές αιτίες που επιδρούσαν στον εγκέφαλο.4 Εκτός από τις
διαφορετικές αιτίες, τα δύο φύλα συσχετίζονταν από τους ψυχιάτρους με
διαφορετικές μορφές φρενοπάθειας. Τόσο στις γενικές ψυχιατρικές αναλύσεις για το
φύλο όσο και στις ψυχιατρικές μελέτες των μορφών φρενοπάθειας σημειωνόταν ότι
ορισμένες φρενοπάθειες χαρακτήριζαν περισσότερο το ένα φύλο από το άλλο και ότι

1

William Hammond, A Treatise on Insanity in its Medical Relations, New York, 1883, σ. 117·
Havelock Ellis, «Sex, influence of, in insanity», στο Daniel Hack Tuke (επιμ.), A Dictionary of
Psychological Medicine: Giving the Definition, Etymology and Synonyms of the Terms used in Medical
Psychology with the Symptoms, Treatment, and Pathology of Insanity and the Law of Lunacy in Great
Britain and Ireland, τ. 2, London: J. & A. Churchill, 1892, σ. 1152-56 και Maurice Craig,
Psychological Medicine. A Manual of Mental Diseases for Practitioners and Students, γ΄ έκδοση,
London: J. Churchill, 1917, σ. 34.
2
Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales: Considérées sous les Rapports Médical,
Hygiénique et Médico-Légal, τ. 1, Paris: J.-B. Baillière, 1858, σ. 38.
3
Maurice Craig, Psychological Medicine, ό.π., σ. 34.
4
Havelock Ellis, «Sex, influence of, in insanity», ό.π., σ. 1152-56 και 97th Annual Report of the
Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1910, σ. 16.
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σε ένα βαθμό οι εκδηλώσεις της φρενοπάθειας διέφεραν στους άνδρες και τις
γυναίκες (βλ. κεφάλαιο 7).5
Μια ακόμα πτυχή της σχέσης του φύλου με τις ψυχικές ασθένειες, στην οποία
θα επικεντρωθούμε εδώ, αφορούσε τη συχνότητα με την οποία προσβαλλόταν κάθε
φύλο. Στο ερώτημα ποιοι νοσούσαν ψυχικά περισσότερο, οι άνδρες ή οι γυναίκες, οι
ψυχίατροι τοποθετούνταν με βάση συνήθως δεδομένα από άσυλα, η αναλογία ανδρών
και γυναικών ασθενών στα οποία θεωρούνταν ότι μπορούσε να οδηγήσει σε
συμπεράσματα για τη σχέση του φύλου με την ψυχική ασθένεια. Η αναλογία, όμως,
αυτή ποίκιλλε ανά ίδρυμα και ανά χώρα, με αποτέλεσμα κάποιοι ψυχίατροι να
πιστεύουν ότι άνδρες και γυναίκες πλήττονταν εξίσου από τις ψυχικές νόσους, άλλοι
ότι οι πρώτοι πλήττονταν συχνότερα από τις δεύτερες και άλλοι το αντίστροφο.6 Οι
ψυχίατροι εξηγούσαν τις διαφορές σε στατιστικές και απόψεις, υποστηρίζοντας ότι η
αναλογία ανδρών και γυναικών φρενοπαθών άλλαζε ανάλογα με τη χώρα, την εποχή,
τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής.7 Για παράδειγμα, η σχέση της φρενοπάθειας με το
φύλο ήταν διαφορετική σε αστικούς και αγροτικούς πληθυσμούς8 και σε ανώτερα και
κατώτερα κοινωνικά στρώματα.9
Συγχρόνως, όμως, γινόταν αντιληπτό ότι πίσω από κάποια από τα διαφορετικά
αποτελέσματα βρίσκονταν διαφορές στις μεθόδους καταμέτρησης των ασθενών των
ιδρυμάτων: άλλοτε μετριούνταν οι ασθενείς που εισάγονταν στα ιδρύματα κατά τη
διάρκεια μιας περιόδου και άλλοτε αυτοί που βρίσκονταν στα άσυλα σε μία δεδομένη
περίοδο. Οι δύο μετρήσεις – με βάση τους εισερχόμενους και με βάση τους
νοσηλευόμενους ασθενείς – έδιναν διαφορετικές εικόνες για τον πληθυσμό των
ιδρυμάτων. Η δεύτερη επηρεαζόταν από την ιασιμότητα, τη θνησιμότητα και τη

5

Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales, τ. 1, ό.π., σ. 38· Havelock Ellis, «Sex,
influence of, in insanity», ό.π., σ. 1152-56· 103rd Annual Report of the Glasgow Royal Royal Mental
Hospital (Gartnavel) for the year 1916, σ. 17 και Κωνσταντίνος Μιταυτσής, Ψυχιατρική μετά 54
Προσωπογραφιών, Αθήνα, 1933, σ. 20.
6
Και οι τρεις αυτές απόψεις είχαν προταθεί στα μέσα του 19ου αιώνα από σημαντικούς ψυχιάτρους.
Βλ. τις αναλύσεις περί φύλου σε δύο θεμελιώδη ψυχιατρικά κείμενα, του Jean-Étienne Dominique
Esquirol, Des Maladies Mentales, τ. 1, ό.π., σ. 34-38 και του John Charles Bucknill και Daniel Hack
Tuke, A Μanual of Psychological Medicine: Containing the History, Nosology, Description, Statistics,
Diagnosis, Pathology, and Treatment of Insanity: With an Appendix of Cases, London: J. Churchill,
1858, σ. 244-47. Για μια επισκόπηση των απόψεων μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, βλ. Havelock Ellis,
«Sex, influence of, in insanity», ό.π., σ. 1152-56.
7
John Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A Μanual of Psychological Medicine, ό.π., σ. 246 και
Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales, τ. 1, ό.π., σ. 35-38.
8
John Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A Μanual of Psychological Medicine, ό.π., σ. 246.
9
Για παράδειγμα, ο Άγγλος John Thurnam (1810-1873) το 1845 υποστήριξε ότι μεγαλύτερο ποσοστό
γυναικών γίνονταν φρενοπαθείς σε σχέση με τους άνδρες στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις παρά στις
ανώτερες. Στο Havelock Ellis, «Sex, influence of, in insanity», ό.π., σ. 1152-56.
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διάρκεια νοσηλείας των ασθενών, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος σε όσους έμεναν στο
ίδρυμα για μεγάλα διαστήματα. Αν οι ασθενείς αυτοί ήταν περισσότερο γυναίκες,
όπως φαίνεται ότι γενικά συνέβαινε στην υπό εξέταση εποχή,10 τότε αποδυναμώνεται
το επιχείρημα ότι οι γυναίκες φρενοπαθείς ήταν περισσότερες από τους άνδρες.11 Στις
αρχές του 20ού αιώνα, τέλος, προτάθηκε ότι οι ποσοτικές διαφορές ανάμεσα σε
γυναίκες και άνδρες φρενοπαθείς δεν ήταν μεγάλες και ότι, αν υπήρχαν περισσότερες
γυναίκες φρενοπαθείς, αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι οι γυναίκες ήταν
περισσότερες από τους άνδρες στο γενικό πληθυσμό και ότι οι άνδρες ψυχικά
ασθενείς είχαν μεγαλύτερη θνησιμότητα από τις γυναίκες, επειδή πλήττονταν
περισσότερο από θανατηφόρες ψυχικές ασθένειες, όπως τη γενική παράλυση.12
Οι διάφορες απόψεις σχετικά με το ποιο φύλο θεωρούνταν πιο ευπαθές ψυχικά
εκφράζονταν σε μεγάλο βαθμό με βιολογικούς όρους.13 Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη
ψυχική ευπάθεια των γυναικών εξηγούνταν με βάση το μικρότερο μέγεθος του
κρανίου και κατ’ επέκταση του εγκεφάλου τους και με βάση τη φυσιολογία και δομή
του νευρικού τους συστήματος.14 Το επιχείρημα ήταν ότι το νευρικό σύστημα των
γυναικών ήταν λιγότερο ανθεκτικό από το ανδρικό και η νευρική και ψυχική τους
οργάνωση πιο λεπτεπίλεπτη και περίπλοκη, με αποτέλεσμα οι γυναίκες από τη φύση
τους να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις που προκαλούσαν ψυχικές
ασθένειες με την ίδια επιτυχία όπως οι άνδρες.15 Η κύρια, όμως, αιτία της νευρικής
10

Για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ψυχιατρική νοσηλεία των γυναικών από των ανδρών, βλ. Anne
Digby, Madness, Μorality and Μedicine: A Study of the York Retreat, 1796-1914, Cambridge:
Cambridge University Press, 1985, σ. 174· Patricia Prestwich, «Family strategies and medical power:
‘Voluntary’ committal in a Parisian asylum, 1876-1914», Journal of Social History, 27 (1994), σ. 799814 και Anne Shepherd, «The female patient experience in two late-nineteenth-century Surrey
asylums», στο Jonathan Andrews και Anne Digby (επιμ.), Sex and Seclusion, Class and Custody:
Perspectives on Gender and Class in the History of British and Irish Psychiatry, Amsterdam: Rodopi,
2004, σ. 223-48.
11
John Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A Μanual of Psychological Medicine, ό.π., σ. 245·
Havelock Ellis, «Sex, influence of, in insanity», ό.π., σ. 1152-56 και 94th Annual Report of the
Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1907, σ. 3.
12
Για παράδειγμα, Maurice Craig, Psychological Medicine, ό.π., σ. 34-35. Η παρατήρηση ότι η
αναλογία ανδρών και γυναικών φρενοπαθών έπρεπε να κρίνεται και σε σχέση με την αναλογία των
φύλων στο γενικό πληθυσμό είχε γίνει από το 19ο αιώνα. Βλ. Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des
Maladies Mentales, τ. 1, ό.π., σ. 35-38.
13
Κατά το 19ο αιώνα και την υπό εξέταση εποχή οι διανοητικές, ψυχικές και κοινωνικές διαφορές των
δύο φύλων θεμελιώνονταν και εξηγούνταν σε μεγάλο βαθμό μέσα από βιολογικά δεδομένα, που
αφορούσαν, για παράδειγμα, το πεπτικό σύστημα, τα οστά και τα νεύρα. Αυτές οι εξηγήσεις δεν
δίνονταν μόνο από γιατρούς αλλά υιοθετούνταν και προωθούνταν και από άλλους ειδικούς, όπως
παιδαγωγούς. Βλ. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και Αγωγή των Κοριτσιών: Ελληνικοί
Προβληματισμοί (1830-1910): Ένα Ανθολόγιο, Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1987, σ. 3133.
14
William Hammond, A Treatise on Insanity, ό.π., σ. 101-4.
15
Thomas Clouston, The Hygiene of Mind, London: Methuen & Co, 1906, σ. 208. Στην Ελλάδα η
θεωρία του μικρότερου εγκεφάλου και του λεπτοφυέστερου νευρικού συστήματος των γυναικών
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και ψυχικής ευαισθησίας των γυναικών συνδεόταν με τις αναπαραγωγικές
λειτουργίες τους.16 Η καταπόνηση κατά την εγκυμοσύνη και μετά από αυτή, η πρώτη
εμφάνιση, οι διαταραχές και η παύση της έμμηνης ρύσης αποτελούσαν κεντρικό
μέρος των θεωριών για την ψυχική ασθένεια στις γυναίκες, καθώς θεωρούνταν
αλληλένδετες με μια κατάσταση γενικής αδυναμίας και ανισορροπίας, με διάφορες
νευρικές εκδηλώσεις, παρορμήσεις, διαστροφές, ακόμα και με εγκληματικές
ενέργειες.17 Παρόλο που κάποιοι υποστήριζαν ότι και στους άνδρες εκδηλώνονταν
φαινόμενα ανάλογα της γυναικείας έμμηνης ρύσης18 και της κλιμακτηρίου,19 τα
φαινόμενα αυτά δεν ήταν ούτε κοινώς αποδεκτά ούτε θεωρούνταν ότι είχαν τόση
σημασία για τους άνδρες όσο για τις γυναίκες. Για παράδειγμα, κατά την ανδρική
κλιμακτήριο σημαντικότερη από τις βιολογικές αλλαγές θεωρούνταν η απώλεια των
ενδιαφερόντων των ανδρών που σταματούσαν να δουλεύουν.20 Σε κάθε περίπτωση, οι
άνδρες δεν απειλούνταν από το αναπαραγωγικό τους σύστημα όπως οι γυναίκες, αν
εξαιρέσουμε τον κίνδυνο της εξάντλησης από την υπερβολική σεξουαλική
δραστηριότητα, η οποία, όμως, δεν γινόταν αντιληπτή ως βιολογική λειτουργία αλλά
ως κατάχρηση. Ενώ και στα δύο φύλα θεωρούνταν δεδομένο ότι η αναπαραγωγική
λειτουργία εξαντλούσε την ενέργεια του οργανισμού και τον προδιέθετε σε ψυχικές
ασθένειες, σε κάθε φύλο οι θεωρούμενοι κίνδυνοι πήγαζαν από διαφορετικές αιτίες:

διατυπωνόταν κυρίως σε σχέση με τους κοινωνικούς ρόλους των τελευταίων και της αρμόζουσας
θέσης τους στο σπίτι. Βλ. Ελένη Βαρίκα, Η Εξέγερση των Κυριών. Η Γένεση μιας Φεμινιστικής
Συνείδησης στην Ελλάδα, 1933-1907, Αθήνα: Κατάρτι, 2004, σ. 87.
16
Alexander Morison, Outlines of Lectures on Mental Diseases (1824), στο Vieda Skultans, Madness
and Morals: Ideas on Insanity in the Nineteenth Century, London: Routledge & Kegan Paul, 1975, σ.
32-33· Henry Maudsley, The Physiology and Pathology of the Mind, London: Routledge/ Thoemmes
Press, 1993 (1867), σ. 207-8· Charles Arthur Mercier, A Text-book of Insanity and other Mental
Diseases, London: George Allen and Unwin, 1914, σ. 16-21 και Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των
Νεύρων και Ψυχιατρική. Νόσοι του Εγκεφάλου, Νόσοι της Παρεγκεφαλίδος, Φρενίτιδες Νόσοι, τ. 2,
Αθήνα, 1898, σ. 398.
17
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Madness and Morals, ό.π., σ. 223-27 και Henry Maudsley, Body and Mind: Αn Inquiry into their
Connection and Mutual Influence, specially in Reference to Mental Disorders (1873), στο ίδιο, σ. 23035. Γενικά η έμμηνη ρύση οριζόταν στον ιατρικό λόγο του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ού
αιώνα ως αναπηρία, ασθένεια και απειλή της ψυχικής σταθερότητας (Julie-Marie Strange, «Menstrual
fictions: Languages of medicine and menstruation, c. 1850-1930», Women’s History Review, 9 (2000),
σ. 607-28). Για παράδειγμα, ο Thomas Clouston αναφερόταν στην έμμηνο ρύση ως «περιοδική
ασθένεια (illness)», που «αναγκαστικά» έφερνε τις γυναίκες σε μειονεκτική θέση (Thomas Clouston,
The Hygiene of Mind, ό.π., σ. 208). Αν και στις αρχές του 20ού αιώνα οι απόψεις αυτές είχαν αρχίσει
να αμφισβητούνται από μια νέα γενιά γυναικών γιατρών, αποτελούσαν ακόμα βασικές παραδοχές του
ψυχιατρικού λόγου (Julie-Marie Strange, «The assault on ignorance: Teaching menstrual etiquette in
England, c. 1920s to 1960s», Social History of Medicine, 14 (2001), σ. 247-65).
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William Hammond, A Treatise on Insanity, ό.π., σ. 114.
19
Charles Arthur Mercier, A Text-book of Insanity, ό.π., σ. 20-21.
20
Στο ίδιο, σ. 20-21.
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στους άνδρες από την ίδια τη σεξουαλική πράξη και τον αυνανισμό, ενώ στις
γυναίκες από την εγκυμοσύνη και τη γέννα, ιδίως όταν ήταν πολλές και συνεχείς.21
Πέρα από αυτές τις βιολογικές θεωρίες, οι ψυχίατροι εξέφραζαν και κοινωνικές,
που βασίζονταν στις αντιλήψεις τους για το χαρακτήρα, τις δυνατότητες και τους
ρόλους των φύλων, αντιλήψεις που ενίοτε συνδυάζονταν με χαρακτηριστικά
θεωρούμενα βιολογικά. Για παράδειγμα, οι φρενοπάθειες στις γυναίκες των
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων αποδίδονταν στον «ανώμαλο» τρόπο ζωής τους,
που περιλάμβανε δραστηριότητες, όπως την παρακολούθηση θεαμάτων, την
ανάγνωση μυθιστορημάτων, την κατάχρηση της μουσικής, τις αγρύπνιες και τις
πολλές και πολύωρες κοινωνικές εκδηλώσεις, που διέγειραν υπερβολικά και αφύσικα
το ευαίσθητο νευρικό τους σύστημα.22 Άλλοι λόγοι της ιδιαίτερης διανοητικής
κατάστασης των γυναικών θεωρούνταν η έλλειψη πρακτικών ενδιαφερόντων, η
υπερβολική καλλιέργεια της θρησκευτικότητας,23 η απουσία κατάλληλης άσκησης
και απασχόλησης του πνεύματος και η χαλαρή και μη ωφέλιμη εκπαίδευση των
γυναικών,24 που δεν έδινε χρήσιμες πληροφορίες ούτε έπλαθε δυνατούς χαρακτήρες,
αλλά εξυπηρετούσε μόνο τους μη σοβαρούς σκοπούς της γυναικείας ζωής.25 Ο
Βρετανός ψυχίατρος Henry Maudsley (1835-1918) υποστήριζε ότι οι γυναίκες που
απογοητεύονταν από το γάμο τους ή δεν κατάφερναν να παντρευτούν, οδηγούνταν
συχνά στην ψυχική ασθένεια, επειδή στο υπάρχον κοινωνικό σύστημα ήταν
εξαρτημένες από τους άνδρες και είχαν ως μόνη σεβαστή προοπτική το γάμο, χωρίς
τη διέξοδο που απολάμβαναν οι άνδρες στην ενεργή απασχόληση και τη σεξουαλική
δραστηριότητα εκτός γάμου.26 Η πολιτισμένη κοινωνία, σύμφωνα με τον σκοτσέζο
ψυχίατρο Thomas Clouston (1840-1915), έθετε σε σημαντικό κίνδυνο την ψυχική
υγεία των γυναικών, καθώς μπορούσε να τις οδηγήσει σε νευρική εξάντληση, αφού
τις υποχρέωνε να είναι σε συνεχή εγρήγορση, προκειμένου να καταπιέζουν ορισμένα
ένστικτά τους.27
Στο πλαίσιο της απομάκρυνσης των κοινωνικών πιέσεων για τις γυναίκες,
ορισμένοι ψυχίατροι έβλεπαν θετικά μερικές από τις αλλαγές του ύστερου 19ου
21

Στο ίδιο, σ. 16-18.
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Στο ίδιο, σ. 202-3.
27
Thomas Clouston, The Hygiene of Mind, ό.π., σ. 208.
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αιώνα, όπως τα παιχνίδια των κοριτσιών με τους αδελφούς τους στο ύπαιθρο,28 την
επέκταση της γυναικείας εκπαίδευσης29 και τη διεύρυνση του ορίζοντα της
γυναικείας εργασίας, η οποία κρινόταν ότι θα βελτίωνε την ψυχική ισορροπία των
γυναικών, επειδή θα τις απάλλασσε από επαγγέλματα που πολλές γυναίκες ασκούσαν
χωρίς να τους ταιριάζουν ελλείψει άλλων επιλογών.30 Μην μπορώντας ή μη θέλοντας,
όμως, να ξεφύγουν από τις παραδοχές για τη βιολογία των φύλων, στις οποίες
στηριζόταν η επιστημονική τους ταυτότητα και η εγκυρότητα των θεωριών τους, οι
ψυχίατροι σε καμιά περίπτωση δεν υποστήριζαν την εξίσωση της ζωής, εκπαίδευσης
και απασχόλησης των γυναικών με αυτές των ανδρών. Κάτι τέτοιο παρουσιαζόταν
συχνά στον ψυχιατρικό λόγο του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα ως επικίνδυνο για
τις γυναίκες και αδύνατο λόγω των σωματικών, διανοητικών και συναισθηματικών
γνωρισμάτων τους, που προβάλλονταν ως διαμετρικά αντίθετα από αυτά των
ανδρών.31 Ο Maudsley, που, όπως είδαμε, εξέθετε τα αδιέξοδα στα οποία το
κοινωνικό σύστημα οδηγούσε τις γυναίκες, πίστευε ότι οι γυναίκες δεν μπορούσαν να
μετέχουν στον ανδρικό κόσμο της ανώτερης εκπαίδευσης, της εργασίας και της
πολιτικής και ότι «το σώμα και το μυαλό τους ήταν λίγο ή πολύ άρρωστο και
ανήμπορο για σκληρή δουλειά για το ένα τέταρτο κάθε μήνα των καλύτερων ετών της
ζωής τους».32
Καθώς έφθινε ο 19ος αιώνας και οι γυναίκες σε πολλές χώρες διεκδικούσαν και
αποκτούσαν εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα, αποδεικνυόταν ότι η είσοδος των
γυναικών στη δημόσια σφαίρα δεν ήταν αδύνατη· για ένα μεγάλο μέρος, όμως, του
ψυχιατρικού επαγγέλματος – ακόμα ανδρικού στο σύνολό του – παρέμενε
καταδικαστέα, αταίριαστη με τη γυναικεία φύση,33 επιβλαβής για τις γυναίκες και για
την κοινωνία και αντίθετη στα ήθη και έθιμα.34 Σύμφωνα με τον Αμερικανό
28

Στο ίδιο, σ. 210.
Henry Maudsley, The Physiology and Pathology of the Mind, ό.π., σ. 209.
30
103rd Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1916, σ. 17.
31
Η γυναίκα παρουσιαζόταν ως το αντίθετο ή το αντίστροφο του άνδρα ήδη από το 18ο αιώνα, βλ.
Thomas Laqueur, Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud, Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1992, σ. 5-6. Οι απόψεις που επικρατούσαν στο δεύτερο μισό του 19ου
αιώνα σχετικά με τις διανοητικές και συναισθηματικές διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα
συμπυκνώνονται στο Granville Stanley Hall, Adolescence: Its Psychology and Its Relations to
Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion, and Education, τ. 2, London: S. Appleton,
1904, σ. 561-647.
32
Παρατίθεται στο Julie-Marie Strange, «The assault on ignorance», ό.π., σ. 247-65.
33
Χαρακτηριστικά, οι σουφραζέτες είχαν χαρακτηριστεί από κάποιους ψυχιάτρους ως υπερβολικά
αρρενωπές. Lynn Gamwell και Nancy Tomes, Madness in America: Cultural and Medical Perceptions
of Mental Illness before 1914, Binghamton: Cornell University Press, 1995, σ. 162.
34
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 615· Μιχαήλ Γιαννήρης,
«Περί των εξ οινοπνεύματος παθήσεων εν Ελλάδι», Ιατρική Πρόοδος, 8 (1903), σ. 179-83 και
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νευρολόγο William Alexander Hammond (1828-1900), ήταν παράλογη η «μόδα» να
παρέχεται σε άνδρες και γυναίκες η ίδια εκπαίδευση, που παραφόρτωνε το γυναικείο
μυαλό με θέματα που δεν μπορούσε να αντιληφθεί, όπως τα μαθηματικά.35 Επιπλέον,
υποστηριζόταν ότι, καθώς συμμετείχαν στον αγώνα της επιβίωσης, οι γυναίκες
εκτίθεντο πλέον σε παθογόνες επιδράσεις, που μέχρι τότε αφορούσαν μόνο τους
άνδρες,36 και ότι το μεγαλύτερο φάσμα εφαρμογής των ικανοτήτων και οι
περισσότερες φιλοδοξίες των γυναικών, δημιουργούσαν πιέσεις στον οργανισμό τους,
στις οποίες οι γυναίκες δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.37
Η άλλη όψη της εκπαιδευτικής και εργασιακής εξίσωσης των φύλων ήταν,
σύμφωνα με πολλές ιατρικές αυθεντίες της εποχής, η αδυναμία εκπλήρωσης των
μητρικών καθηκόντων, είτε επειδή οι γυναίκες που μορφώνονταν και εργάζονταν
όπως οι άνδρες παραμελούσαν τις γυναικείες τους υποχρεώσεις, είτε επειδή η
κατασπατάληση της ενέργειας των κοριτσιών στην εκπαίδευση κατά την κρίσιμη
περίοδο της εφηβείας εξουθένωνε τα κορίτσια και έθετε σε κίνδυνο τη βιολογική
ωρίμανση38 και τη γονιμότητά τους.39 Μια τέτοια εξέλιξη προβαλλόταν επικίνδυνη
για την οικογένεια, το έθνος, τη φυλή, αλλά και για τις ίδιες τις γυναίκες, επειδή η
απουσία οικογένειας τις στερούσε από την κύρια διέξοδο του «φυσιολογικού» τους
αλτρουισμού και του μητρικού ενστίκτου και προκαλούσε ψυχική πίεση· σύμφωνα με
τον Clouston, από αυτές τις γυναίκες πάντα θα έλειπε κάτι, το οποίο θα μπορούσαν
να αναπληρώσουν μερικώς μόνο ως θείες, νοσοκόμες, δασκάλες ή οικονόμοι των
άγαμων αδελφών τους.40
Οι αλλαγές της γυναικείας κατάστασης παρείχαν στους ψυχιάτρους μια
εξήγηση για την αύξηση των γυναικών σε ψυχιατρικά ιδρύματα στις αρχές του 20ού
αιώνα. Για παράδειγμα, στο βασιλικό άσυλο της Γλασκόβης η αύξηση των
γυναικείων εισαγωγών και η αντιστροφή της αναλογίας ανδρών και γυναικών
Σιμωνίδης Βλαβιανός, «Ο αλκοολισμός», Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις, 8 (1909-1910), σ.
3-192.
35
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αιώνα. Μέσα από μεταφράσεις ξένων έργων αλλά και από ελληνικά κείμενα, προβάλλονταν ιατρικά
επιχειρήματα εναντίον της εκπαιδευτικής εξίσωσης των δύο φύλων με έμφαση στις αρνητικές
συνέπειες που η υπερβολική διανοητική εργασία είχε στην υγεία των γυναικών και τελικά στην
αποστολή τους ως συζύγων και μητέρων. Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση και Αγωγή των Κοριτσιών,
ό.π., σ. 36-72 και Ελένη Βαρίκα, Η Εξέγερση των Κυριών, ό.π., σ. 134-36.
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ασθενών σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα αποδιδόταν στον αυξανόμενο ρόλο
των γυναικών στη δημόσια ζωή, την εργασία, την πολιτική και τις «ανησυχίες του
κόσμου» και στον ανταγωνισμό με τους άνδρες, με τους οποίους πλέον οι γυναίκες
ασκούσαν τα ίδια επαγγέλματα.41 Καθώς παρόμοια αύξηση των γυναικείων
εισαγωγών δεν παρατηρούνταν σε ιδρύματα με άπορους ασθενείς, οι αρχές του
βασιλικού ασύλου υποστήριζαν ότι από τη νέα γυναικεία κατάσταση πλήττονταν
περισσότερο οι γυναίκες των επαγγελματικών τάξεων, οι οποίες εργάζονταν
πνευματικά και δεν ήταν συνηθισμένες στην πίεση της εργασίας.42 Η περαιτέρω
αύξηση των γυναικείων εισαγωγών στο Gartnavel κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο
Πόλεμο43 εξηγούνταν μεν από την «αναπόφευκτη αντίδραση που προδιέθετε στην
ψυχική αστάθεια» λόγω της «παρατεταμένης περιόδου νευρικής πίεσης και
ανησυχίας», αλλά σχετιζόταν και με τα νέα καθήκοντα και εργασίες που οι γυναίκες
ανέλαβαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, χωρίς να μπορούν να ανταποκριθούν στην
αντίστοιχη «ψυχική και σωματική πίεση».44
Αντίθετα, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα ακουγόταν πιο συχνά η άποψη ότι οι
γυναίκες ήταν λιγότερο ευάλωτες στις φρενοπάθειες από τους άνδρες όχι μόνο από τη
φύση τους αλλά και επειδή ήταν εκτεθειμένες σε λιγότερες αιτίες φρενοπάθειας από
τους άνδρες45 χάρη στην ιδιωτικότητα της ζωής τους και το μικρό τους ρόλο στον
κόσμο.46 Στην Ελλάδα η τελευταία άποψη προβαλλόταν ακόμα στα τέλη του 19ου
αιώνα ως εξήγηση στις λιγότερες γυναικείες εισαγωγές στα ελληνικά από ό,τι στα
ευρωπαϊκά ιδρύματα.47 Δύο γιατροί του Δρομοκαΐτειου, ο Χριστόδουλος Τσιριγώτης
και ο Μιχαήλ Γιαννήρης, απέδιδαν τη μικρή παρουσία γυναικών στο ίδρυμα στην
εγκρατή και ιδιωτική ζωή των Ελληνίδων, που ασχολούνταν με τα του οίκου και δεν

41

99th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1912, σ. 14·
106th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1919, σ. 17-18
και 107th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1920, σ. 18.
42
106th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1919, σ. 3-4 και
18.
43
103rd Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1916, σ. 16.
44
106th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1919, σ. 3-4.
45
John Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A Μanual of Psychological Medicine, ό.π., σ. 246-47.
46
Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales, τ. 1, ό.π., σ. 35.
47
Από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα η αναλογία των ανδρών και γυναικών ψυχικά ασθενών στην
Ελλάδα περιγραφόταν στην ξένη βιβλιογραφία ως εξαίρεση στον κανόνα. Για τον Esquirol, για
παράδειγμα, η Ελλάδα και η Ιταλία ήταν οι μόνες χώρες, όπου οι άνδρες φρενοπαθείς ήταν
περισσότεροι από τις γυναίκες (Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales, τ. 1, ό.π., σ.
34). Σταδιακά, όμως, καθώς προχωρούσε ο 20ός αιώνας, δεν προέκυπτε πλέον τέτοια διαφορά
ανάμεσα στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές χώρες και στην αρχή της δεκαετίας του 1930 μπορούσε να
λεχθεί ότι τα δύο φύλα ασθενούσαν ψυχικά εξίσου και στην Ελλάδα (Κωνσταντίνος Μιταυτσής,
Ψυχιατρική μετά 54 Προσωπογραφιών, ό.π., σ. 20).
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εμπλέκονταν πολύ στο δημόσιο βίο,48 με αποτέλεσμα να μην εκτίθενται σε
παθογόνους παράγοντες, όπως τα οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα, τις
πολιτικές ανησυχίες, τους ανταγωνισμούς, την υπερβολική και εξαντλητική
πνευματική εργασία, τις σεξουαλικές και αλκοολικές καταχρήσεις.49

Φύλο και ψυχιατρική νοσηλεία

Όπως φάνηκε πιο πάνω, για να στηρίξουν τις θεωρίες τους, οι ψυχίατροι από τις
αρχές του 19ου αιώνα κατέφευγαν σε ποσοτικά στοιχεία από τα ψυχιατρικά
ιδρύματα,50 στοιχεία που ανάγονταν συνήθως στο σύνολο των φρενοπαθών μιας
περιοχής ή μιας χώρας. Συγχρόνως, όμως, είχε αναγνωριστεί ότι τα δεδομένα από τα
ιδρύματα δεν αντιπροσώπευαν αποκλειστικά τη συχνότητα και τα χαρακτηριστικά
των ψυχικών νόσων στο γενικό πληθυσμό, επειδή και κοινωνικοί παράγοντες έπαιζαν
ρόλο στο ποιοι εισάγονταν στα ιδρύματα. Ο Τσιριγώτης, για παράδειγμα, απέδιδε τη
μικρή παρουσία των γυναικών στο Δρομοκαΐτειο σε ένα βαθμό στην απροθυμία των
οικογενειών να εισάγουν τα γυναικεία μέλη τους, καθώς θεωρούνταν ότι η
ψυχιατρική νοσηλεία μπορούσε να μειώσει τις προοπτικές γάμου.51 Από την άλλη
μεριά, ο Landel Rose Oswald, διευθυντής του Gartnavel, υπογράμμιζε ότι η αναλογία
των φύλων στα ιδρύματα επηρεαζόταν και από τη δυνατότητα πληρωμής των
νοσηλίων: οι άνδρες, επειδή ήταν συνήθως οι κουβαλητές των οικογενειών τους και
48

Παρατίθεται στο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών. Το
Δρομοκαΐτειο φρενοκομείο (1880-1903)», διπλωματική εργασία, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο, 1997, σ. 41.
49
Μιχαήλ Γιαννήρης, Αι Φρενοπάθειαι εν Ελλάδι, ό.π., σ. 5-6.
50
Επρόκειτο, άλλωστε, για μια εποχή κατά την οποία στο πλαίσιο του θετικισμού η χρήση ποσοτικών
δεδομένων και στατιστικών μεθόδων αποτελούσε σημαντική ένδειξη επιστημονικότητας και
εγκυρότητας. Η χρυσή εποχή της στατιστικής στα χρόνια 1820 ως 1850 (Michelle Perrot, «Premières
mesures des faits sociaux: Les débuts de la statistique criminelle en France (1780-1830)», στο INSEE
(επιμ.), Pour une Histoire de la Statistique, Paris, INSEE/ Economica, 1976, σ. 125-137) αφορούσε και
την ψυχιατρική: από τη δεκαετία του 1830 η χρήση αριθμών και πινάκων θεωρούνταν απαραίτητη για
κάθε ψυχιατρική μελέτη με επιστημονικές αξιώσεις. Αν και στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δεν
έλειπαν οι αμφισβητήσεις της συμβολής της στατιστικής μεθόδου στην ψυχιατρική έρευνα και
θεραπεία (Matt Reed, «Making the case: The evolution of the case study in nineteenth-century French
psychiatry», διδακτορική διατριβή, Faculty of Claremont Graduate University, 2002, σ. 170-99), οι
ποσοτικές αναλύσεις συνέχιζαν να αποτελούν σημαντικό μέρος των περιγραφών για τους φρενοπαθείς,
όπως φαίνεται στις ετήσιες λογοδοσίες των ιδρυμάτων και στις αναφορές των αρχών για τους
φρενοπαθείς, για παράδειγμα στις αναφορές του γενικού συμβουλίου των Επιτρόπων της
Φρενοπάθειας στη Σκοτία.
51
Παρατίθεται στο Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών», ό.π., σ. 41.

120

δεν είχαν κάποιον να πληρώσει τα νοσήλιά τους, νοσηλεύονταν συχνότερα ως
άποροι, άρα στα επαρχιακά άσυλα· αντίθετα, οι γυναίκες ήταν πιο πιθανό να μπορούν
να νοσηλευτούν επί πληρωμή και άρα στο βασιλικό άσυλο, καθώς συντηρούνταν από
τους συγγενείς τους, που συνέχιζαν να έχουν εισοδήματα.52 Παρατηρήσεις σαν αυτές
υποδεικνύουν ότι τα ποσοτικά στοιχία από τα ιδρύματα μιλούν περισσότερο για τους
ασθενείς και τις χρήσεις των ιδρυμάτων παρά για την ψυχική νοσηρότητα. Στην
ενότητα αυτή, όπως και στα επόμενο κεφάλαια του δεύτερου μέρους, εξετάζοντας τις
ψυχιατρικές εισαγωγές, θα αναζητήσουμε όχι ποιοι ήταν ή θεωρούνταν ψυχικά
ασθενείς στην Ελλάδα και τη Σκοτία, αλλά ποιοι εισάγονταν στα ιδρύματα και
γιατί.53

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1

Άνδρες και γυναίκες εισαχθέντες στο Δρομοκαΐτειο, το Αιγινήτειο, το Gartloch (1905-1909 και 19161920) και το Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
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Πηγή: Δείγματα μητρώων, Δρομοκαΐτειο, Αιγινήτειο, Gartloch και Gartnavel.

Φτάνοντας στα δεδομένα από τα υπό εξέταση ιδρύματα, παρατηρούμε ότι στις
αρχές του 20ού αιώνα στο Δρομοκαΐτειο, το Αιγινήτειο και το Gartloch οι
περισσότεροι εισαχθέντες ασθενείς ήταν άνδρες, ενώ στο Gartnavel γυναίκες
(διάγραμμα 4.1). Ο λόγος των ανδρικών προς τις γυναικείες εισαγωγές είναι 2,56 στο

52

103rd Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1916, σ. 16.
Με τον τρόπο αυτό έχει ερμηνευτεί η αναλογία ανδρών και γυναικών σε ψυχιατρικά ιδρύματα και
από άλλους μελετητές. Για παράδειγμα, Akihito Suzuki, «Were asylums men’s places?: Male excess in
the asylum population in Japan in the early twentieth century», στο Marijke Gijswijt-Hofstra, Harry
Oosterhuis, Joost Vijselaar και Hugh Freeman (επιμ.), Psychiatric Cultures Compared, ό.π., σ. 295311.
53
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Δρομοκαΐτειο, 1,58 στο Αιγινήτειο, 1,19 στο Gartloch και 0,95 στο Gartnavel.54
Γίνεται φανερό ότι η διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα ήταν εντονότερη στο πρώτο
παρά στα τελευταία ιδρύματα και μεγαλύτερη στα ελληνικά παρά στα σκοτσέζικα,
ενώ στο Gartnavel όχι μόνο ελαχιστοποιούνταν αλλά και ανατρεπόταν. Σε σχέση με
τα στοιχεία αυτά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ένας αριθμός ανδρών, συγκεκριμένα οι
στρατιώτες, ναύτες και αξιωματικοί του στρατού και του ναυτικού, που εισήχθησαν
στα τέσσερα ιδρύματα κατά τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, μπορούν
να θεωρηθούν έκτακτοι. Στο Δρομοκαΐτειο, μάλιστα, όπου η ανδρική παρουσία ήταν
εντονότερη από ό,τι στα άλλα ιδρύματα, ήταν και περισσότεροι οι ασθενείς των
ενόπλων δυνάμεων.55 Παρόλο που οι ασθενείς αυτοί οπωσδήποτε ενίσχυαν την
ανδρική παρουσία στα ιδρύματα, δεν επηρέαζαν ιδιαίτερα την αναλογία των φύλων,
καθώς, ακόμα κι αν αφαιρεθούν, η αναλογία ανδρών και γυναικών δεν αλλάζει
ουσιαστικά.
Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε τις αναλογίες αυτές; Καθώς η ερμηνεία ότι
αντανακλούσαν την αναλογία των φύλων στο γενικό πληθυσμό,56 υποστηρίζεται
μόνο από το Gartnavel, δεν μπορούμε να πούμε ότι τα ποσοστά των ανδρών και
γυναικών ασθενών καθορίζονταν απλά ή μόνο από τις γενικές πληθυσμιακές τάσεις
στις δύο χώρες (πίνακας 4.1). Φαίνεται ότι επηρεάζονταν από άλλους παράγοντες,
όπως αυτούς που είχαν αναδείξει οι διευθυντές του Δρομοκαΐτειου και του Gartnavel:
την επιθυμία και τη δυνατότητα χρήσης των ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Όταν ο
Τσιριγώτης έγραφε ότι οι οικογένειες ήταν απρόθυμες να εισαγάγουν τα γυναικεία
μέλη τους από φόβο ότι θα πληγούν οι προοπτικές τους για γάμο, μοιάζει να εννοεί
ότι το στίγμα της φρενοπάθειας βάρυνε διαφορετικά τις γυναίκες, ότι η ψυχιατρική
νοσηλεία θεωρούνταν πιο απειλητική για την εικόνα και το μέλλον των γυναικών
παρά των ανδρών, κάτι που ο διευθυντής του Δρομοκαΐτειου συσχέτιζε με τον
προορισμό των γυναικών για τη δημιουργία οικογένειας. Επεκτείνοντας την
54

Ας υπενθυμιστεί ότι τόσο στο κεφάλαιο αυτό όσο και στα επόμενα χρησιμοποιούνται τα στοιχεία
από τα μητρώα, που αφορούν τους ασθενείς που εισάγονταν, όχι που νοσηλεύονταν στη διάρκεια μιας
δεδομένης περιόδου. Καθώς έχουν ληφθεί δείγματα από τα μητρώα, τα στοιχεία αφορούν ένα μέρος
των ασθενών. Ωστόσο, τα ποσοτικά αυτά δεδομένα δίνουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για το
σύνολο των ασθενών, καθώς τα δείγματα είναι μεγάλα και έχουν ληφθεί με συστηματικό τρόπο (βλ.
εισαγωγή), ενώ οι τάσεις που εκφράζουν συμφωνούν με αυτές που καταγράφονταν για το σύνολο του
πληθυσμού των ιδρυμάτων στις ετήσιες λογοδοσίες.
55
Συγκεκριμένα, στο Δρομοκαΐτειο οι ασθενείς των ενόπλων δυνάμεων σε όλη την υπό εξέταση
περίοδο ήταν 145 ή 21% των εισαχθέντων ανδρών, στο Αιγινήτειο 32 ή 3,7%, στο Gartloch 27 ή 5,8%
και στο Gartnavel 63 ή 17,4%.
56
Αυτό έχει υποστηριχθεί από ερευνητές για άλλα ιδρύματα, βλ. David Wright, «Delusions of gender?
Lay identification and clinical diagnosis of insanity in Victorian England», στο Jonathan Andrews και
Anne Digby (επιμ.), Sex and Seclusion, Class and Custody, ό.π., σ. 149-76.
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παρατήρηση αυτή, μπορούμε να πούμε ότι η απόφαση εισαγωγής στα ψυχιατρικά
ιδρύματα επηρεαζόταν από τους ρόλους των φύλων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1

Άνδρες και γυναίκες στον πληθυσμό Ελλάδας και Σκοτίας
Φύλο
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Πηγή: Σκοτία: Census of Scotland, 1911, Report on the Twelfth Decennial Census of Scotland, τ. 2, BPP 1913,
LXXX [Cd.6896], πίνακας A1, σ. xxii· Ελλάδα: Στατιστικά Αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής του Πληθυσμού
κατά την 27 Οκτωβρίου 1907, τ. 1, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1909, σ. νγ και Απογραφή του Πληθυσμού της
Ελλάδας κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920. Γενικά Στατιστικά Αποτελέσματα, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1928,
πίνακας ΙΙ, σ. 11. Στην ελληνική περίπτωση χρησιμοποιούνται και οι δύο απογραφές λόγω των διαφοροποιήσεων
στην έκταση και τον πληθυσμό κατά την υπό εξέταση εποχή εξαιτίας της προσάρτησης των Νέων Χωρών.

Όπως είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, την εποχή αυτή και στις δύο χώρες οι ρόλοι
των ανδρών και των γυναικών ήταν έντονα διαφοροποιημένοι και καθορίζονταν σε
μεγάλο βαθμό από την ιδεολογία των χωριστών σφαιρών και από το οικιακό ιδεώδες.
Όσο κι αν τα ιδανικά αυτά είχαν περιορισμένη πρακτική εφαρμογή, όσο κι αν δεν
ανταποκρίνονταν στις πολύπλοκες πραγματικότητες της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής
και αμφισβητούνταν από τις διεκδικήσεις των γυναικών, δεν έπαυαν να επιδρούν στη
διαμόρφωση των έμφυλων ταυτοτήτων αλλά και στην πραγματικότητα της
καθημερινής ζωής.57 Στο ζήτημα της ψυχιατρικής νοσηλείας μπορούμε να
κατανοήσουμε πώς επιδρούσαν τα ιδανικά αυτά, βλέποντας την εισαγωγή στο
ψυχιατρικό ίδρυμα ως απομάκρυνση από την ιδιωτική σφαίρα, καθώς σε σύγκριση με
την οικογένεια το ψυχιατρικό ίδρυμα ήταν ένας χώρος δημόσιος. Μέσα σε αυτό οι
ασθενείς βρισκόταν υπό το βλέμμα ανοικείων προσώπων: του ιατρικού,
νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, των άλλων ασθενών, καθώς και των
αρχών που ήταν αρμόδιες να επισκέπτονται και να ελέγχουν τα ψυχιατρικά
ιδρύματα.58 Επιπλέον, συγκεκριμένες δημόσιες αρχές ενημερώνονταν για τους
57

Katrina Honeyman, Women, Gender and Industrialization in England, 1700-1870, Houndmills:
Macmillan Press, 2000, σ. 109. Για παράδειγμα, το οικιακό ιδεώδες και η ιδεολογία των χωριστών
σφαιρών επιδρούσαν στους όρους με τους οποίους οι γυναίκες εργάζονταν: οι χαμηλότεροι γυναικείοι
μισθοί και η νομοθεσία για τη γυναικεία εργασία βασίζονταν περισσότερο στη ρητορική του ανδρικού
οικογενειακού μισθού και του αποκλειστικού ρόλου των γυναικών ως συζύγων και μητέρων παρά στις
πραγματικότητες της ανδρικής και γυναικείας εργασίας. Catherine Hall, «The home turned upside
down? The working- class family in cotton textiles 1780-1850», στο Elizabeth Whitelegg (επιμ.), The
Changing Experience of Women, Oxford: Martin Robertson and Company, 1982, σ. 17-29 και Ελένη
Βαρίκα, Η Εξέγερση των Κυριών, ό.π., σ. 254.
58
Αν και έχει αμφισβητηθεί ότι στα ελληνικά ιδρύματα γίνονταν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (Βαγγέλης
Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών», ό.π., σ. 61), επιθεωρήσεις από δημόσιες
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εισαγόμενους και εξερχόμενους ασθενείς και εμπλέκονταν στη διαδικασία εισαγωγής
και απόλυσης των ασθενών. Τέλος, απαραίτητη πριν την εισαγωγή ήταν η εξέταση
των ασθενών από έναν ή δύο γιατρούς εκτός των ιδρυμάτων, που πιστοποιούσαν ότι
επρόκειτο για άτομα ψυχικά ασθενή.59 Ο ιατρικός και μη έλεγχος των εισαγωγών και
της νοσηλείας ήταν λιγότερο έντονος στους ιδιωτικούς ασθενείς, καθώς και στο
Αιγινήτειο, το οποίο δεν υπαγόταν στο νόμο ΨΜΒ΄, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται
η ιατρική πιστοποίηση των ασθενών που εισάγονταν σε αυτό ούτε η γνωστοποίηση
των στοιχείων τους στις δημόσιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η διαδικασία
εισαγωγής και η νοσηλεία σε όλα τα ιδρύματα εξέθετε τον ασθενή και τους οικείους
του σε ξένα βλέμματα και σήμαινε ότι ο ασθενής εξερχόταν πραγματικά και
συμβολικά από την ιδιωτική σφαίρα της οικογένειας.
Στο πλαίσιο της ιδεολογίας των χωριστών σφαιρών η μετακίνηση αυτή γινόταν
αντιληπτή ως περισσότερο δύσκολη και επιζήμια για τις γυναίκες παρά για τους
άνδρες, οι οποίοι θεωρούνταν καθημερινά εκτεθειμένοι στις προκλήσεις της δημόσιας
σφαίρας αλλά και καλύτερα εξοπλισμένοι για να ανταποκριθούν σε αυτές. Είναι
ενδεικτικό ότι άλλοι, πιο ιδιωτικοί τόποι και τρόποι θεραπείας, όπως οι μικρές
ιδιωτικές κλινικές, προσέλκυαν περισσότερες γυναίκες ασθενείς από ό,τι τα
ψυχιατρικά ιδρύματα. Για παράδειγμα, τη δεκαετία του 1910 στην ιδιωτική κλινική
του νευρολόγου-ψυχίατρου Σιμωνίδη Βλαβιανού οι γυναίκες ήταν περισσότερες από
τους άνδρες, γεγονός που τον οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες ψυχικά
ασθενείς στην Ελλάδα ήταν περισσότερες από ό,τι λεγόταν.60 Συμπερασματικά, ο
μικρότερος αριθμός γυναικείων εισαγωγών στα τρία από τα τέσσερα ιδρύματα μπορεί
να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα και ένδειξη της μεγαλύτερης απροθυμίας και
αντίστασης απέναντι στη δημοσιοποίηση της ζωής και της κατάστασης των γυναικών
παρά των ανδρών ασθενών.
Ωστόσο, άλλοι χώροι, όπως η γειτονιά, η πλατεία και ο δρόμος, ήταν
εντονότερα δημόσιοι από το ψυχιατρικό νοσοκομείο και η ψυχιατρική νοσηλεία δεν
θα θεωρούνταν τόσο επιζήμια στην περίπτωση ασθενών που εκδήλωναν τη
αρχές, τουλάχιστον στο Δρομοκαΐτειο στις αρχές του 20ού αιώνα, γίνονταν. Βλ. «Η επίσκεψις του
Νομάρχου εις το Δρομοκαΐτειον», εφ. Εμπρός, φ. 18/10/1901, σ. 2· «Ο κ. Νομάρχης εις το
Δρομοκαΐτειον και το Εφηβείον», εφ. Εμπρός, φ. 5/2/1902, σ. 3 και «Επιθεώρησις εις το
Δρομοκαΐτειον», εφ. Εμπρός, φ. 20/6/1902, σ. 2.
59
Για τους συγκεκριμένους φορείς που εμπλέκονταν, σύμφωνα με την ψυχιατρική νομοθεσία, στη
διαδικασία εισαγωγής και στον έλεγχο των ιδρυμάτων, βλ. μέρος 3.
60
Σύμφωνα με μαρτυρία του Βλαβιανού στο Lucien Libert, «Les aliénés en Orient (Grèce, Empire
Ottoman, Égypte)», L’ Informateur des Aliénistes et des Neurologistes, Supplement de l’ Encéphale, 7
(1912) σ. 283-302.
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φρενοπάθειά τους στο δημόσιο χώρο, ιδίως όταν φέρονταν ανεξέλεγκτα και
επικίνδυνα, φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους οικείους τους και προκαλώντας
ανησυχία στον περίγυρό τους. Δημόσιες συμπεριφορές που γίνονταν αντιληπτές ως
επικίνδυνες, ανήθικες ή ντροπιαστικές αποτελούσαν σταθερό μέρος των ψυχιατρικών
περιγραφών των ψυχικών νόσων (βλ. κεφάλαιο 7) και εντοπίζονταν ανάμεσα στους
λόγους που ωθούσαν το ιδιωτικό και δημόσιο περιβάλλον των ασθενών να στραφεί
στα ψυχιατρικά ιδρύματα (βλ. κεφάλαια 8 και 9). Γενικά, η σύνδεση της
φρενοπάθειας με την απρόβλεπτη, βίαιη και επικίνδυνη συμπεριφορά ήταν ριζωμένη
στις λαϊκές αντιλήψεις για την ψυχική ασθένεια. Σύμφωνα με τον Βρετανό ψυχίατρο
Maurice Craig, για να θεωρηθεί κάποιος φρενοπαθής και να εισαχθεί σε ίδρυμα,
έπρεπε να «καταστρέφει το σπίτι του, να φωνάζει, να τραγουδά, και να είναι εχθρικός
με τους γείτονές του»,61 ενώ την ίδια εποχή ο Γιαννήρης έγραφε ότι ανάμεσα στις
βασικές εικόνες που «ο λαός» είχε για τους φρενοπαθείς ήταν ότι ήταν βίαιοι και
θορυβώδεις.62 Η σημασία της επικινδυνότητας στις αναπαραστάσεις της ψυχικής
ασθένειας ήταν έκδηλη και στην έμφαση των ψυχιατρικών νόμων της εποχής στους
επικίνδυνους φρενοπαθείς,63 καθώς και στην αντιμετώπιση των φρενοκομείων ως
φυλακών και δεσμωτηρίων.64
Αυτές οι συνδηλώσεις της ψυχικής ασθένειας και των ψυχιατρικών ιδρυμάτων
αποθάρρυναν την ψυχιατρική νοσηλεία γυναικών, ιδίως γυναικών των μεσαίων και
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά που έκαναν
επιτακτικό και αναπόφευκτο τον εγκλεισμό, κυρίως η ανεξέλεγκτη, βίαιη και
επικίνδυνη συμπεριφορά και η δημόσια εκδήλωση των ψυχικών διαταραχών, ήταν
πιο στενά συνδεμένα με τους άνδρες,65 ενώ οι γυναίκες φρενοπαθείς θεωρούνταν ότι
παρουσίαζαν πιο ήσυχα συμπτώματα.66 Στην υπό εξέταση περίοδο είχε παγιωθεί η
61

Maurice Craig, Psychological Medicine, ό.π., σ. 477.
Μιχαήλ Γιαννήρης, Περί της Νοσηλείας και Περιθάλψεως των Φρενοπαθών εν τοις Φρενιατρείοις ή
κατ’ Οίκον: Πρός Μόρφωσιν Νοσοκόμων, Αθήνα, 1903, σ. 90-91.
63
Βλ. κεφ. 2 και Mark Finnane, «From dangerous lunatic to human rights? Τhe law and mental illness
in Australian history», στο Catherine Coleborne και Dolly MacKinnon (επιμ.), Madness in Australia:
Histories, Heritage and the Asylum, St. Lucia: University of Queensland Press, 2003, σ. 23-36.
64
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Δαφνίω Φρενοκομείου Δρομοκαϊτείου, 1898:
Πεπραγμένα, Αθήνα, 1899, σ. 10.
65
Stephen Garton, «Asylum histories: Reconsidering Australia’s lunatic past», στο Catherine
Coleborne και Dolly MacKinnon (επιμ.), Madness in Australia, ό.π., σ. 11-22.
66
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Esquirol, οι άνδρες ήταν «πιο μανιακοί» από τις γυναίκες (JeanÉtienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales, τ. 1, ό.π., σ. 38). Για τον έμφυλο διαχωρισμό
των συμπτωμάτων, βλ. Akihito Suzuki, «Were asylums men’s places?», ό.π., σ. 302-04 και Michael
MacDonald, Mystical Bedlam: Μadness, Αnxiety, and Ηealing in Seventeenth-Century England,
Cambridge: Cambridge University Press, 1981, κεφ. 3. Στο τελευταίο υποστηρίζεται ότι από το 17ο
αιώνα η επικίνδυνη, μανιακή συμπεριφορά ταυτίστηκε με τον τρόπο που θεωρούνταν ότι νοσούσαν οι
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κατηγοριοποίηση των ανδρών ως πιο «δύσκολων» ασθενών, όπως φαίνεται από τον
τρόπο λειτουργίας του σκοτσέζικου συστήματος «boarding-out», δηλαδή της
πρακτικής οι χρόνιοι και ήσυχοι ασθενείς των ασύλων να εξέρχονται από αυτά και να
μένουν με «φύλακες», συγγενείς τους ή μη. Στα τέλη του 19ου αιώνα πιο πιθανές
υποψήφιες για boarding-out ήταν οι γυναίκες, γιατί η φροντίδα τους θεωρούνταν πιο
εύκολη, οι συνήθειές τους πιο διαχειρίσιμες και τα χαρακτηριστικά τους πιο συμβατά
με την οικογενειακή ζωή.67 Τέλος, γενικά θεωρούνταν ευκολότερο για τις γυναίκες να
κρατηθούν μακριά από το δημόσιο χώρο και να τεθούν υπό ιδιωτικό έλεγχο, καθώς οι
πιθανότητες δημόσιας εκδήλωσης της φρενοπάθειάς τους μειώνονταν λόγω της
επικέντρωσης των δραστηριοτήτων τους στην ιδιωτική σφαίρα.68 Επομένως, η
εισαγωγή στο ψυχιατρικό ίδρυμα με σκοπό να αποφευχθεί η έκθεση σε εντονότερα
δημόσιους χώρους, ήταν λιγότερο πιθανό να επιδιωχθεί στην περίπτωση των
γυναικών παρά των ανδρών.

Διαφορετικές περιπτώσεις

Μέχρι τώρα η υπερίσχυση των γυναικών στα τρία από τα τέσσερα ιδρύματα
ερμηνεύτηκε με βάση τις επιλογές και τις δυνατότητες του περίγυρου των ασθενών, ο
οποίος ήταν λιγότερο πρόθυμος να εισάγει στο ίδρυμα και περισσότερο ικανός να
κρατήσει στο σπίτι τις γυναίκες παρά τους άνδρες. Το Gartnavel όμως, όπου το
ποσοστό των γυναικών ήταν μεγαλύτερο – έστω και ελάχιστα – από αυτό των ανδρών
άνδρες· αντίθετα οι γυναίκες παρουσιάζονταν να πάσχουν από ελαφριές καταστάσεις και συμπτώματα,
όπως φόβο και ανησυχία.
Ο σπανιότερος χαρακτηρισμός των γυναικών από ό,τι των ανδρών ως επικίνδυνων και βίαιων
δεν αφορούσε μόνο τη φρενοπάθεια: από τα τέλη του 18ου αιώνα η πλειονότητα των
καταγεγραμμένων παραβάσεων γινόταν από άνδρες και η γυναικεία παραβατική συμπεριφορά έπαιρνε
λιγότερο βίαιες μορφές από την ανδρική. Malcolm Feeley και Deborah Little, «The vanishing female:
The decline of women in the criminal process, 1687-1912», στο Robert Weiss (επιμ.), The Social
History of Crime, Policing and Punishment, Aldershot: Ashgate, 1999, σ. 267-305.
67
Harriet Sturdy και William Parry-Jones, «Boarding-out insane patients: the significance of the
Scottish system 1857-1913», στο Peter Bartlett και David Wright (επιμ), Outside the Walls of the
Asylum: On ‘Care and Community’ in Modern Britain and Ireland, New Brunswick: Athlone Press,
1999, σ. 86-114.
68
Με παρόμοιο τρόπο έχουν εξηγηθεί τα χαμηλότερα ποσοστά γυναικείας από ανδρικής
καταγεγραμμένης εγκληματικότητας από τα τέλη του 18ου αιώνα. Συγκεκριμένα έχει υποστηριχθεί ότι
η όξυνση των έμφυλων διαφορών και ο εντοπισμός της ιδανικής θέσης των γυναικών στην ιδιωτική
σφαίρα σήμαινε ότι οι γυναίκες είχαν λιγότερες ευκαιρίες να προβούν σε παραβατική συμπεριφορά και
ότι, όταν το έκαναν, υπόκεινταν περισσότερο σε ανεπίσημα, ιδιωτικά συστήματα ελέγχου παρά στο
δικαστικό σύστημα. Malcolm Feeley και Deborah Little, «The vanishing female», ό.π., σ. 267-305.
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(διάγραμμα 4.1),69 αναιρεί τη διαπίστωση ότι οι γυναίκες εισάγονταν στα ψυχιατρικά
ιδρύματα σπανιότερα από τους άνδρες και στηρίζει την αντίθετη άποψη ή την
ερμηνεία ότι τα δύο φύλα εισάγονταν σε αντιστοιχία με την αναλογία τους στο γενικό
πληθυσμό. Το γεγονός ότι αυτό παρατηρείται μόνο στο Gartnavel οδηγεί στην
υπόθεση ότι στο ίδρυμα αυτό βρίσκονταν σε λειτουργία ειδικοί παράγοντες, που
διευκόλυναν την εισαγωγή γυναικών και επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι το είδος κάθε
ιδρύματος επηρέαζε το ποιοι εισάγονταν σε αυτό.70
Η πιο εμφανής διαφορά του βασιλικού ασύλου σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι
ότι όλοι σχεδόν οι ασθενείς του νοσηλεύονταν με ιδιωτικές δαπάνες (βλ. κεφάλαιο 3).
Η σχέση της οικονομικής πλευράς της νοσηλείας με την αναλογία των φύλων είχε
σημειωθεί, όπως είδαμε, από τον διευθυντή του Gartnavel και ενισχύεται από το
γεγονός ότι στους ασθενείς του Gartnavel οι γυναίκες άρχισαν να υπερτερούν των
ανδρών, μόνο αφού σταμάτησαν να γίνονται δεκτοί άποροι στο ίδρυμα από τη
δεκαετία του 1880.71 Μέχρι τότε το βασιλικό άσυλο είχε περισσότερους άνδρες
ασθενείς, κάτι που οφειλόταν κυρίως στους απόρους, στους οποίους οι άνδρες ήταν
περισσότεροι, ενώ οι ιδιωτικοί ήταν σχεδόν εξίσου άνδρες και γυναίκες.72 Εκτός από
την ερμηνεία που έδινε ο Oswald, που είχε να κάνει με τη δυνατότητα πληρωμής
νοσηλίων, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ιδιωτική πληρωμή νοσηλίων
δημιουργούσε ιδιαίτερες συνθήκες, οι οποίες αντιστάθμιζαν τα εμπόδια που
αναφέρθηκε πιο πάνω ότι περιόριζαν τις εισαγωγές γυναικών. Συγκεκριμένα, η
ιδιωτική πληρωμή των νοσηλίων τοποθετούσε στη θέση του πελάτη την οικογένεια
του ασθενούς αλλά και τον ίδιο, στην περίπτωση που εισαγόταν με δική του αίτηση
(βλ. πιο κάτω), εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη τους και λειτουργώντας ως εγγύηση
ότι θα είχαν λόγο στις αποφάσεις της νοσηλείας και ότι θα λάμβαναν καλές
υπηρεσίες.
Ένας άλλος παράγοντας που ενθάρρυνε την εισαγωγή γυναικών στο Gartnavel
είχε να κάνει με το επίπεδο νοσηλείας σε αυτό και συγκεκριμένα με την προσπάθεια
αναπαραγωγής στο άσυλο ενός περιβάλλοντος οικογενειακού. Ο David Yellowlees,
69

Μάλιστα, αν αφαιρέσουμε από τις εισαγωγές στο Gartnavel τις έκτακτες εισαγωγές ανδρών των
ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η υπερίσχυση των γυναικών
γίνεται εντονότερη (βλ. υποσημείωση 54).
70
Joan Busfield, Men, Women, and Madness: Understanding Gender and Mental Disorder,
Basingstoke: Macmillan, 1996, σ. 123-25.
71
Jonathan Andrews, «Raising the tone of asylumdom. Maintaining and expelling pauper lunatics at
the Glasgow Royal Asylum in the nineteenth century», στο Joseph Melling και Bill Forsythe (επιμ.),
Insanity, Institutions, and Society, 1800-1914, London: Routledge, 1999, σ. 200-22.
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Jonathan Andrews, «Raising the tone of asylumdom», ό.π., σ. 200-22.
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επί 27 έτη ιατρικός διευθυντής του ιδρύματος, αναφερόταν με περηφάνια στα
στοιχεία της ηθικής θεραπείας που εφαρμοζόταν στο Gartnavel, τονίζοντας την
αίσθηση σπιτιού που έδιναν τα δωμάτια των ασθενών.73 Η παροχή ενός τέτοιου
περιβάλλοντος, που ήταν δυνατή χάρη στο σχετικά μικρό αριθμό ασθενών του
βασιλικού ασύλου,74 έκανε το Gartnavel να προβάλλει ως καταλληλότερο για τις
γυναίκες από ό,τι, για παράδειγμα, ένα άσυλο απόρων, όπου οι συνθήκες διαμονής
ήταν δυσκολότερες.75
Τόσο η προβολή της οικογενειακής ατμόσφαιρας όσο και η αίσθηση ότι η
ιδιωτική αμοιβή επέτρεπε τον ιδιωτικό έλεγχο της νοσηλείας, καλλιεργούσαν μια
εικόνα του ιδρύματος ως ιδιωτικού χώρου. Αυτή η εικόνα ενισχυόταν από το
χαλαρότερο δημόσιο έλεγχο του Gartnavel, το οποίο, σε αντίθεση με το Gartloch,
υπαγόταν μόνο στο γενικό και όχι και στο τοπικό συμβούλιο φρενοπάθειας (βλ.
κεφάλαιο 2). Επιπλέον, και πάλι σε αντίθεση με το επαρχιακό άσυλο αλλά και με τα
ελληνικά ιδρύματα, στο βασιλικό άσυλο γινόταν εκτεταμένη χρήση της εθελοντικής
εισαγωγής, δηλαδή της εισαγωγής με αίτηση του ασθενούς, χωρίς ιατρικά
πιστοποιητικά και χωρίς επίσημη εντολή εισαγωγής από τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές.76 Ελαχιστοποιώντας τους ενδιάμεσους σταθμούς ανάμεσα στο σπίτι και το
ίδρυμα και κατ’ επέκταση την έκθεση του ασθενούς σε δημόσια βλέμματα, η
εθελοντική εισαγωγή, που χρειαζόταν μόνο μια αίτηση από τον ασθενή και την άδεια
ενός γενικού επιτρόπου φρενοπάθειας, διευκόλυνε την εισαγωγή γυναικών.
Ο παράγοντας, όμως, της μειωμένης δημόσιας επίβλεψης εντοπίζεται, όπως
είδαμε πιο πάνω, και στο Αιγινήτειο, όπου, επιπλέον, οι δημόσιοι ασθενείς ήταν
λιγότεροι από τους ιδιωτικούς (βλ. κεφάλαιο 3). Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά έδιναν
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88th Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1901, σ. 16.
Σύμφωνα με τις ετήσιες λογοδοσίες, ο πληθυσμός του Gartnavel ήταν πολύ μικρότερος, σχεδόν ο
μισός, από ό,τι του Gartloch. Για παράδειγμα, στο Gartnavel το 1905 νοσηλεύτηκαν 558 ασθενείς και
διέμεναν σε αυτό κατά μέσο όρο 437, ενώ στο Gartloch το 1905-6 νοσηλεύτηκαν 971 ασθενείς και
κατά μέσο όρο βρίσκονταν στο ίδρυμα 702 (92nd Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for
Lunatics (Gartnavel) for the year 1905 και 9th Annual Report of the Glasgow District Asylum
(Gartloch) for 1905-1906).
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Jonathan Andrews, «The patient population», στο Jonathan Andrews και Iain Smith (επιμ.), ‘Let
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εισαχθέντων ασθενών, στο Gartloch από το 1900 ως το 1920 εισήχθησαν συνολικά μόνο δύο
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Γενικά, ο θεσμός της εθελοντικής εισαγωγής δεν ήταν διαδεδομένος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και
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στο Αιγινήτειο την εικόνα ιδιωτικής κλινικής και εξηγούν γιατί το ποσοστό των
γυναικών σε αυτό ήταν μεγαλύτερο από ό,τι στο Δρομοκαΐτειο, όπου ο δημόσιος
έλεγχος ήταν εντονότερος και οι δημόσιοι ασθενείς υπερτερούσαν. Επιπρόσθετα, η
εισαγωγή γυναικών στο Αιγινήτειο ενθαρρυνόταν και από άλλα χαρακτηριστικά του,
που είχαν να κάνουν με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του ως πανεπιστημιακής κλινικής.
Οι μικρές κατά μέσο όρο διάρκειες νοσηλείας, μικρότερες από ό,τι στα άλλα τρία
ιδρύματα (βλ. κεφάλαιο 10), και η τοποθεσία του κοντά στο κέντρο της πόλης έκαναν
την εισαγωγή στο Αιγινήτειο να μοιάζει περισσότερο σαν προσωρινή απομάκρυνση
από τον οικογενειακό χώρο παρά σαν μακροχρόνιο χωρισμό με αβέβαιη
επανασύνδεση. Επίσης, η πανεπιστημιακή φυσιογνωμία προσέδιδε στο Αιγινήτειο
επιστημονικό κύρος, ενώ η νευρολογική κατεύθυνση του έδινε το χαρακτήρα
νοσοκομείου για σωματικά προβλήματα και έπαιζε ρόλο στην εισαγωγή γυναικών σε
αυτό, καθώς πάνω από το 40% των γυναικών που εισήχθησαν την υπό εξέταση
περίοδο διαγνώστηκαν με νευρολογικές διαγνώσεις. Τα γνωρίσματα αυτά, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι το Αιγινήτειο ήταν στις αρχές του 20ού αιώνα ένα
καινούριο ίδρυμα, ελαφρύναν το στίγμα της νοσηλείας σε αυτό και το
διαφοροποιούσαν σημαντικά από το Δρομοκαΐτειο, που ως παλιότερο και ως τυπικό
άσυλο φρενοβλαβών είχε μια εδραιωμένη, αρνητική σε μεγάλο βαθμό εικόνα.
Αν και όλα αυτά τα στοιχεία το καθιστούσαν πιο προσιτό στο γυναικείο
πληθυσμό, το Αιγινήτειο είχε χαμηλότερο ποσοστό γυναικών από τα σκοτσέζικα
ιδρύματα, ακόμα και από το Gartloch, που ήταν άσυλο απόρων με ό,τι αυτό
συνεπαγόταν (μεγάλο μέγεθος, μακροχρόνιες νοσηλείες και δημόσιο έλεγχο).
Φαίνεται λοιπόν ότι τα ψυχιατρικά ιδρύματα θεωρούνταν κατάλληλα για γυναίκες
περισσότερο στη Σκοτία παρά στην Ελλάδα, κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί ως
ένδειξη ότι στη Σκοτία τα ψυχιατρικά ιδρύματα ήταν περισσότερο αποδεκτά από ό,τι
στην Ελλάδα. Αν μη τι άλλο, οι Σκοτσέζοι είχαν περισσότερο χρόνο να
προσαρμοστούν στην ύπαρξη και τη λειτουργία των ιδρυμάτων και περισσότερες
ευκαιρίες να τα χρησιμοποιήσουν, αφού ψυχιατρικά άσυλα άρχισαν να ιδρύονται στη
Σκοτία από τα τέλη του 18ου αιώνα και ήταν πολυάριθμα στις αρχές του 20ού, ενώ,
στην Ελλάδα την ίδια εποχή, τα ψυχιατρικά ιδρύματα ήταν ένας πιο πρόσφατος και
λιγότερο διαδεδομένος θεσμός (βλ. κεφάλαιο 2). Η μεγαλύτερη αποδοχή και χρήση
των ψυχιατρικών ιδρυμάτων στη Σκοτία έχει να κάνει, επίσης, με το γεγονός ότι τα
υπό εξέταση σκοτσέζικα ιδρύματα αντλούσαν ασθενείς από την αστική και
βιομηχανική Γλασκόβη, ενώ τα ελληνικά από το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού,
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που ήταν σε μεγάλο βαθμό αγροτικός και παραδοσιακός, χαρακτηριστικά που γενικά
δεν ευνοούσαν τη χρήση των ψυχιατρικών θεσμών. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι,
όταν οι ψυχιατρικές κλίνες είναι περιορισμένες, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας,
δίνεται προτεραιότητα νοσηλείας σε ασθενείς με συμπτώματα που θεωρούνταν
επικίνδυνα και εκδηλώνονταν δημόσια, δηλαδή σε ασθενείς που, όπως είδαμε, ήταν
πιο πιθανόν να είναι άνδρες.77
Τέλος, εφόσον η εισαγωγή των γυναικών στα ψυχιατρικά ιδρύματα
επηρεαζόταν από την αντίληψη ότι η ψυχιατρική νοσηλεία έπληττε τη δυνατότητα
των γυναικών να εκπληρώσουν τους κοινωνικούς τους ρόλους, χρειάζεται να
εξετάσουμε το ενδεχόμενο οι γυναίκες στη Σκοτία να είχαν εντονότερη δημόσια
παρουσία από ό,τι στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό να εισάγονταν περισσότερο στα
ιδρύματα. Ένας δείκτης για το ζήτημα αυτό είναι η έκταση της γυναικείας εργασίας,
όπως καταγραφόταν στις απογραφές πληθυσμού, οι οποίες, με όλα τα προβλήματα
και τις ελλείψεις που είδαμε στο κεφάλαιο 1, δεν παύουν να αποτελούν βασική πηγή
τέτοιων ποσοτικών στοιχείων. Σύμφωνα με την ελληνική απογραφή του 1920 και τη
σκοτσέζικη του 1911, η παρουσία των γυναικών στο χώρο της εργασίας ήταν
μικρότερη στην Ελλάδα παρά στη Σκοτία, αφού στην πρώτη εργαζόταν το 11% και
στη δεύτερη το 30,7% των γυναικών δέκα ετών και άνω.78

Τα ποσοστά των

γυναικών που καταγράφονταν ως εργαζόμενες στα μητρώα ασθενών των ιδρυμάτων
(28,6% των γυναικών στο Gartloch, το 26,4% στο Gartnavel, το 11% στο Αιγινήτειο
και το 3,7% στο Δρομοκαΐτειο) ακολουθούν την τάση του χαμηλότερου ποσοστού
εργαζόμενων γυναικών στην Ελλάδα. Συνεπώς, από όσο τουλάχιστον μπορούμε να
κρίνουμε από την καταγεγραμμένη γυναικεία εργασία, η παρουσία των γυναικών στη
δημόσια σφαίρα ήταν λιγότερο εκτεταμένη στην Ελλάδα από ό,τι στη Σκοτία.
Η ανάλυση με βάση το φύλο οδηγεί σε σημαντικά συμπεράσματα σε σχέση
τόσο με τις ψυχιατρικές και λαϊκές αντιλήψεις για την ψυχική νόσο όσο και με την
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Akihito Suzuki, «Were asylums men’s places?», ό.π., σ. 304-11.
Census of Scotland, 1911, Report on the Twelfth Decennial Census of Scotland, τ. 2, BPP, 1913,
LXXX [Cd.6896], σ. lxvii και Απογραφή του Πληθυσμού της Ελλάδας κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920.
Γενικά Στατιστικά Αποτελέσματα, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1928, σ. ο. Η απογραφή του 1907 δίνει
πολύ μικρότερο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών (5%), αλλά αφορά τις γυναίκες όλων των ηλικιών –
όχι μόνο αυτές από 10 ετών και άνω. Άλλωστε η μεγάλη αύξηση του γυναικείου ενεργού πληθυσμού
που αναδεικνύεται από τη σύγκριση των δύο στατιστικών, αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό τα
διαφορετικά κριτήρια, με τα οποία οριζόταν η καταγραφόμενη στις απογραφές εργασία. Έφη Αβδελά,
Δημόσιοι Υπάλληλοι Γένους Θηλυκού. Καταμερισμός της Εργασίας κατά Φύλα στον Δημόσιο Τομέα,
1908-1955, Αθήνα: Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1990, σ. 35.
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αντιμετώπιση των ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Από τη μία πλευρά, ο ψυχιατρικός λόγος
διαχώριζε τους άνδρες από τις γυναίκες ψυχικά ασθενείς, εντόπιζε τις διαφορές
μεταξύ τους σε βιολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες και αντιλαμβανόταν το
γυναικείο σώμα και πνεύμα μέσα από τη σύγκρισή τους με το ανδρικό, όπως
αναδεικνύει η τάση να σκιαγραφείται η διαφορετικότητα των γυναικών με βάση τους
άνδρες, που παίζουν το ρόλο του προτύπου.79 Επιπλέον, γίνεται φανερό ότι οι
ψυχιατρικές θεωρίες, ακόμα και οι βιολογικές, είχαν κοινωνικές αφετηρίες και
προεκτάσεις, καθώς προϋπέθεταν, υιοθετούσαν και υποστήριζαν τους έμφυλους
ρόλους της ενεργής και δημόσιας ζωής των ανδρών και της ήσυχης και ιδιωτικής ζωή
των γυναικών.80 Αν οι επιστημονικοί λόγοι συνιστούν πάντα «μεταμφιεσμένες
πολιτισμικές αφηγήσεις», αφού ακόμα και δεδομένα που ανήκουν στον τομέα της
φυσιολογίας και της παθολογίας γίνονται αντιληπτά αναγκαστικά μέσα από
πολιτισμικές αντιλήψεις,81 στην περίπτωση της ψυχιατρικής η μεταμφίεση συχνά
έλειπε, όπως φαίνεται από το γεγονός ότι οι ψυχίατροι υπερασπίζονταν και
καταδίκαζαν ρητά διάφορες κοινωνικές πρακτικές που αφορούσαν τον τρόπο ζωής,
την εκπαίδευση και την εργασία των δύο φύλων και απέρριπταν ευθέως τη γυναικεία
χειραφέτηση.82 Γίνεται, δηλαδή, εμφανές ότι οι κοινωνικές εξουσίες του γιατρού, οι
οποίες θεμελιώθηκαν από τα τέλη του 18ου αιώνα στην «ηθική ευθυγράμμιση» των
τροφίμων των ασύλων,83 έτειναν μέσα από τις κοινωνικές στοχεύσεις και λειτουργίες
του ψυχιατρικού λόγου να επεκτείνονται εκτός του ασύλου και πέραν της άμεσης
σχέσης γιατρού-ασθενούς: η ψυχιατρική διεκδικούσε όχι μόνο τον έλεγχο και τη
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Thomas Laqueur, Making Sex, ό.π., σ. 5-6· Lesley Hall, «Interpreting abnormal psychology in the
late nineteenth century: William James’s spiritual crisis», στο Waltraud Ernst (επιμ.), Histories of the
Normal and the Abnormal: Social and Cultural Histories of Norms and Normativity, London:
Routledge, 2006, σ. 183-204 και Ornella Moscucci, The Science of Woman: Gynaecology and Gender
in England, 1800-1929, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, σ. 7-41.
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θεραπεία της τρέλας, αλλά και τη γενικευμένη εξουσία να ορίζει και να ελέγχει το
ανώμαλο.84
Οι κοινωνικές παραδοχές για τα χαρακτηριστικά και τους ρόλους των φύλων
επηρέαζαν και τις λαϊκές αναπαραστάσεις της ψυχικής νόσου. Η ιδεολογία των
χωριστών σφαιρών, το οικιακό ιδεώδες και τα παραδεδομένα ψυχικά και σωματικά
γνωρίσματα των δύο φύλων περιέχονταν στη διάκριση των γυναικών φρενοπαθών ως
εύκολων και ήσυχων ασθενών με συμπτώματα που περιορίζονταν στην ιδιωτική
σφαίρα, και των ανδρών ως δύσκολων ασθενών με ανεξέλεγκτα και δημόσια
συμπτώματα. Αυτή η διαφοροποίηση ήταν κοινή στις ιατρικές και λαϊκές περιγραφές
της ψυχικής ασθένειας και έκανε την ψυχιατρική νοσηλεία των γυναικών να
προβάλλει λιγότερο επιβεβλημένη από των ανδρών. Έξαλλου, οι κοινωνικές
αναπαραστάσεις για τις γυναίκες, όπως η προβολή τους ως ευαίσθητων και ευάλωτων
και η θεωρούμενη ιδιωτική φύση της ζωής τους, συνέβαλλε στην πιο περιορισμένη
χρήση των ιδρυμάτων για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες. Αν και η οικογένεια δεν
ήταν πάντα η ιδιωτική σφαίρα προστασίας που περιέγραφε το οικιακό ιδεώδες, καθώς
ενσωμάτωνε σημαντικές λειτουργίες κοινωνικού ελέγχου, η απομάκρυνση των
γυναικών από τον ιδιωτικό χώρο και η εισαγωγή τους στο ψυχιατρικό ίδρυμα γινόταν
αντιληπτή τουλάχιστον σε ιδεολογικό επίπεδο ως επιζήμια και αποφευγόταν για τις
γυναίκες περισσότερο από ό,τι για τους άνδρες.
Από την άλλη μεριά, η αναλογία των ανδρών και γυναικών ασθενών στα
ιδρύματα συνδέεται όχι μόνο με τις έμφυλες αναπαραστάσεις εντός και εκτός της
ψυχικής ασθένειας αλλά και με το βαθμό αποδοχής των ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Η
μικρής έκτασης ψυχιατρική νοσηλεία για τις γυναίκες στην Ελλάδα αναδεικνύει ότι
τα ιδρύματα αντιμετωπίζονταν με περισσότερο δισταγμό ή δυσπιστία από ό,τι στη
Σκοτία, όπου τα ποσοστά ανδρών και γυναικών ασθενών πλησίαζαν περισσότερο
μεταξύ τους. Τελικά, με αφετηρία την παρουσία των γυναικών στις ψυχιατρικές
εισαγωγές μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι η έκταση και οι τρόποι χρήσης των
ιδρυμάτων εξαρτιόντουσαν από τη φυσιογνωμία και το ψυχιατρικό σύστημα κάθε
κοινωνίας, καθώς και από τα γνωρίσματα κάθε ιδρύματος. Συγκεκριμένα, σε μια
χώρα όπως η Ελλάδα, που, σε αντίθεση με τη Σκοτία, ήταν σε μεγάλο βαθμό
αγροτική και με λίγους ψυχιατρικούς θεσμούς, οι οποίοι δεν αριθμούσαν πολλά
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χρόνια λειτουργίας, η χρήση των ιδρυμάτων για τις γυναίκες ήταν λιγότερο
διαδεδομένη και τα ιδρύματα λιγότερο αποδεκτά. Αντίθετα, η νοσηλεία των γυναικών
ενθαρρυνόταν, όταν οι συνθήκες στο ίδρυμα προβάλλονταν ως παρόμοιες με τις
οικογενειακές, όταν οι ψυχιατρικές υπηρεσίες παρέχονταν επί πληρωμή και ήταν
υψηλού επιπέδου, όταν το ίδρυμα είχε θετική κοινωνική εικόνα και όταν οι ασθενείς
υπόκειντο στη μικρότερη δυνατή δημόσια έκθεση και νοσηλεύονταν για μικρά
χρονικά διαστήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εξετάζοντας την αναλογία των φύλων στις εισαγωγές στα ιδρύματα, οι άνδρες και οι
γυναίκες παρουσιάστηκαν ως δύο ομάδες ομοιογενείς. Αυτή η ομοιογένεια, ωστόσο,
διαρρηγνύεται σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση, που λαμβάνει υπόψη την ηλικία, την
οικογενειακή κατάσταση, την κοινωνική και γεωγραφική προέλευση των ανδρών και
γυναικών. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, με πρώτα στο κεφάλαιο αυτό την ηλικία και
την οικογενειακή κατάσταση, θα εξεταστούν από την οπτική και με το σκοπό που
είχε μέχρι τώρα η ανάλυση του φύλου: όχι ως ενδείξεις για το ποιοι ασθενούσαν
ψυχικά αλλά για το ποιοι εισάγονταν στα συγκεκριμένα ιδρύματα. Μέσα από τον
ιατρικό λόγο για τις ψυχικές ασθένειες και από τα ιατρικά αρχεία των ιδρυμάτων θα
προσπαθήσουμε και πάλι να ανασυστήσουμε τις ιατρικές και λαϊκές αντιλήψεις για
την ψυχική ασθένεια, τη φυσιογνωμία των ασθενών των ιδρυμάτων και κατ’
επέκταση την κοινωνική λειτουργία και τη θέση των ψυχιατρικών θεσμών.

Ηλικία

Σε όλο το 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα η ηλικία αποτελούσε αναπόσπαστη
κατηγορία του ψυχιατρικού λόγου, καθώς θεωρούνταν ότι κάθε ηλικία είχε
διαφορετική σχέση με τη φρενοπάθεια και ότι οι ψυχικές νόσοι δεν είχαν τα ίδια
χαρακτηριστικά, τις ίδιες αιτίες ούτε την ίδια συχνότητα σε όλες τις ηλικίες. Πολλές
ψυχιατρικές αναλύσεις αναφέρονταν ξεχωριστά σε κάθε ηλικιακή περίοδο,1
σημείωναν σε κάθε είδος φρενοπάθειας τις ηλικίες στις οποίες επιχωρίαζε,2 και
διέκριναν ειδικές για ορισμένες ηλικίες φρενοπάθειες, όπως την εφηβική
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Νόσοι της Παρεγκεφαλίδος, Φρενίτιδες Νόσοι, τ. 2, Αθήνα, 1898.
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φρενοπάθεια, τη φρενοπάθεια της κλιμακτηρίου και του γήρατος.3 Επιπλέον,
υποστηριζόταν ότι ορισμένες φρενοπάθειες εμφανίζονταν συχνότερα και άρα ήταν
χαρακτηριστικές σε κάποιες ηλικίες: για παράδειγμα, στην εφηβεία η πρωτόγονος
άνοια, στην ωριμότητα η γενική παράλυση, στην κλιμακτήριο η μελαγχολία και στα
γηρατειά η άνοια.4 Από την άλλη μεριά, ορισμένες ηλικίες, όπως η εφηβεία, η
κλιμακτήριος και το γήρας, θεωρούνταν ότι δημιουργούσαν συνθήκες που
καθιστούσαν τον οργανισμό ευάλωτο και ότι λειτουργούσαν ως προδιαθετικές αιτίες
της ψυχικής νόσου.5
Σε κάθε περίπτωση, στην ψυχιατρική θεωρία έπαιζε σημαντικό ρόλο ο
χωρισμός της ζωής του ανθρώπου σε παιδική ηλικία, εφηβεία, ωριμότητα,
κλιμακτήριο και γηρατειά. Ωστόσο, οι ηλικίες αυτές δεν αντιστοιχούνταν από όλους
τους γιατρούς με τα ίδια ακριβώς έτη. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Thomas
Clouston, ο οποίος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις περιόδους της ανάπτυξης, η
παιδική ηλικία έφτανε ως τα 13 και η εφηβική ως τα 25,6 ενώ για άλλους ψυχιάτρους,
η περίοδος της ανάπτυξης παρατεινόταν ως τα 30.7 Η παρατεταμένη ως τα 25 ή τα 30
εφηβεία μοιάζει ασύμβατη τόσο με τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής, καθώς συχνά
η εργασία και η έγγαμη ζωή ξεκινούσαν νωρίτερα, όσο και με τα νομικά, αφού η
ενηλικίωση οριζόταν από το νόμο στα 21 στην Ελλάδα8 και στα 22 στη Σκοτία.9
Εντούτοις, για τους περισσότερους ψυχιάτρους η ώριμη ηλικία ξεκινούσε από τα 26 ή

3

Thomas Smith Clouston, Clinical Lectures on Mental Diseases, London: J. & A. Churchill, 1898, ε΄
έκδοση, σ. 577-649.
4
Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales: Considérées sous les Rapports Médical,
Hygiénique et Médico-Légal, τ. 1, Paris: J.-B. Baillière, 1858, σ. 32· Henry Maudsley, The Physiology
and Pathology of the Mind, London: Routledge/Thoemmes Press, 1993 (1867), σ. 212 και Emmanuel
Régis, Précis de Psychiatrie, ε΄ έκδοση, Paris: Octave Doin et fils, 1914, σ. 32.
5
7th Annual Report of Gartloch Asylum and Hospital for Mental Disorders, for the year ending 15th
May 1904, σ. 11· 8th Annual Report of Gartloch Asylum and Hospital for Mental Disorders, for the
year ending 15th May 1905, σ. 6· 9th Annual Report of the Glasgow District Asylum (Gartloch) for
1905-1906, σ. 10· 11th Annual Report of the Glasgow District Mental Hospital (Gartloch) for 19071908, σ. 10 και 12th Annual Report of the Glasgow District Mental Hospital (Gartloch) for 1908-1909,
σ. 11.
6
Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 585.
7
7th Annual Report of Gartloch Asylum and Hospital for Mental Disorders, for the year ending 15th
May 1904, σ. 9.
8
Κώστας Σοφιανός, Το Νομικό Καθεστώς της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας 1833-1900:
Συναγωγή Νόμων, Διαταγμάτων, Εγκυκλίων, Καταστατικών, Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, 1988, σ. 27.
9
Νομικά, στη Σκοτία η παιδική ηλικία διαρκούσε στα κορίτσια ως τα 12 και στα αγόρια ως τα 14. Από
τις ηλικίες αυτές ως και τα 21 τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ήταν ανήλικοι (minors). William
Ireland, The Mental Affections of Children: Idiocy, Imbecility and Insanity (1898), β΄ έκδοση, London:
J. & A. Churchill, 1900, σ. 416.
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ακόμα αργότερα, από τα 31.10 Το τέλος της ωριμότητας και αρχή της επόμενης
περιόδου, της λεγόμενης «περιόδου της παρακμής» (decadent period), που
περιλάμβανε την κλιμακτήριο και την τρίτη ηλικία, ήταν επίσης αμφιλεγόμενα
ζητήματα. Η «ανδρική ηλικία», δηλαδή η ωριμότητα στους άνδρες, θεωρούνταν ότι
τελείωνε στα 45,11 τα 5012 ή τα 55,13 ενώ οι γυναίκες θεωρούνταν ότι ωρίμαζαν αλλά
και παρήκμαζαν νωρίτερα από τους άνδρες, μπαίνοντας στην κλιμακτήριο στα 40.14
Αντίστοιχα, ανάλογα με το φύλο και τον γιατρό, η τρίτη ηλικία ξεκινούσε ανάμεσα
στα 5015 και τα 65.16
Οι διαφορετικές ψυχιατρικές απόψεις για την έναρξη και τη λήξη κάθε περιόδου
και γενικότερα το γεγονός ότι οι ηλικίες και τα χρόνια με τα οποία αυτές
αντιστοιχούνται διαφέρουν συχνά από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε κοινωνία
αναδεικνύουν ότι η διάκριση των ηλικιακών περιόδων είναι μια κοινωνική και
πολιτισμική διαδικασία και όχι μια βιολογικά δεδομένη κατάσταση. Για το λόγο αυτό
προκρίθηκε στην εργασία αυτή η ομαδοποίηση των ηλικιών των ασθενών κατά την
εισαγωγή τους με βάση τόσο τις ψυχιατρικές αντιλήψεις όσο και τα κοινωνικά και
νομικά δεδομένα της εποχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η παιδική ηλικία ορίστηκε ως τα
13, η εφηβική ως τα 20, ενώ τα χρόνια 21 ως 25 ομαδοποιήθηκαν ως μια ηλικία
νεότητας μεταβατική ανάμεσα στην εφηβεία και την ωριμότητα.17 Τέλος, από τα 26
ως τα 39 ορίστηκε η ώριμη ηλικία, από τα 40 ως 59 η μέση ηλικία και από τα 60 η
τρίτη ηλικία.

10

Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 585 και William Hammond, A Treatise on Insanity in
its Medical Relations, New York: D. Appleton and Co, 1883, σ. 90.
11
Υπουργείο Εσωτερικών, Στατιστική του εν Κερκύρα Φρενοκομείου του έτους 1877, Αθήνα: Εθνικό
Τυπογραφείο, 1878, σ. 7.
12
Henry Maudsley, The Physiology and Pathology of the Mind, ό.π., σ. 212.
13
Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 617 και 639· 6th Annual Report of Gartloch Asylum and
Hospital for Mental Disorders, for the year ending 15th May 1903, σ. 26· 12th Annual Report of the
Glasgow District Mental Hospital (Gartloch) for 1908-1909, σ. 11 και 10th Annual Report of the
Glasgow District Asylum (Gartloch) for 1906-1907, σ. 7.
14
Henry Maudsley, The Physiology and Pathology of the Mind, ό.π., σ. 212.
15
Στο ίδιο, σ. 212.
16
Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 617 και 639.
17
Παρόμοιες ομάδες της παιδικής, εφηβικής και νεαρής ηλικίας έχουν χρησιμοποιηθεί και από άλλους
μελετητές της υπό εξέτασης εποχής, βλ. Κώστας Σοφιανός, Το Νομικό Καθεστώς της Παιδικής Ηλικίας
και της Νεότητας, ό.π., σ. ιγ, όπου η παιδική ηλικία ορίζεται ως τα 12, η εφηβική από τα 13 ως τα 18
και η νεανική από τα 19 ως τα 25.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1

Ηλικίες των εισαχθέντων στο Δρομοκαΐτειο, το Αιγινήτειο, το Gartloch (1905-1909 και 1916-1920)
και το Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
Ηλικία

Ως 13*
14 ως 20
21 ως 25
26 ως 39
40 ως 59
60 και άνω
Άγνωστο
Σύνολο

Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

Gartloch

Gartnavel

Πλήθος
19
199
218
496
432
59
7

Ποσοστό
1,3%
13,9%
15,2%
34,7%
30,2%
4,1%
0,5%

Πλήθος
3
106
174
381
238
31
28

Ποσοστό
0,3%
11,0%
18,1%
39,6%
24,8%
3,2%
2,9%

Πλήθος
2
67
88
256
301
140
4

Ποσοστό
0,2%
7,8%
10,3%
29,8%
35,1%
16,3%
0,5%

Πλήθος
0
25
57
209
311
137
6

Ποσοστό
0,0%
3,4%
7,7%
28,1%
41,7%
18,4%
0,8%

1430

100,0%

961

100,0%

858

100,0%

745

100,0%

Πηγή: Δείγματα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch και Gartnavel.
*Το μικρότερο παιδί στο Δρομοκαΐτειο ήταν 5, στο Αιγινήτειο 8 και στο Gartloch 11 ετών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1

Ηλικιακές ομάδες στα τέσσερα νοσοκομεία
45,0%
41,7%
39,6%

40,0%

Ποσοστό ασθενών

35,1%

34,7%

35,0%

30,2%

30,0%

29,8%
28,1%
24,8%

25,0%
20,0%
15,0%

18,4%

18,1%
16,3%

15,2%
13,9%
11,0%

10,3%

10,0%

7,8%
4,1%

5,0%
1,3%

0,2%

0,0%

0,0%
Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

7,7%
3,4%

3,2%
0,3%

ως 13
14 ως 20
21 ως 25
26 ως 39
40 ως 59
60+

Gartloch

Gartnavel

Πηγή: Δείγματα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch και Gartnavel.

Ο πίνακας και το διάγραμμα 5.1 παρουσιάζουν τους ασθενείς που εισήχθησαν
στα τέσσερα ιδρύματα ανά ηλικιακή ομάδα. Αν και σε όλα εισάγονταν κυρίως ώριμοι
και μεσήλικες ασθενείς, υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα ιδρύματα. Στα ελληνικά, οι
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ώριμοι ασθενείς ήταν περισσότεροι από τους μεσήλικες. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο
αυτές ομάδες είναι εντονότερη στο Δρομοκαΐτειο, όπου γενικά παρατηρείται
μεγαλύτερη συγκέντρωση στις ηλικίες 26-39, ενώ στο Αιγινήτειο οι ασθενείς
μοιράζονταν σε μεγαλύτερο φάσμα ηλικιών, καθώς εισάγονταν όχι μόνο
περισσότεροι μεσήλικες, αλλά και περισσότερα παιδιά, έφηβοι και ηλικιωμένοι από
ό,τι στο Δρομοκαΐτειο. Στα δύο ιδρύματα της Γλασκόβης εισάγονταν γενικά ασθενείς
σε μεγαλύτερες ηλικίες: σε αντίθεση με τα ελληνικά ιδρύματα, αφενός οι
περισσότεροι ασθενείς ήταν μεσήλικες, αφετέρου, οι νέοι και οι έφηβοι ήταν
λιγότεροι από τους ηλικιωμένους. Επιπλέον, οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι ήταν
περισσότεροι από ό,τι στα ελληνικά παραδείγματα, ενώ τα παιδιά, οι έφηβοι και οι
νέοι λιγότεροι. Άλλωστε, ο μέρος όρος ηλικίας ήταν υψηλότερος στα σκοτσέζικα
ιδρύματα από ό,τι στα ελληνικά (42,4 έτη στο Gartloch, 46,3 στο Gartnavel, 32,9 στο
Αιγινήτειο και 33,6 στο Δρομοκαΐτειο). Με λίγα λόγια, στα ελληνικά ιδρύματα οι
ασθενείς ήταν γενικά μικρότεροι από ό,τι στα σκοτσέζικα και ιδίως στο Gartnavel,
όπου οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι ήταν περισσότεροι και οι νεότεροι λιγότεροι
από ό,τι στο Gartloch.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2

Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού της Σκοτίας (1911)
Ηλικία

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Πλήθος

Ποσοστό

Πλήθος

Ποσοστό

Πλήθος

Ποσοστό

Ως 14

772821

33,5%

763816

31,1%

1536637

32,3%

15-19

233443

10,1%

229294

9,4%

462737

9,7%

20-24

201771

8,7%

217710

8,9%

419481

8,8%

25-39

509804

22,1%

556116

22,7%

1065920

22,4%

40-59

425715

18,4%

463006

18,9%

888721

18,7%

60 και άνω

165099

7,2%

221930

9,1%

387029

8,1%

186

0,0%

193

0,0%

379

0,0%

2308839

100,0%

2452065

100,0%

4760904

100,0%

Άγνωστο
Σύνολο

Πηγή: Census of Scotland, 1911, Report on the Twelfth Decennial Census of Scotland, τ. 2, BPP 1913, LXXX
[Cd.6896], σ. 224-26.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3

Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας (1907)
Ηλικία

Άνδρες

Γυναίκες

Πλήθος

Ποσοστό

Πλήθος

Ως 15

521125

39,3%

16 ως 20
21 ως 25
26 ως 40
41 ως 60
61 και άνω
Άγνωστο

120733
102610
277220
218492
83977
785

9,1%
7,7%
20,9%
16,5%
6,3%
0,1%

Σύνολο

1324942

100,0%

1307010

Σύνολο

Ποσοστό

Πλήθος

Ποσοστό

486333

37,2%

1007458

38,3%

151838
107284
283072
199104
78593
786

11,6%
8,2%
21,7%
15,2%
6,0%
0,1%

272571
209894
560292
417596
162570
1571

10,4%
8,0%
21,3%
15,9%
6,2%
0,1%

100,0%

2631952

100,0%

Πηγή: Στατιστικά Αποτελέσματα της Γενικής Απογραφής Πληθυσμού, 1907, τ. 1, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο,
1909, σ. νε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4

Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού της Ελλάδας (1920)
Ηλικία

Άνδρες
Πλήθος

Γυναίκες

Ποσοστό

Πλήθος

Σύνολο

Ποσοστό

Πλήθος

Ποσοστό

Ως 14

896186

35.9%

821678

32.6%

1717864

34.2%

15-19

261432

10.5%

276482

11.0%

537914

10.7%

20-24

196577

7.9%

215561

8.5%

412138

8.2%

25-39

444067

17.8%

524026

20.8%

968093

19.3%

40-59

482497

19.3%

456219

18.1%

938716

18.7%

60 και άνω

212888

8.5%

226517

9.0%

439405

8.7%

4223

0.2%

3437

0.1%

7660

0.2%

2497870

100.0%

2523920

100.0%

5021790

100.0%

Άγνωστη
Σύνολο

Πηγή: Απογραφή του Πληθυσμού της Ελλάδας κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920. Γενικά Στατιστικά Αποτελέσματα,
Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1928, πίνακας 2, σ. 10.

Σε σύγκριση με τις ηλικιακές τάσεις του γενικού πληθυσμού των δύο χωρών
(πίνακες 5.2, 5.3 και 5.4),18 η κύρια διαφορά αφορά τα παιδιά: η μεγαλύτερη ομάδα
του γενικού πληθυσμού απουσίαζε στην ουσία από τα ιδρύματα. Αντίθετα, οι
κυρίαρχες ηλικιακές ομάδες (26 ως 59 ετών) στα ιδρύματα ήταν μεγαλύτερες από ό,τι
στο γενικό πληθυσμό. Το φαινόμενο της άνισης ηλικιακής κατανομής των ψυχικών
ασθενειών είχε παρατηρηθεί από τους ψυχιάτρους του 19ου και του 20ού αιώνα. Η
μεγαλύτερη συχνότητα ψυχικών νόσων στις μεσαίες ηλικίες αποτελούσε κοινό τόπο
της ψυχιατρικής θεωρίας και βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην παρατήρηση των
ασθενών των ασύλων. Οι Βρετανοί ψυχίατροι του 19ου αιώνα σημείωναν ότι η
μέγιστη συχνότητα των φρενοπαθειών εκδηλώνονταν από τα 25 ως τα 4619 και ότι οι
18

Οι ηλικιακές ομάδες των πινάκων 5.2 και 5.3 έχουν προκύψει αθροιστικά από τις πενταετείς ομάδες
των απογραφών.
19
Henry Maudsley, The Physiology and Pathology of the Mind, ό.π., σ. 212.

139

περισσότεροι ασθενείς των ιδρυμάτων ήταν 25-4020 ή 20-30 ετών.21 Στην Ελλάδα, ο
Τσιριγώτης υπογράμμιζε ότι οι εισαγωγές στο φρενοκομείο της Κέρκυρας το 1877
επιβεβαίωναν το «αξίωμα» που όλοι οι φρενίατροι παραδέχονταν, ότι δηλαδή «οι δύο
πόλοι της ζωής υπόκεινται ολιγώτερον εις την φρενοβλάβειαν, ή η έφηβος και η
ανδρική ηλικία» και συμπλήρωνε ότι «η φρενοβλάβεια βαίνει μεθ’ ορμής
αναπτυσσόμενη από του 20 άχρι του 45 έτους».22 Η μεγαλύτερη συχνότητα των
ψυχικών νόσων στις ώριμες ηλικίες εξηγούνταν από την κυρίαρχη την εποχή αυτή
ψυχιατρική θεωρία ότι οι ψυχικές ασθένειες ήταν συχνότερες και εντονότερες, όταν ο
οργανισμός και συγκεκριμένα ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα ήταν σε πλήρη
ανάπτυξη, η οποία επιτυγχανόταν στην ώριμη ηλικία.23 Επίσης, προβαλλόταν η
ερμηνεία ότι τα άτομα ώριμης ηλικίας έρχονταν σε μεγαλύτερη επαφή με τις αιτίες
της φρενοπάθειας, σωματικές (αλκοόλ, σύφιλη, υπερκόπωση) και ηθικές (ευθύνες,
ανησυχίες, συναισθηματικός και διανοητικός φόρτος).24
Ωστόσο, ούτε η κλιμακτήριος ούτε τα γηρατειά θεωρούνταν ελεύθερα από
φρενοπάθειες.25 Ιδίως στις ηλικίες 40 ως 59 σημειωνόταν ότι εμφανίζονταν οργανικές
εγκεφαλοπάθειες, οι οποίες προκαλούσαν ψυχικά συμπτώματα·26 ότι ο οργανισμός
υφίστατο σημαντικές βιολογικές αλλαγές, που τον έκαναν ψυχικά ευπαθή· και ότι οι
ηθικές, δηλαδή οι ψυχολογικές, συνέπειες από την απομάκρυνση από την ενεργή ζωή
και την απώλεια των ενδιαφερόντων συνέβαλλαν σε αυξημένα περιστατικά ψυχικής
κατάρρευσης.27 Αντίθετα με τους ενήλικες, τους μεσήλικες και τους ηλικιωμένους, τα
παιδιά θεωρούνταν πιο προστατευμένα από τις ψυχικές νόσους: υποστηριζόταν ότι
δεν απειλούνταν από το πλήθος σωματικών και ψυχικών παραγόντων που έθεταν σε
κίνδυνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, ξεκουράζονταν και κοιμούνταν καλά και ο
εγκέφαλός τους είχε σημαντικές ικανότητες θρέψης, με αποτέλεσμα τυχόν
20

Alexander Morison, Outlines of Lectures on Mental Diseases (1824) στο Vieda Skultans, Madness
and Morals: Ideas on Insanity in the Nineteenth Century, London: Routledge & Kegan Paul, 1975, σ.
32-33.
21
John Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A Μanual of Psychological Medicine: Containing the
History, Nosology, Description, Statistics, Diagnosis, Pathology, and Treatment of Insanity: With an
Appendix of Cases, London: J. Churchill, 1858, σ. 247.
22
Υπουργείο Εσωτερικών, Στατιστική του εν Κερκύρα Φρενοκομείου του έτους 1877, ό.π., σ. 7.
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γ’ έκδοση, London: J. Churchill, 1917, σ. 35.
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προβλήματα να διορθώνονται από τον οργανισμό, χωρίς να γίνονται αντιληπτά από
το παιδί και τους γύρω του ως κάτι σοβαρό.28 Άλλωστε, από τον εγκέφαλο και το
νευρικό σύστημα του παιδιού έλειπε η πολυπλοκότητα, που, σύμφωνα με τους
ειδικούς, έκανε πιθανές και επικίνδυνες τις ψυχικές νόσους, καθώς «λειτουργίες που
δεν είναι ανεπτυγμένες, μετά βίας μπορούν να διαταραχθούν».29
Αν η φρενοπάθεια ήταν σπάνια στην παιδική ηλικία, η συχνότητά της
αυξανόταν στην εφηβεία,30 η οποία θεωρούνταν η πρώτη ουσιαστικά επικίνδυνη
ηλικία για την εκδήλωση ψυχικών νόσων.31 Καθώς οι γιατροί παρατηρούσαν ότι μετά
την παιδική ηλικία αυξάνονταν απότομα οι εισαγωγές στα ψυχιατρικά ιδρύματα,
όπως αναδεικνύεται και στα υπό εξέταση ιδρύματα, προσπαθούσαν να εντοπίσουν τη
σχέση της εφηβείας με τη φρενοπάθεια στην ειδική βιολογία και τον τρόπο ζωής των
εφήβων. Οι βιολογικές αλλαγές κατά την εφηβεία και ιδίως όσες αφορούσαν τα
γεννητικά όργανα, αναδεικνύονταν ως καθοριστικός παράγοντας στην εκδήλωση
διαταραχών, όταν υπήρχε βεβαρημένη κληρονομικότητα.32 Επρόκειτο για αυτό που
ονομαζόταν «αυτοδηλητηρίαση της ηβικής διαδικασίας».33 Άλλος επιβαρυντικός
παράγοντας στην εφηβεία θεωρούνταν η τάση για καταχρήσεις που εξασθενούσαν
τον οργανισμό,34 καταχρήσεις συνήθως σεξουαλικής φύσης, αν κρίνουμε από τη
συχνή ιατρική προτροπή να αποφεύγουν τα παιδιά και οι νέοι τον αυνανισμό και τη
σεξουαλική δραστηριότητα τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εφηβείας.35 Επιπρόσθετα,
η έντονη δραστηριότητα του μυαλού στην ηλικία αυτή σημειωνόταν ως παράγοντας
που εγκυμονούσε κινδύνους διαταραχής.36
Οι παραπάνω ψυχιατρικές αντιλήψεις αναδεικνύουν τα βασικά γνωρίσματα που
απέδιδε ο ψυχιατρικός λόγος σε κάθε ηλικία: η παιδική ηλικία περιγραφόταν ως η
28

Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 584.
Τhomas Clifford Allbutt, «Children, insanity in», ό.π., σ. 202-5. Η έννοια της ανάπτυξης αποτελούσε
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άνθρωπο, σε έναν ώριμο άνθρωπο, τον τέλειο διανοητικά και συναισθηματικά σύγχρονο άνθρωπο. Βλ.
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ηλικία της απλότητας, αθωότητας και της ανάγκης για προστασία· η εφηβεία
συνδεόταν με την αρχή των πειρασμών και των καταχρήσεων, τη δυσκολία
αυτοελέγχου και τη διανοητική υπερφόρτωση· η ώριμη ηλικία ταυτιζόταν με την
ενεργητικότητα αλλά και με την κόπωση, τις ανησυχίες, τα προβλήματα και την
ανηθικότητα· τέλος, η μέση και η τρίτη ηλικία σκιαγραφούνταν ως η εποχή της
απόσυρσης από τη δράση, της απώλειας των ενδιαφερόντων και της παρακμής. Αυτές
οι ψυχιατρικές αναπαραστάσεις για τα χαρακτηριστικά και τους ρόλους των ηλικιών
εκφράζονταν με βιολογικούς και κοινωνικούς όρους και, όπως στην περίπτωση των
ψυχιατρικών θεωριών για τα φύλα, προϋπέθεταν και τροφοδοτούσαν τις ευρύτερες
κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής για τις ηλικίες. Μάλιστα, η βασική αντιπαράθεση
που θεμελιωνόταν στον ψυχιατρικό λόγο ανάμεσα στα παιδιά και τους ενήλικες,
τοποθετώντας τα μεν στην προφυλαγμένη και ήρεμη (ιδιωτική) σφαίρα και τους δε
στη δραστήρια αλλά και επικίνδυνη (δημόσια) σφαίρα, ήταν σε επικοινωνία με την
ιδεολογία των χωριστών σφαιρών και με το οικιακό ιδεώδες.
Ενώ οι ψυχίατροι σε μεγάλο βαθμό ερμήνευαν την αναλογία των ηλικιών στα
ιδρύματα με βάση τη συχνότητα των ψυχικών νόσων σε κάθε ηλικία, στην εργασία
αυτή τα στοιχεία από τα ιδρύματα λαμβάνονται ως ενδείξεις για τις αντιλήψεις και τις
πρακτικές σε σχέση με την ψυχιατρική νοσηλεία σε κάθε ηλικία και όχι για την
ψυχική ευπάθεια των ηλικιών. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορούμε να πούμε ότι η πιο
διαδεδομένη ψυχιατρική νοσηλεία των ώριμων σε ηλικία ασθενών, η λιγότερο
διαδεδομένη νοσηλεία των ηλικιωμένων και η απουσία σχεδόν των παιδιών από τα
ιδρύματα είχε να κάνει με τους κοινωνικούς ρόλους και με τις παραδοχές για τις
ηλικίες. Σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές, αφενός οι ώριμοι ενήλικες είχαν
περισσότερες δραστηριότητες και ευθύνες από τα παιδιά και τους ηλικιωμένους, με
αποτέλεσμα, όταν δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε αυτές, να γίνεται ευκολότερα
αντιληπτό ότι έπασχαν και να θεωρείται πιο σημαντικό να νοσηλευτούν, προκειμένου
να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν στα καθήκοντά τους.37 Αφετέρου, η σύνδεση των
ώριμων ηλικιών με περισσότερο ενεργή ζωή και ρόλους, καθιστούσε τα ψυχικά
προβλήματά τους περισσότερο εμφανή, δημόσια και ανεξέλεγκτα από το περιβάλλον
τους από ό,τι ήταν οι διαταραχές των παιδιών και των ηλικιωμένων.
Όσον αφορά τα παιδιά συγκεκριμένα, ορισμένες κατευθύνσεις για να
κατανοήσουμε την απουσία τους από τα ιδρύματα παρέχει ο ψυχιατρικός λόγος που
37

Ellen Dwyer, Homes for the Mad: Life Inside Two Nineteenth-Century Asylums, New Brunswick,
N.J.: Rutgers University Press, 1987, σ. 92.
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άρχισε κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα να εξειδικεύεται στην παιδική ηλικία38
και που υποστήριζε ότι τα παιδιά νοσούσαν ψυχικά συχνότερα από όσο γενικά
θεωρούνταν και όχι μόνο από νοητική καθυστέρηση, η οποία συνηθιζόταν να
θεωρείται η μόνη ή η συχνότερη ψυχική ασθένεια της παιδικής ηλικίας.39 Ωστόσο,
παρά τις προσπάθειες των ψυχίατρων να επεκτείνουν την ειδικότητά τους στα παιδιά,
στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού, σύμφωνα με τους ίδιους τους
ψυχιάτρους, η οικογένεια εξακολουθούσε να απευθύνεται σε νοσοκόμους και
δασκάλους και να μην αναζητεί ιατρική συμβουλή και θεραπεία ακόμα και για παιδιά
με βαριές φρενοπάθειες.40 Σε αυτό το πλαίσιο, οι μικροί αριθμοί ψυχικά ασθενών
παιδιών αποδίδονταν σε κοινωνικούς παράγοντες, που κρατούσαν τα παιδιά με
ψυχικά προβλήματα κρυμμένα από την ιατρική παρατήρηση. Αφενός, οι γονείς
αρνιούνταν ότι το παιδί τους ήταν προβληματικό: σύμφωνα με το νευρολόγοψυχίατρο Σιμωνίδη Βλαβιανό, ακόμα και για ένα επιληπτικό παιδί, οι «δύστυχοι
γονείς» «κολακεύονται» να πιστεύουν ότι θα τα κατάφερνε στο κανονικό σχολείο,
ενώ στην πραγματικότητα είχε ανάγκη από ειδική εκπαίδευση ή φροντίδα σε
νοσοκομείο.41 Αφετέρου, οι γονείς συχνά δεν κατανοούσαν την πραγματική φύση
των προβλημάτων του παιδιού τους.42 Όπως παρατηρούσε ο παιδαγωγός Αριστοτέλης
Κουρτίδης,

τα

«μη

κανονικά»

παιδιά

έτειναν

να

θεωρούνται

απλώς

κακοαναθρεμμένα και «δυσάγωγα», όχι μόνο επειδή οι οικείοι τους απέφευγαν να
παραδεχτούν ότι ήταν ψυχικά ασθενή, αλλά και επειδή στην οικογένεια και στο
σχολείο υπήρχε άγνοια για τις ψυχικές νόσους. Κατά τον Κουρτίδη, ο έτσι κι αλλιώς
δύσκολος διαχωρισμός ανάμεσα στην ψυχική υγεία και ασθένεια ήταν δυσκολότερος
στα παιδιά, αφού «πολλά των εκφύλων παιδίων φυλλάττουσι κεκλεισμένην, ως
ειπείν, την ψυχήν αυτών…παίζουσιν όπως και τα συνήθη παιδία, ομιλούσιν ή
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ενεργούσι όπως και τα άλλα».43 Άλλωστε, σύμφωνα με τους ψυχιάτρους που
ειδικεύονταν στα παιδιά, η ίδια η φύση της παιδικής ηλικίας χαρακτηριζόταν από
ιδιαίτερα γνωρίσματα, όπως έντονη φαντασία, έλλειψη συγκεκριμένου ορίου
ανάμεσα στο αληθινό και το μη, δυστροπίες και τάση για δολιότητα και ανυπακοή,44
με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε ένα παιδί είχε περάσει τα
όρια της διαφορετικότητας που ήταν ανεκτή λόγω της ηλικίας του.45 Τέλος, οι
ψυχίατροι παρατηρούσαν ότι τα ψυχικά ασθενή παιδιά δεν έφταναν συχνά σε αυτούς
και στα ιδρύματα, επειδή η φροντίδα και ο έλεγχος των παιδιών στο περιβάλλον τους
θεωρούνταν γενικά εύκολα και επειδή σε σχέση με τους ενήλικες τα παιδιά γίνονταν
σπανίως αντιληπτά ως επικίνδυνα.46
Η δυσκολία του περίγυρου των παιδιών να αποδεχτεί ότι ήταν ψυχικά ασθενή
και η τάση να τα κρατάει στο σπίτι υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση των ψυχικά
ασθενών παιδιών επηρεαζόταν από την ιδεολογία για την παιδική ηλικία σε
συνδυασμό με το στίγμα της φρενοπάθειας και το φόβο για τα άσυλα. Στο πλαίσιο
του οικιακού ιδεώδους, τα παιδιά γίνονταν αντιληπτά ως σύμβολα της οικογενειακής
ενότητας και ευτυχίας, ως το επίκεντρο της αφοσίωσης και τρυφερότητας47 αλλά και
του ελέγχου της οικογένειας, ο οποίος ασκούνταν ευκολότερα μέσω του χωρισμού
της ιδιωτικής από τη δημόσια σφαίρα και του περιορισμού του παιδιού στην πρώτη.
Τα παιδιά θεωρούνταν ότι έπρεπε να ανήκουν και να κινούνται σε συγκεκριμένους
χώρους, όπως το σπίτι, το σχολείο και την παιδική χαρά, οι οποίοι ελέγχονταν από
την οικογένεια ευκολότερα σε σχέση με τους δημόσιους χώρους της αγοράς και του
δρόμου.48 Η θέση του παιδιού στην οικογένεια και η θεωρούμενη ιδιωτικότητα της
παιδικής ηλικίας διαφαίνεται, για παράδειγμα, στα τέλη του 19ου αιώνα από τις
αντιδράσεις των οικογενειών στις πρώτες προσπάθειες μελέτης του παιδιού από
ψυχολόγους στην Αμερική, τις οποίες οι γονείς αντιμετώπισαν εχθρικά, ως εισβολή
43
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λόγους. Για παράδειγμα, ο Émile Durkheim (L’ Education Morale, Paris: Presses Universitaires de
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στην οικογένεια,49 αλλά και από την προβαλλόμενη ως αναγκαία οικογενειακή
ατμόσφαιρα στα αναμορφωτήρια για τα παιδιά, την οποία προασπιζόταν στην ίδια
χώρα το κίνημα σωτηρίας των παιδιών.50
Η ανάγκη προστασίας, αγάπης και ελέγχου των παιδιών, η ιδεολογία περί
αθωότητας, εύκολης χειραγώγησης και ταύτισης των παιδιών με την ιδιωτική σφαίρα
επηρέαζε τις πρακτικές σε σχέση με ψυχικά ασθενή παιδιά και υπαγόρευε την
αποφυγή της ψυχιατρικής νοσηλείας στην παιδική ηλικία. Αφενός, η αντίληψη της
οικογένειας ως φορέα προστασίας και αγάπης έκανε να μοιάζει σκληρή η προσαγωγή
των παιδιών σε ψυχιατρικά ιδρύματα, τα οποία, όπως είδαμε, ήταν συνδεδεμένα με
επικίνδυνους ή εξαθλιωμένους φρενοπαθείς. Αφετέρου, η νοσηλεία σε ένα
ψυχιατρικό ίδρυμα και μάλιστα σε ένα ίδρυμα όπου νοσηλεύονταν ενήλικες
φρενοπαθείς, δεν μπορούσε εύκολα να συμβιβαστεί με την αντίληψη περί χωριστών
σφαιρών για τα παιδιά και τους ενήλικες. Αντίθετα, πιο εύκολη ήταν η απόφαση
ψυχιατρικής νοσηλείας των παιδιών σε ιδρύματα εξειδικευμένα σε μικρές ηλικίες.
Στη Σκοτία στις αρχές του 20ού αιώνα υπήρχε ζήτηση για περίθαλψη σε τέτοια
ιδρύματα και μάλιστα οι αιτήσεις εισαγωγής ήταν περισσότερες από τις υπάρχουσες
θέσεις, με αποτέλεσμα οι μισές αιτήσεις να απορρίπτονται.51 Αντίθετα, τα παιδιά που
νοσηλεύονταν στα γενικά άσυλα της χώρας εισάγονταν σπάνια με αίτηση των
οικείων τους. Συνήθως ήταν εγκαταλελειμμένα παιδιά και μεταφέρονταν στα άσυλα
από κάποιο άλλο ίδρυμα, όπως από το πτωχοκομείο.52
Στην Ελλάδα, όπου ειδικά ιδρύματα για παιδιά δεν υπήρχαν, φαίνεται ότι τα
γενικά ψυχιατρικά ιδρύματα χρησιμοποιούνταν για τα παιδιά σε λιγότερο
περιορισμένη κλίμακα από ό,τι στη Σκοτία, αφού τα παιδιά ήταν περισσότερα στα
ελληνικά υπό εξέταση ιδρύματα από ό,τι στα σκοτσέζικα. Η διαφορά, ωστόσο, σε ό,τι
αφορά τα παιδιά που εισάγονταν στα ιδρύματα, δεν εντοπίζεται τόσο ανάμεσα στις
δύο χώρες, όσο ανάμεσα στο Αιγινήτειο και τα άλλα ιδρύματα και, άρα, είναι
49
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νοητική καθυστέρηση σε ειδικά ιδρύματα βλ. David Wright, «‘Childlike in his innocence’. Lay
attitudes to ‘idiots’ and ‘imbeciles’ in Victorian England», στο David Wright και Anne Digby (επιμ.),
From Idiocy to Mental Deficiency: Historical Perspectives on People with Learning Disabilities,
London: Routledge, 1996, σ. 118-33.
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πιθανότερο ότι είχε να κάνει με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Αιγινήτειου.
Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά του Αιγινήτειου που είδαμε ότι διευκόλυναν την
εισαγωγή γυναικών, δημιουργώντας μια πιο θετική εικόνα για το ίδρυμα,
λειτουργούσαν με τον ίδιο τρόπο και για τα παιδιά: ο πανεπιστημιακός χαρακτήρας, η
πρόσφατη ίδρυση, οι μικρές διάρκειες νοσηλείας και η κεντρική τοποθεσία του στην
πόλη έκαναν πιο ανώδυνη την απομάκρυνση των παιδιών από την οικογένεια.
Επιπλέον, το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα παιδιά που εισήχθησαν στο
Αιγινήτειο διαγνώστηκαν με νευρολογικές διαταραχές, ενώ σχεδόν όλα τα παιδιά των
άλλων ιδρυμάτων διαγνώστηκαν με νοητική καθυστέρηση, δείχνει ότι στην εισαγωγή
παιδιών στο Αιγινήτειο βασικό ρόλο έπαιζε η νευρολογική του κατεύθυνση. Οι
ασθένειες των νεύρων, όπως η επιληψία, η χορεία, η υστερία και διάφορες
παραλύσεις, ήταν πιο εύκολο να αναγνωριστούν, να γίνουν αποδεκτές και να
οδηγήσουν στη νοσηλεία σε ένα εξειδικευμένο ίδρυμα, καθώς είχαν έντονα σωματικά
συμπτώματα και γίνονταν αντιληπτές ως οργανικές ασθένειες και όχι ως
φρενοπάθειες.53
Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και στο Αιγινήτειο τα παιδιά ήταν λίγα, κάτι που
επιβεβαιώνει ότι τα υπό εξέταση ψυχιατρικά ιδρύματα θεωρούνταν ιδρύματα
ενηλίκων και χρησιμοποιούνταν σπάνια για παιδιά. Βέβαια, η απουσία των παιδιών,
όπως και τα μικρά ποσοστά εφήβων και νέων σε σχέση με αυτά των ώριμων
ασθενών, δεν σήμαινε ότι τα ψυχικά προβλήματα των παιδιών ή των εφήβων
αντιμετωπίζονταν αποκλειστικά στο ιδιωτικό περιβάλλον. Παρά τη διάδοση του
οικιακού ιδεώδους και της ιδεολογίας της ιδιωτικότητας της παιδικής ηλικίας,
διάφοροι ειδικοί (παιδίατροι, παιδαγωγοί, ψυχίατροι, νευρολόγοι και κοινωνικοί
λειτουργοί) περιλαμβάνονταν στις ιδιωτικές πρακτικές σε σχέση με τα παιδιά και
τους εφήβους από το δεύτερο μισό και ιδίως από τα τέλη του 19ου αιώνα. Και οι
ειδικοί αυτοί, ωστόσο, υιοθετούσαν και προασπίζονταν τη γενικότερη αντίληψη περί
χωρισμού του κόσμου των παιδιών από αυτόν των ενηλίκων. Οι ψυχίατροι
συγκεκριμένα πίστευαν ότι η συμβίωση ανηλίκων και ενηλίκων στα ίδια ιδρύματα
δεν ωφελούσε ούτε τους μεν ούτε τους δε.54 Συνεπώς, δεν συμφωνούσαν με την
εισαγωγή μικρών σε ηλικία ασθενών σε γενικά ψυχιατρικά ιδρύματα και υποστήριζαν
53

Και από τους γιατρούς οι νευρικές παθήσεις θεωρούνταν συχνότερες στα παιδιά από ό,τι οι ψυχικές.
Βλ. William Hammond, A Treatise on Insanity, ό.π., σ. 90 και Thomas Clouston, «Developmental
insanities and psychoses. The delirium and night terrors &c., of children. The insanities of children.
The insanities of puberty and adolescence», στο Daniel Hack Tuke (επιμ.), A Dictionary of
Psychological Medicine, τ. 1, ό.π., σ. 357-71.
54
William Ireland, «On the admission of idiotic and imbecile children», ό.π., σ. 182-93.
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ότι τα παιδιά έπρεπε να θεραπεύονται σε ειδικά ιδρύματα, όπου θα έμεναν χωριστά
από τους ενήλικες.55 Στο ίδιο πλαίσιο, στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού
αιώνα γιατροί, ψυχολόγοι και ανθρωπολόγοι έτειναν να χρησιμοποιούν μονάδες
μελέτης και φροντίδας των παιδιών χωριστές από αυτές που προορίζονταν για τους
ενήλικες. Για παράδειγμα, από τη δεκαετία του 1880 ιδρύονταν στις μεγάλες
ευρωπαϊκές πόλεις παιδικά νοσοκομεία,56 ενώ στις αρχές του 20ού αιώνα το κίνημα
μελέτης του παιδιού στην Αμερική και στην Αγγλία βασίστηκε σε νέου τύπου,
εξειδικευμένα ιδρύματα, όπως τις κλινικές καθοδήγησης παιδιών.57
Τα παιδιά δεν ήταν οι μόνοι μη καλοδεχούμενοι ασθενείς των γενικών
ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Τουλάχιστον στα σκοτσέζικα ιδρύματα, όπου ο αριθμός των
ηλικιωμένων ήταν μεγάλος, οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπιζόταν αρνητικά, επειδή
πολλοί από αυτούς θεωρούνταν ότι δεν ήταν φρενοπαθείς, αλλά ότι εισάγονταν λόγω
της σωματικής και διανοητικής τους αδυναμίας και της ανάγκης τους για συνεχή
προσοχή και περίθαλψη.58 Σκοπός της νοσηλείας των ανίατων αυτών ασθενών ήταν,
σύμφωνα με τον διευθυντή του Gartnavel, η φύλαξη και η φροντίδα μέχρι να
πεθάνουν, και όχι η θεραπεία.59 Τα σχόλια αυτά εμπλουτίζουν την εικόνα των
χρήσεων

των

ψυχιατρικών

ιδρυμάτων,

δείχνοντας

ότι

τα

ιδρύματα

δεν

χρησιμοποιούνταν μόνο ως αναρρωτήρια για ώριμους ασθενείς, ώστε αυτοί να
ξαναγυρίσουν στα καθήκοντά τους, αλλά και ως τόποι όπου αποσύρονταν και
περιθωριοποιούνταν άτομα που δεν μπορούσαν πια να προσφέρουν στην οικογένεια
και στην κοινωνία. Ωστόσο, οι αρχές των ιδρυμάτων δεν ήταν πρόθυμες να
αναλάβουν αυτό το ρόλο. Ο διευθυντής του Gartloch υποστήριζε ότι, αν οι
ηλικιωμένοι δεν ήταν κανονικοί φρενοπαθείς και δεν είχαν ελπίδες ανάρρωσης,
μπορούσαν να νοσηλεύονται σε άλλου τύπου ιδρύματα, όχι ψυχιατρικά· με αυτό τον
55

Jaqueline Gateaux-Mennecier, Bourneville et l’ Enfance Aliénée, Paris: Centurion, 1989, σ. 136 και
213-14. Στη Σκοτία στις αρχές του 20ού αιώνα, η επιμονή των ειδικών για ξεχωριστή μεταχείριση των
ατόμων με νοητική καθυστέρηση συνέβαλε στην ίδρυση δύο ιδρυμάτων για τη φροντίδα και την
εκπαίδευση του, του ιδρύματος στο Larbert και αυτού στο Baldovan. William Ireland, The Mental
Affections of Children, ό.π., σ. 418.
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Paul Weindling, «From isolation to therapy. Children’s hospitals and diphtheria in fin de siècle Paris,
London and Berlin», στο Roger Cooter (επιμ.), In the Name of the Child: Health and Welfare, 18801940, London: Routledge, 1992, σ. 124-45.
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Για την Αμερική, βλ. Alice Boardman Smuts, «Science discovers the child, 1893-1935», ό.π., σ. 1-9
και για τη Βρετανία Deborah Thom, «Wishes, anxieties, play and gestures: Child guidance in inter-war
Britain», στο Roger Cooter (επιμ.), In the Name of the Child, ό.π., σ. 200-19 και Roy Porter, «Madness
and the family before Freud: Τhe view of the mad-doctors», Journal of Family History, 23 (1998), σ.
159-172.
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12th Annual Report of the Glasgow District Mental Hospital (Gartloch) for 1908-1909, σ. 7-8.
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87th Annual report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1900, σ. 1011.

147

τρόπο και το δημόσιο θα επιβαρυνόταν λιγότερο (η νοσηλεία σε ψυχιατρικά άσυλα
κόστιζε γενικά περισσότερο από ό,τι σε άλλα δημόσια ιδρύματα, όπως πτωχοκομεία)
και τα ψυχιατρικά ιδρύματα θα απαλλάσσονταν από αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη
ομάδα ασθενών, που επιβάρυναν τους ψυχιατρικούς θαλάμους, μείωναν τα ποσοστά
ιάσεων και ανέβαζαν τα ποσοστά θανάτων, λειτουργώντας αρνητικά για την εικόνα
των ψυχιατρικών ιδρυμάτων.60
Δεν ξέρουμε ποια ήταν η τύχη της παραπάνω πρότασης, σε κάθε περίπτωση
όμως το θέμα του μεγάλου αριθμού των ασθενών άνω των 50 ετών και μάλιστα της
αύξησής τους από τα τέλη του 19ου αιώνα σχολιαζόταν στις ετήσιες λογοδοσίες των
σκοτσέζικων ιδρυμάτων στις αρχές του 20ού αιώνα61 και αποδιδόταν εν μέρει σε μια
αύξηση των φρενοπαθειών στις ηλικίες αυτές και εν μέρει στη μεγαλύτερη χρήση των
ιδρυμάτων. Αφενός υποστηριζόταν ότι είχαν αυξηθεί οι οργανικές εγκεφαλοπάθειες,
που έπλητταν τις μεγάλες ηλικίες,62 αφετέρου ότι είχε αλλάξει ο τρόπος
αντιμετώπισης των ιδρυμάτων και των ηλικιωμένων: το «κοινό» έδειχνε μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στα ιδρύματα63 και μικρότερη ανοχή στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν
μπορούσαν να λάβουν κατάλληλη θεραπεία και φροντίδα στο σπίτι, ιδίως στις πόλεις,
και αποτελούσαν βάρος και πηγή ανησυχίας για τους οικείους τους.64
Φαίνεται, λοιπόν, ότι στις αρχές του 20ού αιώνα ιδρύματα σαν το Gartloch και
το Gartnavel προέβαλλαν ως λύση για τα αβοήθητα και ηλικιωμένα μέλη της
οικογένειας και ότι διαδραμάτιζαν σε ένα βαθμό το ρόλο γηροκομείου,65 μια
λειτουργία, σύμφωνα με τον πίνακα και το διάγραμμα 5.1, εντονότερη στο Gartnavel
από ό,τι στο Gartloch. Η διαφορά αυτή έχει πιθανόν να κάνει με το γεγονός ότι στο
60
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Gartnavel οι ασθενείς ήταν κατά κύριο λόγο ιδιωτικοί, με αποτέλεσμα τα
προβλήματα που είδαμε ότι δημιουργούσαν οι ηλικιωμένοι ασθενείς στα ιδρύματα να
αντισταθμίζονται ή να παραβλέπονται χάρη στα νοσήλια που κατέβαλλαν. Στο
Gartloch, αντίθετα, όπου οι ασθενείς ήταν δημόσιοι, η τοπική διοίκηση προσπαθούσε
πιθανόν περισσότερο να περιορίζει τον αριθμό των ανίατων ηλικιωμένων ασθενών,
τοποθετώντας όσους δεν είχαν σοβαρά ψυχικά προβλήματα σε ιδρύματα
χαμηλότερου κόστους, δηλαδή κατά κύριο λόγο σε πτωχοκομεία.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, στη Σκοτία οι δυνατότητες ψυχιατρικής νοσηλείας,
τόσο ιδιωτικής όσο και δημόσιας, ήταν μεγαλύτερες από ό,τι στην Ελλάδα (βλ.
κεφάλαια 2 και 3), γεγονός που πιθανόν συνδέεται με το μικρότερο αριθμό
ηλικιωμένων στα ελληνικά από ό,τι στα σκοτσέζικα ιδρύματα. Ο περιορισμένος
αριθμός θέσεων ιδίως δωρεάν νοσηλείας στην Ελλάδα δεν αποκλείεται να
αποθάρρυνε τη διοίκηση των ιδρυμάτων, το δημόσιο και τις οικογένειες από την
προσφορά ψυχιατρικής νοσηλείας σε ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν είχαν πολλές
πιθανότητες να γίνουν καλά και άρα να «ανταποδώσουν» την περίθαλψή τους στην
οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, τα μικρά ποσοστά ηλικιωμένων
στα ελληνικά ιδρύματα μπορούν να ερμηνευτούν όχι μόνο με βάση τις ελλείψεις του
ελληνικού ψυχιατρικού συστήματος σε επίπεδο κλινών και χρηματοδότησης, αλλά
και με βάση τις διαφορετικές πρακτικές σε σχέση με την περίθαλψη των ανήμπορων
μελών της οικογένειας, δηλαδή ως ένδειξη απροθυμίας χρήσης των ψυχιατρικών
ιδρυμάτων από την πλευρά της οικογένειας, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι στη Σκοτία
οι περισσότεροι ηλικιωμένοι νοσηλεύονταν στο Gartnavel, δηλαδή με ιδιωτικές
δαπάνες. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι οι ηλικιωμένοι, δηλαδή μέλη της οικογένειας
που θεωρούνταν περισσότερο ευάλωτα και συνδεμένα με την ιδιωτική σφαίρα από
ό,τι οι νεότεροι ενήλικες, κρατούνταν στο σπίτι σε μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα
παρά στη Σκοτία.66 Τελικά, η περίπτωση των ασθενών τρίτης ηλικίας επιβεβαιώνει τα
66
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συμπεράσματα του προηγούμενου κεφαλαίου σχετικά με τη μικρότερη χρήση και
αποδοχή των ψυχιατρικών θεσμών στην Ελλάδα από ό,τι στη Σκοτία. Συνοπτικά, το
χαμηλότερο ποσοστό ηλικιωμένων, όπως και γυναικών, στα ελληνικά ιδρύματα είχε
να κάνει με τα χαρακτηριστικά του ελληνικού ψυχιατρικού συστήματος, που
συνίστατο σε λίγα και με μικρή ιστορία ιδρύματα, και με την παραδοσιακή κοινωνική
φυσιογνωμία της Ελλάδας.
Τελειώνοντας, μπορούμε να κάνουμε μερικές σκέψεις για τη χρήση των
ιδρυμάτων εξετάζοντας τις ηλικίες εισαγωγής χωριστά στους άνδρες και τις γυναίκες.
Στους τέσσερις πίνακες που ακολουθούν (πίνακες 5.5-5.8) δίνεται για κάθε ίδρυμα ο
αριθμός των ανδρών και των γυναικών κάθε ηλικιακής ομάδας και το ποσοστό τους
στο σύνολο των ασθενών κάθε φύλου. Σε όλα τα ιδρύματα οι επικρατέστερες
ηλικιακές ομάδες που είδαμε στο σύνολο των ασθενών, δηλαδή οι ενήλικες και οι
μεσήλικες, παρατηρούνται και σε κάθε φύλο ξεχωριστά και οι μέσοι όροι ηλικίας
εισαγωγής των ανδρών και γυναικών ήταν παρόμοιοι: κατά μέσο όρο, οι άνδρες και
οι γυναίκες εισάγονταν στο Αιγινήτειο στα 35,7 και τα 32,9· στο Δρομοκαΐτειο στα
33 και τα 33,6· στο Gartloch στα 41,2 και τα 42,4· στο Gartnavel στα 43,5 και τα
46,3. Ακόμη, η σειρά συχνότητας των ηλικιακών ομάδων ήταν η ίδια και στα δύο
φύλα, με μόνη εξαίρεση ότι στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο και το Gartloch οι
έφηβες ήταν περισσότερες από τις νέες, ενώ στους άνδρες συνέβαινε το αντίστροφο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5

Ηλικιακή κατανομή ανδρών και γυναικών εισαχθέντων στο Αιγινήτειο (1905-1909 και 19161920)
Ηλικία
Ως 13
14 ως 20
21 ως 25
26 ως 39
40 ως 59
60 και άνω
Άγνωστη
Σύνολο

Άνδρες
Πλήθος
Ποσοστό
7
0,8%
98
11,2%
119
13,6%
317
36,2%
283
32,3%
48
5,5%
3
0,3%
875
100,0%

Γυναίκες
Πλήθος
Ποσοστό
12
2,2%
101
18,2%
99
17,8%
179
32,3%
129
23,2%
31
5,6%
4
0,7%
555
100,0%

Σύνολο
Πλήθος
Ποσοστό
19
1,3%
199
13,9%
218
15,2%
496
34,7%
432
30,2%
59
4,1%
7
0,5%
1430
100,0%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο.

Ιωάννης Μαστρογιάννης, Ιστορία της Κοινωνικής Προνοίας της Νεωτέρας Ελλάδος, 1821-1960,
Αθήνα, 1960, σ. 249 και 287 και Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών, Γηροκομείο 1864-1964, χ.τ., χ.χ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.6

Ηλικιακή κατανομή ανδρών και γυναικών εισαχθέντων στο Δρομοκαΐτειο (1905-1909 και
1916-1920)
Ηλικία
Ως 13
14 ως 20
21 ως 25
26 ως 39
40 ως 59
60 και άνω
Άγνωστη
Σύνολο

Πλήθος
2
55
130
293
169
15
27
691

Άνδρες
Ποσοστό
0,3%
8,0%
18,8%
42,4%
24,5%
2,2%
3,9%
100,0%

Γυναίκες
Πλήθος
Ποσοστό
1
0,4%
51
18,9%
44
16,3%
88
32,6%
69
25,6%
16
5,9%
1
0,4%
270
100,0%

Πλήθος
3
106
174
381
238
31
28
961

Σύνολο
Ποσοστό
0,3%
11,0%
18,1%
39,6%
24,8%
3,2%
2,9%
100,0%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Δρομοκαΐτειο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.7

Ηλικιακή κατανομή ανδρών και γυναικών εισαχθέντων στο Gartloch (1905-1909 και 19161920)
Ηλικία
Πλήθος
Ως 13
2
14 ως 20
33
21 ως 25
56
26 ως 39
136
40 ως 59
166
60 και άνω
70
Άγνωστη
4
Σύνολο
467
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Gartloch.

Άνδρες
Ποσοστό
0,4%
7,1%
12,0%
29,1%
35,5%
15,0%
0,9%
100,0%

Γυναίκες
Πλήθος
Ποσοστό
0
0,0%
34
8,7%
32
8,2%
120
30,7%
135
34,5%
70
17,9%
0
0,0%
391
100,0%

Πλήθος
2
67
88
256
301
140
4
858

Σύνολο
Ποσοστό
0,2%
7,8%
10,3%
29,8%
35,1%
16,3%
0,5%
100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.8

Ηλικιακή κατανομή ανδρών και γυναικών εισαχθέντων στο Gartnavel (1905-1910 και 19161920)
Ηλικία
Ως 13
14 ως 20
21 ως 25
26 ως 39
40 ως 59
60 και άνω
Άγνωστη
Σύνολο

Πλήθος
0
15
30
115
144
56
3
363

Άνδρες
Ποσοστό
0,0%
4,1%
8,3%
31,7%
39,7%
15,4%
0,8%
100,0%

Γυναίκες
Πλήθος
Ποσοστό
0
0,0%
10
2,6%
27
7,1%
94
24,6%
167
43,7%
81
21,2%
3
0,8%
382
100.0%

Πλήθος
0
25
57
209
311
137
6
745

Σύνολο
Ποσοστό
0,0%
3,4%
7,7%
28,1%
41,7%
18,4%
0,8%
100,0%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Gartnavel.

Συγκρίνοντας, όμως, τα ποσοστά κάθε ηλικίας στους άνδρες και τις γυναίκες,
παρατηρούμε ορισμένες διαφορές. Με εξαίρεση τις εισαγωγές στο Gartloch, οι
άνδρες γενικά ήταν ώριμης ηλικίας συχνότερα από τις γυναίκες. Αντίθετα, οι
γυναίκες εισάγονταν συχνότερα από τους άνδρες σε όλα τα νοσοκομεία στην τρίτη
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ηλικία και σε δύο από τα τέσσερα ιδρύματα, το Gartnavel και το Δρομοκαΐτειο, στις
ηλικίες 40-59. Τέλος, σε τρία ιδρύματα οι γυναίκες ήταν μικρής ηλικίας σε
μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες. Συγκεκριμένα, οι γυναίκες εισάγονταν
συχνότερα από τους άνδρες στο Αιγινήτειο στις ηλικίες ως 25, στο Δρομοκαΐτειο στις
ηλικίες ως 20 και στο Gartloch στις ηλικίες από 13 ως 20 ετών. Με βάση την εικόνα
και από τα τέσσερα ιδρύματα μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες εισάγονταν
περισσότερο από τους άνδρες σε μικρές ή μεγάλες ηλικίες και λιγότερο στις μεσαίες
ηλικίες.
Οι τάσεις αυτές είχαν παρατηρηθεί και στην υπό εξέταση εποχή67 και είχαν
συνδεθεί με τη θεωρία ότι οι γυναίκες ήταν πιο ευάλωτες στις ψυχικές νόσους κατά
την εφηβεία και την κλιμακτήριο, επειδή στις ηλικίες αυτές οι ειδικές βιολογικές
λειτουργίες που σχετίζονταν με το αναπαραγωγικό σύστημα των γυναικών,
συγκεκριμένα η εμμηναρχή και η εμμηνόπαυση, δημιουργούσαν έντονες πιέσεις στον
οργανισμό τους. Αντίθετα, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στους άνδρες η
εφηβεία και η κλιμακτήριος δεν θεωρούνταν τόσο κρίσιμες ούτε τόσο εξαντλητικές
όσο στις γυναίκες. Σε αυτούς ως επικίνδυνοι λαμβάνονταν κυρίως παράγοντες όπως
οι καταχρήσεις, η υπερκόπωση και οι ανησυχίες, παράγοντες που θεωρούνταν ότι
αφορούσαν κυρίως τις ώριμες ηλικίες. Παρ’ όλα αυτά, η ψυχιατρική θεωρία της
εποχής δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως τις λιγότερες εισαγωγές γυναικών από
ανδρών στην περίοδο της ωριμότητας, καθώς έβρισκε και στις ώριμες γυναίκες
σοβαρές αφορμές ή αιτίες φρενοπάθειας, όπως την εγκυμοσύνη, τη λοχεία και το
θηλασμό.
Για να περάσουμε, όμως, από την ψυχική ευπάθεια κάθε ομάδας στους
κοινωνικούς παράγοντες που επηρέαζαν τη χρήση των ιδρυμάτων, μπορούμε να
παρατηρήσουμε ότι στην ώριμη ηλικία οι γυναίκες πληρούσαν το βασικό κοινωνικό
τους ρόλο, το ρόλο της μητέρας, στην ιδιωτική σφαίρα, κάτι που έκανε πιο εύκολη
την παραμονή τους στο σπίτι και δύσκολη και ασύμφορη την απομάκρυνσή τους από
αυτό, εκτός κι αν η κατάστασή τους ήταν ανεξέλεγκτη ή πάρα πολύ σοβαρή. Στους
άνδρες, αντίθετα, η ώριμη, παραγωγική ηλικία συνδεόταν περισσότερο με τη
δραστηριότητα εκτός σπιτιού, η αδυναμία επιτέλεσης της οποίας δεν παρέμενε
εύκολα κρυφή και έθετε σε κίνδυνο την οικονομική κατάσταση και την κοινωνική
67

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον Esquirol, η μεγαλύτερη διάδοση των φρενοπαθειών στους άνδρες
τοποθετούνταν από τα 30 ως τα 40, ενώ στις γυναίκες ανάμεσα στα 50 και τα 60. Jean-Étienne
Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales, τ. 1, ό.π., σ. 34.
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εικόνα των ίδιων και της οικογένειάς τους. Μια διαφορετική ερμηνεία των
περισσότερων εισαγωγών γυναικών παρά ανδρών στη μέση ηλικία έχει να κάνει με
τις αντιλήψεις της εποχής για την κοινωνική χρησιμότητα των φύλων. Όταν δεν
μπορούσαν πια να τεκνοποιήσουν, οι γυναίκες θεωρούνταν ότι έχαναν το βασικό
κοινωνικό

τους

προορισμό,

περιθωριοποιούνταν

και,

συνεπώς,

εισάγονταν

ευκολότερα σε ένα ίδρυμα, ενώ οι ευρύτεροι ρόλοι των ανδρών τους εξασφάλιζαν
ένα λιγότερο απότομο πέρασμα από την εποχή της κοινωνικής προσφοράς στην
κλιμακτήριο και τη μη παραγωγικότητα.68 Όπως και στην περίπτωση των
ηλικιωμένων,

αναδεικνύεται

μια

εικόνα

των

ιδρυμάτων

ως

φορέων

περιθωριοποίησης, η οποία σε πρώτη ανάγνωση φαίνεται αντιφατική με την ερμηνεία
ότι τα ψυχιατρικά ιδρύματα χρησιμοποιούνταν για άτομα που θεωρούνταν σημαντικά
και που η θεραπεία τους κρινόταν απαραίτητη για το καλό της οικογένειας και του
κοινωνικού συνόλου. Ωστόσο, οι δύο αυτές διαφορετικές εικόνες των ψυχιατρικών
ιδρυμάτων αναδεικνύουν ότι τα ιδρύματα είχαν πολλαπλές χρήσεις και λειτουργίες.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την τρίτη ηλικία, τα μεγαλύτερα ποσοστά
γυναικών στα ιδρύματα είχαν να κάνουν και με τη μεγαλύτερη μακροβιότητα των
γυναικών. Και στις δύο χώρες οι γυναίκες άνω των 60 ήταν περισσότερες από τους
άνδρες, αν και στην Ελλάδα η τάση αυτή εμφανίζεται μόνο στην απογραφή του 1920
και όχι σε αυτή του 1907 (πίνακες 5.2, 5.3 και 5.4).
Η ερμηνεία της σχέσης της ηλικίας με το φύλο στις εισαγωγές στα ιδρύματα
φαίνεται να συμφωνεί με το γενικό συμπέρασμα του προηγούμενου κεφαλαίου ότι οι
ρόλοι των φύλων επηρέαζαν τις νοοτροπίες και τις πρακτικές σχετικά με τους ψυχικά
ασθενείς. Δεν παύει, παρ’ όλα αυτά, να είναι προβληματική, καθώς οι τάσεις που
διαφαίνονται από τα υπάρχοντα στοιχεία ούτε ήταν ιδιαίτερα έντονες ούτε
εμφανίζονταν ομοιόμορφα σε όλα τα ιδρύματα. Από την άλλη μεριά, η ανάλυση από
την άποψη της ηλικίας των ασθενών ανεξαρτήτως φύλου οδηγεί σε ορισμένα
περισσότερο βέβαια συμπεράσματα, δείχνοντας ότι η ηλικία έπαιζε ρόλο
περισσότερο άμεσα παρά μέσω του φύλου στις ψυχιατρικές και λαϊκές αντιλήψεις και
πρακτικές για την ψυχική ασθένεια, την ψυχιατρική νοσηλεία και τα ψυχιατρικά
ιδρύματα.

68

Elaine Showalter, The Female Malady: Women, Madness, and English Culture, 1830-1980, London:
Virago, 1987, σ. 59.
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Συνοπτικά, είδαμε ότι και στις δύο χώρες η ψυχική ασθένεια γινόταν αντιληπτή
από ειδικούς και μη ως ένα πρόβλημα κυρίως των μεσαίων ηλικιών (26-59 ετών),
στις οποίες παρατηρούνταν περισσότερο, γινόταν αποδεκτή ευκολότερα και
οδηγούσε στην ψυχιατρική νοσηλεία συχνότερα από ό,τι στις υπόλοιπες ηλικίες. Η
εντονότερη δραστηριότητα και οι θεωρούμενοι σημαντικότεροι ρόλοι των ώριμων
ανδρών και γυναικών έκαναν τα προβλήματά τους πιο εμφανή και τη θεραπεία τους
πιο επείγουσα. Οι διαδεδομένες κοινωνικές αντιλήψεις για τους ηλικιακούς ρόλους,
οι οποίες γίνονταν αποδεκτές και συντηρούνταν από τον ψυχιατρικό λόγο, επηρέαζαν
την αναλογία των ηλικιακών ομάδων στα ιδρύματα συχνά σε συνδυασμό με τις
δυνατότητες ιδιωτικής ή δημόσιας κάλυψης του κόστους της νοσηλείας και με τις
διαθεσιμότητες των ψυχιατρικών δομών.
Συγκεκριμένα, οι ώριμοι σε ηλικία ασθενείς, που θεωρούνταν ότι ήταν
περισσότερο χρήσιμοι κοινωνικά, ότι ασθενούσαν περισσότερο σοβαρά και ότι
ελέγχονταν δυσκολότερα, είχαν προτεραιότητα στη νοσηλεία, ιδίως όταν, όπως στην
ελληνική περίπτωση, οι περιορισμένες δυνατότητες οικονομικής κάλυψης της
νοσηλείας και ο μικρός αριθμός κλινών επέβαλλαν την ανάγκη επιλογής αυτών που
νοσηλεύονταν. Αντίθετα, η αντίληψη των παιδιών και των έφηβων ως λιγότερο
απαραίτητων για την εκπλήρωση άμεσων οικονομικών και κοινωνικών ρόλων, ως
ευκολότερα ελεγχόμενων και λιγότερο ευπαθών στις ψυχικές ασθένειες έκανε την
εισαγωγή τους σε ψυχιατρικά ιδρύματα να μοιάζει λιγότερο αναγκαία. Συγχρόνως,
για τους μικρότερους σε ηλικία ασθενείς θεωρούνταν σωστότερο να παραμείνουν στο
σπίτι, μιας και η απομάκρυνση από αυτό αντέβαινε στο οικιακό ιδεώδες και στις
αντιλήψεις για την παιδική ηλικία, ιδιαίτερα αν επρόκειτο να τους φέρει σε ένα χώρο
ενηλίκων σαν τα γενικά ψυχιατρικά ιδρύματα. Τόσο οι ψυχιατρικές όσο οι λαϊκές
παραδοχές για την παιδική ηλικία ήταν αντίθετες στη νοσηλεία των παιδιών μαζί με
ενήλικες και, παρόλο που ορισμένα χαρακτηριστικά γενικών ιδρυμάτων (όπως στο
Αιγινήτειο η νευρολογική ειδίκευση και η θετική εικόνα μοντέρνας πανεπιστημιακής
κλινικής) ενθάρρυναν τη νοσηλεία παιδιών, δεν μπορούσαν να την αυξήσουν σε
αξιόλογο βαθμό.
Οι ηλικιωμένοι είχαν μερικά παρόμοια γνωρίσματα με τα παιδιά και τους
εφήβους, που μπορούν να εκληφθούν ως λόγοι της μικρής χρήσης των ψυχιατρικών
ιδρυμάτων: δεν ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτοι στα ιδρύματα από τις ιατρικές τους
αρχές, αν και για διαφορετικούς λόγους από ότι τα παιδιά και οι έφηβοι· η οικονομική
και κοινωνική αξία τους γινόταν αντιληπτή ως μειωμένη, οπότε η αφιέρωση πόρων
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και χρόνου στη θεραπεία τους δεν κρινόταν τόσο απαραίτητη· τέλος, η δράση τους
εντοπιζόταν περισσότερο στην ιδιωτική σφαίρα, στην οποία θεωρούνταν ότι ήταν
εύκολο ή δέον να παραμένουν. Ενώ, όμως, οι διαφορές στις εισαγωγές παιδιών και
εφήβων ανάμεσα στα ιδρύματα των δύο χωρών ήταν μικρές, τα ποσοστά των
ηλικιωμένων στα ελληνικά και σκοτσέζικα ιδρύματα διέφεραν πολύ, αναδεικνύοντας
διαφορές σε σχέση με τη θέση των ηλικιωμένων αλλά και με τη λειτουργία των
ψυχιατρικών ιδρυμάτων στις δύο χώρες. Αν και, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1, οι
ηλικιωμένοι και στις δύο χώρες εντάσσονταν ενεργά στον οικογενειακό ιστό σε
επίπεδο τόσο προσφοράς όσο και απολαβής βοήθειας, τα χαμηλότερα ποσοστά
ηλικιωμένων στα ελληνικά ιδρύματα μπορούν να στηρίξουν την υπόθεση ότι στην
Ελλάδα το ιδιωτικό περιβάλλον των ηλικιωμένων αναλάμβανε συχνότερα από ό,τι
στη Σκοτία τη φροντίδα και περίθαλψή τους και, άρα, πιθανόν τους εξασφάλιζε μια
πιο οργανική ή προστατευμένη θέση στο πλαίσιό του. Ωστόσο, στην Ελλάδα ακόμα
και όταν η εισαγωγή των ηλικιωμένων ήταν επιθυμητή από το ιδιωτικό ή δημόσιο
περιβάλλον τους, ήταν πιο πιθανό να μην είναι εφικτή, καθώς έμπαινε σε δεύτερη
μοίρα εξαιτίας των ανεπαρκειών των ψυχιατρικών θεσμών και της χρηματοδότησης
τους, που ήταν πολύ μεγαλύτερες στην Ελλάδα από ό,τι στη Σκοτία.
Η ανάλυση των εισαγωγών ανά ηλικία, τέλος, είναι πρόσφορη για
συμπεράσματα σχετικά με την αντιμετώπιση και τις χρήσεις των ψυχιατρικών
ιδρυμάτων. Το γεγονός ότι, όπως οι γυναίκες, έτσι και τα παιδιά, οι έφηβοι και οι
ηλικιωμένοι εισάγονταν σε μικρά ποσοστά μπορεί να ληφθεί ως ένδειξη ότι τα
φρενοκομεία θεωρούνταν σκληρά ιδρύματα, όπου ομάδες σαν κι αυτές, που έτειναν
να θεωρούνται ευαίσθητες και χρήζουσες οικογενειακής προστασίας, δεν θα τα
έβγαζαν πέρα. Στη Σκοτία οι αντιλήψεις αυτές για τα ιδρύματα ήταν λιγότερο έντονες
και από ό,τι διαφαίνεται τουλάχιστον από τα ποσοστά των ηλικιωμένων και των
γυναικών, τα ψυχιατρικά άσυλα στη χώρα αυτή είχαν ενσωματωθεί σε μεγαλύτερο
βαθμό στις ιδιωτικές και δημόσιες πρακτικές και άρα ότι γενικά ήταν περισσότερο
αποδεκτά από ό,τι στην Ελλάδα. Οι αιτίες πίσω από αυτή τη διαφορά επισημάνθηκαν
ήδη στο προηγούμενο κεφάλαιο: η μεγαλύτερη διάδοση και μακροχρόνια παρουσία
των ψυχιατρικών ιδρυμάτων στη Σκοτία και η βιομηχανική και αστική φυσιογνωμία
της Γλασκόβης ευνοούσε τη χρήση των ψυχιατρικών θεσμών σε αντίθεση με τις
διαμετρικά αντίθετες κοινωνικές και ψυχιατρικές συνθήκες στην Ελλάδα.
Σε κάθε περίπτωση, η ηλικία των ψυχιατρικών ασθενών συνιστά μια καλή
αφετηρία, για να εντοπίσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε ορισμένες από τις
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λειτουργίες που καλούνταν να επιτελέσουν τα ιδρύματα. Αν και για την εισαγωγή
ασθενών των ίδιων ηλικιών δεν λειτουργούσαν πάντα τα ίδια κίνητρα, η περίπτωση
των μεσήλικων γυναικών και των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών σε
αντιδιαστολή με αυτή των παιδιών και των ώριμων ασθενών δείχνει ότι η ψυχιατρική
νοσηλεία μπορούσε να οφείλεται σε πολλούς λόγους και να έχει πολλούς σκοπούς:
ορισμένες φορές για την περιθωριοποίηση των ασθενών, άλλες για τη φροντίδα και
την επίβλεψή τους και άλλες για τη θεραπεία και την κοινωνική τους επανένταξη.

Οικογενειακή κατάσταση

Η οικογενειακή κατάσταση των ψυχικά ασθενών ήταν ένα ακόμα στοιχείο που
καταγράφονταν στα ιδρύματα και λαμβανόταν υπόψη στην ανάλυση των κοινωνικών
συνισταμένων της ψυχικής ασθένειας, χωρίς όμως να απασχολεί και να διχάζει σε
τόσο μεγάλο βαθμό όσο το θέμα του φύλου και της ηλικίας τους ψυχιάτρους του
19ου και του 20ού αιώνα, που έτειναν να συμφωνούν ότι οι φρενοπαθείς ήταν
συχνότερα άγαμοι.69 Η αριθμητική υπερίσχυση των άγαμων ανάμεσα σε όσους
νοσούσαν ψυχικά στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε στοιχεία από τα ψυχιατρικά
άσυλα, τη βασική αυτή δεξαμενή δεδομένων για την ψυχική ασθένεια κατά τον 19ο
και τις αρχές του 20ού αιώνα, και αποδιδόταν συνήθως σε δύο παράγοντες. Αφενός,
αναγνωριζόταν ότι οι ψυχικά ασθενείς είχαν λιγότερες πιθανότητες να παντρευτούν,70
λόγω των «διανοητικών ιδιαιτεροτήτων»,71 της «ειδικής ιδιοσυγκρασίας» και του
«μονότονου» και «εγωιστικού» τους βίου.72 Αφετέρου, υποστηριζόταν το
αντίστροφο, δηλαδή ότι ο γάμος προστάτευε την ψυχική και διανοητική υγεία, καθώς
η ελευθερία που απολάμβαναν οι άγαμοι ευνοούσε τον «ανώμαλο βίο» και τους
στερούσε από «ηθικές αρχές».73 Στις αρχές του 20ού αιώνα τέτοιες κομψές
69

Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A Μanual of Psychological Medicine, ό.π., σ. 255-58 και
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, σ. 398. Ο τελευταίος στην ανάλυση
της μελαγχολίας υποστήριζε ότι η αυτοκτονία ήταν συχνότερη στους άγαμους από ό,τι στους έγγαμους
και σπάνια σε όσους είχαν παιδιά.
70
Edward Renvoize και Allan Beveridge, «Mental illness and the late Victorians: Α study of patients
admitted to three asylums in York, 1880-1884», Psychological Medicine, 19 (1989), σ. 19-28.
71
Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A Μanual of Psychological Medicine, ό.π., σ. 258.
72
Κωνσταντίνος Μιταυτσής, Ψυχιατρική μετά 54 Προσωπογραφιών, Αθήνα, 1933, σ. 21.
73
Στο ίδιο, σ. 21. Αν και η συγκεκριμένη πηγή είναι της δεκαετίας του 1930, παρόμοιες απόψεις
υπήρχαν ήδη από το 19ο αιώνα. Βλ., για παράδειγμα, Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A
Μanual of Psychological Medicine, ό.π., σ. 258.
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διατυπώσεις παρέπεμπαν λιγότερο σε αόριστες ηθικές αιτίες των ψυχικών νόσων και
περισσότερο στα αφροδίσια νοσήματα, κυρίως στη σύφιλη, τα οποία θεωρούνταν
συχνά στους άγαμους και αναγνωρίζονταν ως αιτίες των ψυχικών νόσων.
Αν και αυτός ο δεύτερος τρόπος σύνδεσης της αγαμίας με τις ψυχικές νόσους
μέσω της σεξουαλικής ελευθεριότητας αφορούσε κυρίως τους άνδρες, και οι γυναίκες
θεωρούνταν ότι κινδύνευαν ιδιαίτερα να νοσήσουν ψυχικά αν έμεναν ανύπαντρες.
Όπως είδαμε, ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας γίνονταν αντιληπτά από τους
ψυχιάτρους ως διέξοδος, προορισμός και μέσο διατήρησης της ψυχικής ισορροπίας
των γυναικών (βλ. κεφάλαιο 4), ενώ η αγαμία συσχετιζόταν στις γυναίκες με την
εργασία, η οποία, κατά την ψυχιατρική θεωρία της εποχής, τις εξέθετε σε παθογόνες
πιέσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, για παράδειγμα, η αύξηση των εισαγωγών άγαμων
γυναικών στο βασιλικό άσυλο της Γλασκόβης από τα τέλη του 19ου αιώνα και στις
αρχές του 20ού αποδιδόταν στην αυξανόμενη σφαίρα της γυναικείας εργασίας και
στο άγχος που η εργασία προκαλούσε.74
Τα στοιχεία από τα υπό εξέταση ιδρύματα συμφωνούν με τα δεδομένα που
παρουσίαζαν οι ψυχίατροι, καθώς και στα τέσσερα ιδρύματα η πλειονότητα των
ασθενών ήταν άγαμοι. Οι έγγαμοι ακολουθούσαν, ενώ οι χήροι και οι χωρισμένοι
ήταν πολύ λιγότεροι (πίνακας 5.9 και διάγραμμα 5.2). Οι άγαμοι ήταν περισσότεροι
από τους έγγαμους, ακόμα κι αν αφαιρεθούν από τα δείγματα οι μικρότεροι ασθενείς,
των οποίων η αγαμία ήταν δικαιολογημένη έτσι κι αλλιώς από την ηλικία τους
(πίνακας 5.10). Η αφαίρεση των ασθενών αυτών, που ήταν όλοι άγαμοι, έγινε
επιπλέον, για να διευκολυνθεί η σύγκριση με τις απογραφές πληθυσμού, στις οποίες
συνήθως οι πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση αφορούσαν τα άτομα 15
ετών και άνω. Άνδρες και γυναίκες ασθενείς δεν παρουσίαζαν αξιοσημείωτες
διαφορές ως προς την οικογενειακή τους κατάσταση, με εξαίρεση τα μεγαλύτερα
ποσοστά χήρων και τα μικρότερα άγαμων στις γυναίκες παρά στους άνδρες, δύο
διαφορές που κατά βάση αντανακλούσαν τις γενικές πληθυσμιακές τάσεις στις δύο
χώρες.75
Τα χαρακτηριστικά του συνολικού πληθυσμού ως προς την οικογενειακή
κατάσταση σχετίζονται και με τα μικρά ποσοστά των χήρων και των χωρισμένων στα
74

97th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1910, σ. 16 και
98th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1911, σ. 19.
75
Απογραφή του Πληθυσμού της Ελλάδας κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920. Γενικά Στατιστικά
Αποτελέσματα, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1928, πίνακας 8, σ. lxxxii και Census of Scotland, 1911,
Report on the Twelfth Decennial Census of Scotland, τ. 2, BPP, 1913, LXXX [Cd.6896], πίνακας
XXIII, σ. 224-26.
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ιδρύματα, καθώς την υπό εξέταση περίοδο και στις δύο χώρες οι χωρισμένοι ήταν
ελάχιστοι76 και οι χήροι ήταν πολύ λιγότεροι από τους έγγαμους και τους άγαμους
(πίνακας 5.11). Σε ό,τι αφορά τους χήρους, πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι σε όλα
τα ιδρύματα οι ασθενείς που είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι χήροι, δηλαδή
οι ηλικιωμένοι, ήταν λιγότεροι από τους ώριμους και μεσήλικες ασθενείς (διάγραμμα
5.1). Με τον ίδιο τρόπο εξηγείται και η κύρια διαφορά ανάμεσα στα ελληνικά και τα
σκοτσέζικα ιδρύματα, δηλαδή το υψηλότερο ποσοστό χήρων στα δεύτερα, όπου το
ποσοστό ηλικιωμένων ήταν μεγαλύτερο από ό,τι στα ελληνικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.9

Οικογενειακή κατάσταση των εισαχθέντων στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο, το Gartloch
(1905-1909 και 1916-1920) και το Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
Οικογενειακή
κατάσταση

Αιγινήτειο

Άγαμοι
Έγγαμοι
Χήροι
Χωρισμένοι
Άγνωστη
Σύνολο

Δρομοκαΐτειο

Gartloch

Gartnavel

Πλήθος
755
639
32
0
4

Ποσοστό
52,8%
44,7%
2,2%
0,0%
0,3%

Πλήθος
572
267
37
3
82

Ποσοστό
59,5%
27,8%
3,9%
0,3%
8,5%

Πλήθος
405
306
125
15
7

Ποσοστό
47,2%
35,7%
14,6%
1,7%
0,8%

Πλήθος
398
250
85
0
12

Ποσοστό
53,4%
33,6%
11,4%
0,0%
1,6%

1430

100,0%

961

100,0%

858

100,0%

745

100,0%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch, Gartnavel.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2

Οικογενειακή κατάσταση των εισαχθέντων στα τέσσερα ιδρύματα
59,5%

60,0%

53,4%

52,8%

Ποσοστό ασθενών

50,0%

47,2%

44,7%

40,0%

35,7%

33,6%

Άγαμοι
Έγγαμοι
Χήροι
Διαζευγμένοι

27,8%

30,0%

20,0%

14,6%
11,4%

10,0%
2,2%
0,0%

0%

Αιγινήτειο

3,9%

1,7%

0,3%

Δρομοκαΐτειο

Gartloch

0,0%

Gartnavel

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch, Gartnavel.
76

Οι χωρισμένοι δεν καταγράφονταν στην απογραφή πληθυσμού, ωστόσο γνωρίζουμε ότι τα διαζύγια
ήταν λίγα. Βλ. Thomas Martin Devine, The Scottish Nation, 1700-2000, London: Penguin Books,
1999, σ. 523.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.10

Οικογενειακή κατάσταση των εισαχθέντων ασθενών (άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω)
Οικογενειακή
κατάσταση

Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

Gartloch

Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Άγαμοι
727
52,0%
557
60,3%
401
Έγγαμοι
636
45,5%
266
28,8%
304
Χήροι
32
2,3%
37
4,0%
125
Χωρισμένοι
0
0,0%
3
0,3%
15
Άγνωστη
3
0,2%
61
6,6%
5
Σύνολο
1398
100,0%
924
100,0%
850
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch, Gartnavel.

Ποσοστό
47,2%
35,8%
14,7%
1,8%
0,6%
100,0%

Gartnavel
Ποσοστό
397
250
83
0
8
738

Ποσοστό
53,8%
33,9%
11,2%
0,0%
1,1%
100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.11

Οικογενειακή κατάσταση πληθυσμού (άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω)77
Οικογενειακή
κατάσταση

Ελλάδα, 1920

Παλαιά Ελλάδα, 1920

Σκοτία, 1911

Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
Πλήθος
Ποσοστό
Άγαμοι
1169781
35,5%
749623
39,2%
1451508
45,0%
Έγγαμοι
1765347
53,6%
967665
50,7%
1506582
46,7%
Χήροι
352244
10,7%
189596
9,9%
264109
8,2%
Άγνωστη
5915
0,2%
3608
0,2%
2088
0,1%
Σύνολο
3293287
100,0%
1910492
100,0%
3224287
100,0%
Πηγή: Ελλάδα: Απογραφή του Πληθυσμού της Ελλάδας κατά την 19 Δεκεμβρίου 1920. Γενικά Στατιστικά
Αποτελέσματα, Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1928, πίνακας 8, σ. lxxxii· Σκοτία: Census of Scotland, 1911,
Report on the Twelfth Decennial Census of Scotland, τ. 2, BPP 1913, LXXX [Cd.6896], πίνακας XXIII, σ. 22426.

Σε αντίθεση με τα ποσοστά χήρων και διαζευγμένων, η αναλογία άγαμων και
έγγαμων στα ιδρύματα δεν ακολουθούσε τις γενικές πληθυσμιακές τάσεις της εποχής,
καθώς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σκοτία οι έγγαμοι έτειναν να είναι
περισσότεροι από τους άγαμους. Καθώς, όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί, τα
χαρακτηριστικά των πληθυσμών των ιδρυμάτων μιλάνε πρώτα από όλα για την
ψυχιατρική νοσηλεία και για τη χρήση των ιδρυμάτων παρά για την ψυχική
νοσηρότητα, τα μεγαλύτερα ποσοστά άγαμων ασθενών ερμηνεύονται στην εργασία
αυτή ως ένδειξη ότι οι άγαμοι νοσηλεύονταν συχνότερα από τους έγγαμους.
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η ύπαρξη συζύγου αποτελούσε έναν παράγοντα που έκανε πιο
πιθανή την παραμονή των ψυχικά ασθενών στο οικογενειακό περιβάλλον ή έστω την
περίθαλψή τους εκτός των μεγάλων ιδρυμάτων σαν τα υπό εξέταση ιδρύματα. Αυτός
ο τρόπος με τον οποίο η οικογενειακή κατάσταση έπαιζε ρόλο στις πιθανότητες
77

Για την Ελλάδα χρησιμοποιείται η απογραφή του 1920, επειδή σε αυτή του 1907 σημειώνεται η
οικογενειακή κατάσταση στο σύνολο του πληθυσμού και όχι στις ηλικίες 15 και άνω, κάτι που
δυσκολεύει τη σύγκριση με τη Σκοτία. Συμπληρωματικά, για να δοθεί μια εικόνα για τον παλαιότερο
πληθυσμό της Ελλάδας, παρατίθενται τα αντίστοιχα ποσοστά για την ίδια χρονιά στην Παλαιά
Ελλάδα.
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νοσηλείας επιβεβαιώνεται από τη μικρότερη διάρκεια νοσηλείας των έγγαμων από
των άγαμων ασθενών σε όλα τα ιδρύματα. Οι έγγαμοι όχι μόνο εισάγονταν λιγότερο
από τους άγαμους, αλλά παρέμεναν στα ιδρύματα κατά μέσο όρο για μικρότερα
χρονικά διαστήματα (πίνακας 5.12), καθώς είχαν ισχυρότερα ιδιωτικά δίκτυα
στήριξης και, άρα, περισσότερες δυνατότητες ιδιωτικής ή άλλου τύπου μη
ιδρυματικής περίθαλψης. Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να ενταχθεί το μεγαλύτερο
ποσοστό εγγάμων στο Αιγινήτειο από ό,τι στα άλλα ιδρύματα. Οι γενικά βραχύτερες
διάρκειες νοσηλείας στο Αιγινήτειο και ο σκοπός του να προωθεί τη βραχυπρόθεσμη
νοσηλεία ταίριαζε καλύτερα σε ασθενείς που είχαν τη δυνατότητα να λάβουν
συμπληρωματική φροντίδα εκτός ιδρύματος και οι οποίοι ήταν πιθανότερο να είναι
έγγαμοι παρά άγαμοι.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.12

Διάρκεια νοσηλείας (μέσος όρος σε ημέρες) στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο, το Gartloch
(1905-1909 και 1916-1920) και το Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
Οικογενειακή κατάσταση

Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

Gartloch

Gartnavel

Άγαμοι

209

1461

1499

1486

Έγγαμοι

147

908

806

601

Χήροι

81

491

595

1050

Πηγή: Δείγμα μητρώων Αιγινήτειου, Δρομοκαΐτειο, Gartnavel, Gartloch.

Συνοπτικά, αν και η αναλογία των οικογενειακών καταστάσεων των ασθενών
που εισάγονταν στα ιδρύματα αντανακλά σε ένα βαθμό αυτή του γενικού πληθυσμού,
δείχνει επίσης ότι η χρήση των ψυχιατρικών θεσμών επηρεαζόταν από τις
δυνατότητες φροντίδας και θεραπείας πέραν και εκτός των ιδρυμάτων. Η έγγαμη
κατάσταση μπορεί να μην εξασφάλιζε την προστασία από τις ψυχικές ασθένειες που
ισχυρίζονταν οι ψυχίατροι, φαίνεται όμως ότι παρείχε περισσότερες εναλλακτικές του
ασύλου δυνατότητες νοσηλείας και ότι, κατά συνέπεια, περιόριζε τις πιθανότητες
αλλά και τη διάρκεια της ψυχιατρικής νοσηλείας. Από την άλλη πλευρά, η θέση του
γάμου στον ψυχιατρικό λόγο αναδεικνύει ακόμα μια φορά την κοινωνική υφή και
λειτουργία του λόγου αυτού. Οι ψυχιατρικές απόψεις για την οικογενειακή
κατάσταση, όπως για το φύλο και την ηλικία, αντανακλούσαν και αναπαρήγαγαν τις
κυρίαρχες πολιτισμικές αντιλήψεις για την άγαμη, έγγαμη και οικογενειακή ζωή. Οι
ψυχίατροι έτειναν να υπερασπίζονταν την κοινωνική και ηθική σημασία του γάμου
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μέσα από τη σχέση της αγαμίας με την τρέλα, μια σχέση που διαφοροποιούνταν σε
άνδρες και γυναίκες με βάση τις παραδοχές για τα χαρακτηριστικά και τους ρόλους
των δύο φύλων. Τέλος, γίνεται εμφανές και πάλι ότι η ψυχιατρική θεωρία έβλεπε τα
κοινωνικά χαρακτηριστικά ως αλληλένδετα με τις πιθανότητες εκδήλωσης
φρενοπάθειας: το φύλο, η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση, που είδαμε μέχρι
τώρα, αλλά και το επάγγελμα και ο τόπος διαμονής, που θα δούμε στο επόμενο
κεφάλαιο, αναλύονταν από ψυχιατρική άποψη ως αιτίες των ψυχικών νόσων και
παράγοντες ευπάθειας σε αυτές.78

78

Χαρακτηριστικά, βλ. για το 19ο αιώνα Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales, τ.
1, ό.π., σ. 29-56 και για τις αρχές του 20ού αιώνα Emmanuel Régis, Précis de Psychiatrie, ό.π., κεφ. 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Επάγγελμα

Οι αναφορές στο επάγγελμα δεν έλειπαν από την ψυχιατρική θεωρία του 19ου και
του πρώιμου 20ού αιώνα. Οι ειδικοί σε θέματα ψυχικής ασθένειας τόνιζαν συχνά ότι
η υπερβολική, αδιάκοπη και χωρίς σωματική άσκηση εργασία μπορούσε να
προκαλέσει ψυχική κατάρρευση ιδίως σε άτομα προδιατεθειμένα στις ψυχικές
νόσους.1 Ακόμα και ψυχίατροι που απέδιδαν μικρότερη σημασία στις ηθικές
(ψυχολογικές) αιτίες των φρενοπαθειών από ό,τι, κατά τη γνώμη τους, έκανε ο πολύς
κόσμος, δεν παρέλειπαν να αναφέρουν τις επαγγελματικές ανησυχίες ως τις πιο
συχνές ηθικές αιτίες των ψυχικών νόσων, κυρίως στους άντρες.2 Αλλά και για τις
γυναίκες, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 4, ο ψυχιατρικός λόγος συνέδεε τις
φρενοπάθειες τόσο με την έλλειψη κατάλληλης απασχόλησης όσο και με την
επεκτεινόμενη σφαίρα της γυναικείας εργασίας από το δεύτερο μισό και ιδίως στα
τέλη του 19ου αιώνα. Από την άλλη μεριά, ορισμένα επαγγέλματα θεωρούνταν
περισσότερο επικίνδυνα: τα μονότονα αλλά και τα υπερβολικά ριψοκίνδυνα και
κερδοσκοπικά επαγγέλματα, που δημιουργούσαν έντονο άγχος· όσα επαγγέλματα
είχαν να κάνουν με έντονη διανοητική προσπάθεια αλλά και με έκθεση στον ήλιο και
σε βλαβερές ουσίες, όπως τον άνθρακα·3 τέλος, τα επαγγέλματα του οινοπώλη και
του εστιάτορα, οι οποίοι έτειναν να καταναλώνουν τα οινοπνευματώδη ποτά που
πουλούσαν, και του πανδοχέα, του εμπόρου και του στρατιωτικού, που έκαναν
συνήθως άστατη ζωή, με αποτέλεσμα να διατρέχουν κίνδυνο να πάθουν σύφιλη.4
Οι αντιλήψεις σε σχέση με την επίδραση του επαγγέλματος στην ψυχική υγεία
δεν ήταν μόνο ιατρικές. Όπως φαίνεται στα ιστορικά των τεσσάρων νοσοκομείων, τις
1

Maurice Craig, Psychological Medicine. A Manual of Mental Diseases for Practitioners and Students,
γ΄ έκδοση, London: J. Churchill, 1917, σ. 31.
2
Thomas Clouston, Clinical Lectures on Mental Diseases, London: J. & A. Churchill, 1898, ε΄ έκδοση,
σ. 124.
3
Alexander Morison, Outlines of Lectures on Mental Diseases (1824), στο Vieda Skultans, Madness
and Morals: Ideas on Insanity in the Nineteenth Century, London: Routledge & Kegan Paul, 1975, σ.
32-33 και Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales: Considérées sous les Rapports
Médical, Hygiénique et Médico-Légal, τ. 1, Paris: J.-B. Baillière, 1858, σ. 40-46.
4
Κωνσταντίνος Μιταυτσής, Ψυχιατρική μετά 54 Προσωπογραφιών, Αθήνα, 1933, σ. 20-21.
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συμμεριζόταν και ο περίγυρος των ασθενών, καθώς τις επιστράτευε στην προσπάθειά
του να αιτιολογήσει τα ψυχικά τους προβλήματα. Η σωματική κόπωση από την
εργασία αναφερόταν συχνότερα σε νοικοκυρές,5 εργάτες6 και αγρότες,7 ενώ άλλοτε
σημειωνόταν ως αιτιακός παράγοντας η ηθική καταπόνηση από την εργασία, όπως
στην περίπτωση ενός ασθενούς, ο οποίος απέδιδε την ευερεθιστότητά του ανάμεσα σε
άλλους παράγοντες στο άγχος λόγω των επιχειρήσεών του.8 Για μια δασκάλα
παρατηρούνταν ότι είχε γίνει οξύθυμη από τότε που νόμισε ότι είχε απολυθεί,9 ενώ
για ένα δημόσιο υπάλληλο ότι «παρουσίασε συμπτώματα νευρασθενείας» «συνεπεία
της μη προαγωγής του».10 Ακόμη, η ανεργία και η κρίση σε ορισμένα επαγγέλματα
παρουσιάζονταν ως αιτίες ανησυχίας και κατάθλιψης ορισμένων ασθενών,11 ενώ δεν
έλειπαν οι αναφορές στη συνήθεια παντοπωλών, σερβιτόρων, ζυθοποιών αλλά και
αγροτών να καταναλώνουν αλκοόλ κατά την εργασία τους.12
Είναι βέβαια πιθανό ότι ορισμένα από αυτά τα στοιχεία αναδύονταν στην
αφήγηση των πληροφορητών και των ασθενών με συγκεκριμένες ερωτήσεις του
γιατρού ή συνδέονταν από αυτόν με την ψυχική ασθένεια. Ωστόσο, δεν αποκλείεται
οι ίδιοι οι πληροφορητές ή οι ασθενείς να είχαν αποδώσει τις διαταραχές στις
απογοητεύσεις και την κούραση από τη δουλειά, στη φτώχεια ή την έλλειψη
εργασίας, αφού τέτοια προβλήματα γίνονταν εύκολα αντιληπτά, συνιστούσαν
σημαντικό μέρος της ταυτότητας και της ζωής των ανδρών και των γυναικών και
γενικά αποτελούσαν συνηθισμένες λαϊκές εξηγήσεις των ψυχικών ασθενειών.13
Παρότι από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι γιατροί, ιδίως όσοι ακολουθούσαν το
βιολογικό μοντέλο της ψυχικής νόσου,14 ήταν επιφυλακτικοί απέναντι στις συνήθεις

5

HB1/13/26, σ. 469-71 και Αιγ/9.2, σ. 353.
Αιγ/9.2, σ. 265· Δρ/Ιστορικά 1918-1919, σ. 1085 και HB1/14/29, σ. 441-42.
7
Αιγ/9.2, σ. 337 και 423.
8
HB13/5/145, σ. 370-72.
9
Αιγ/9.2, σ. 375.
10
Δρ/Ιστορικά 1919-1920, σ. 1213-14.
11
HB1/14/35, σ. 242-44· HB1/14/18, σ. 7-9 και HB13/5/144, σ. 470-72.
12
HB1/14/30, σ. 409-10· HB1/14/18, σ. 333-35· Αιγ/9.2, σ. 341 και Αιγ/9.2, σ. 445.
13
Marjorie Levine-Clark, «‘Embarrassed circumstances’: Gender, poverty, and insanity in the West
Riding of England in the early Victorian years», στο Jonathan Andrews και Anne Digby (επιμ.), Sex
and Seclusion, Class and Custody: Perspectives on Gender and Class in the History of British and
Irish Psychiatry, Amsterdam: Rodopi, 2004, σ. 123-48.
14
Η «βιολογική ψυχιατρική» του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, με κύριους αντιπροσώπους τους
Wilhelm Griesinger, Theodor Meynert και Carl Wernicke στη Γερμανία, τους Charles Lasègue και
Joseph Babinski στη Γαλλία και τον Henry Maudsley στη Βρετανία, έδινε έμφαση στη βιολογική
πλευρά των ψυχικών ασθενειών, δηλαδή στην ανατομία και τη χημεία του εγκέφαλου και του νευρικού
συστήματος. Edward Shorter, A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of
Prozac, New York: John Wiley, 1997, κεφ. 3.
6
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ψυχολογικές λαϊκές εξηγήσεις των ψυχικών νόσων,15 το παράδειγμα της εργασίας
αναδεικνύει ότι η ρήξη μεταξύ λαϊκών και ιατρικών αντιλήψεων δεν ήταν απόλυτη
στις αρχές του 20ού αιώνα: παράγοντες που σχετίζονταν με τη δουλειά, όπως η
σωματική και ηθική καταπόνηση και οι καταχρήσεις, συνέχιζαν να γίνονταν
αποδεκτοί από ειδικούς και μη. Οι γιατροί εξακολουθούσαν να βασίζονται σε μεγάλο
βαθμό στα στοιχεία που τους παρείχαν οι ασθενείς και οι οικείοι τους και τα
ιδρύματα δεν έπαυαν να αποτελούν έναν από τους βασικούς τόπους συνάντησης και
ανταλλαγής μεταξύ ιατρικών και λαϊκών οπτικών. Η επιμονή ειδικών και μη να
συνδέουν τις ψυχικές διαταραχές με την εργασία επιβεβαιώνει το συμπέρασμα των
προηγούμενων κεφαλαίων, ότι δηλαδή υπήρχε συνέχεια και αλληλεπίδραση ανάμεσα
στις επαγγελματικές και λαϊκές αντιλήψεις περί ψυχικής ασθένειας.
Με λίγα λόγια, το επάγγελμα ή καλύτερα η εργασία αποτελούσε μια από τις
κατηγορίες, με τις οποίες γιατροί και μη προσέγγιζαν την ψυχική ασθένεια κυρίως
από την άποψη της αιτιολόγησής της, δηλαδή από την άποψη της ψυχικής αντοχής
και ευπάθειας. Συγχρόνως, όμως, τα επαγγέλματα που καταγράφονται στα μητρώα,
καθώς και οι λεπτομέρειες για την εργασία ορισμένων ασθενών που περιγράφονται
στα ιστορικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενδείξεις της κοινωνικής
φυσιογνωμίας των ασθενών και τελικά της θέσης των ιδρυμάτων, όπως έγινε στα
προηγούμενα κεφάλαια για το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση. Τα
επαγγέλματα που σημειώνονται στα μητρώα χρειάστηκε να ομαδοποιηθούν, καθώς
χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλότητα.16 Παρά τις δυσκολίες και τους
περιορισμούς της, η ομαδοποίηση που προκρίθηκε με βάση τον οικονομικό τομέα17
εκφράζει το χαρακτήρα των επαγγελμάτων επαρκώς για τους σκοπούς αυτού του
κεφαλαίου, το οποίο δεν εξετάζει τα επαγγέλματα καθεαυτά, αλλά τα αξιοποιεί ως
δείκτες της κοινωνικής θέσης των ασθενών και των ιδρυμάτων. Προκειμένου να
υπηρετηθεί καλύτερα ο σκοπός αυτός, τα επαγγέλματα κάθε τομέα χωρίστηκαν
15

Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 123-24.
Για παράδειγμα, στα μητρώα του Αιγινήτειου καταγράφονται 286 διαφορετικά επαγγέλματα για
τους 1430 ασθενείς του δείγματος.
17
Για παρόμοιες ομαδοποιήσεις επαγγελμάτων σε οικονομικούς τομείς βλ. Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι
Απαρχές της Εκβιομηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο Αιώνα, Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος,
1986, σ. 357-59· Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, 1860-1910. Η Συγκρότηση
της Αστικής Τάξης, Αθήνα: Νεφέλη, 2006, σ. 60 και Walter Alan Armstrong, «The use of information
about occupation», στο Edward Anthony Wrigley (επιμ.), Nineteenth-Century Society: Essays in the
Use of Quantitative Methods for the Study of Social Data, London: Cambridge University Press, 1972,
σ. 191-310. Μια διαφορετική προσέγγιση είναι αυτή που λαμβάνει υπόψη το παραγόμενο αγαθό,
καθώς και το χώρο άσκησης του επαγγέλματος. Βλ. Γιάννης Μπαφούνης, «Γάμοι στην Ερμούπολη
1845-1853. Δημογραφικά φαινόμενα μιας μοντέρνας πόλης του ελληνικού 19ου αιώνα», Μνήμων, 9
(1984), σ. 221-43.
16
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περαιτέρω, όπως φαίνεται στον πίνακα 6.1, σε υποομάδες ανάλογα με την κοινωνική
και οικονομική θέση που μπορούμε να υποθέσουμε ότι αντανακλούσαν. Πρόκειται
πραγματικά περί υποθέσεων, καθώς μόνο με βάση το επάγγελμα, χωρίς άλλους
οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς δείκτες, όπως το εισόδημα, τις
οικονομικές δραστηριότητες πέραν του επαγγέλματος, την κατοικία, το βιοτικό
επίπεδο, τη θρησκεία, την εκπαίδευση και τους ιδεολογικούς ορίζοντες, οι κοινωνικές
κατατάξεις είναι αναγκαστικά ελλιπείς.18 Ωστόσο, ο εσωτερικός χωρισμός των
επαγγελματικών τομέων αφενός δικαιολογείται από την έντονη διαφοροποίηση
ανάμεσα σε επαγγέλματα του ίδιου τομέα, όπου, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται
βιομήχανοι και εργάτες ή δικαστές και κλητήρες, αφετέρου είναι απαραίτητος, αν
θέλουμε να αξιοποιήσουμε το επάγγελμα, το μόνο στοιχείο από αυτά που
καταγράφονταν συστηματικά στα μητρώα που αποτελεί ένδειξη για την
κοινωνικοοικονομική θέση των ασθενών.
Τα

επαγγέλματα

που

κατατάσσονται

στην

πρώτη

υποομάδα

κάθε

επαγγελματικού τομέα θεωρείται ότι είχαν μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές και
υψηλότερο κοινωνικό κύρος από τα υπόλοιπα και ότι σε ένα βαθμό, με όλες τις
επιφυλάξεις στην αντιστοίχιση επαγγελμάτων-τάξης που διατυπώθηκαν πιο πάνω,
παραπέμπουν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και κυρίως στην ανώτερη και
μεσαία αστική τάξη.19 Ο χαρακτηρισμός «κτηματίας», χωρίς να είναι βέβαιο ότι
αντιστοιχούσε

σε

εισοδηματίες,

μεγαλοκτηματίες

ή

γαιοκτήμονες,20

συμπεριλαμβάνεται εδώ, επειδή ο αριθμός των κτηματιών χωρίς άλλο επαγγελματικό
προσδιορισμό ήταν μικρός και επειδή υποθέτουμε ότι υπήρχε διαφορά, έστω και
μικρή, ανάμεσα στους λίγους ασθενείς που καταγράφονταν ως κτηματίες και τους
περισσότερους που καταγράφονταν ως γεωργοί. Τα επαγγέλματα της δεύτερης
υποομάδας κάθε τομέα αντιστοιχούν και αυτά στις μεσαίες τάξεις,21 αλλά
περισσότερο στα χαμηλότερα, μικροαστικά, στρώματά της,22 καθώς και στα
18

Joanna Bourke, Working-Class Cultures in Britain 1890-1960: Gender, Class and Ethnicity,
London: Routledge, 1994, σ. 2-3.
19
Όπως αυτή ορίζεται στα Κώστας Ράπτης, «Αστικές τάξεις και αστικότητα στην Ευρώπη, 1789-1914:
Προσανατολισμοί της σύγχρονης ιστοριογραφίας», Μνήμων, 20 (1998), σ. 211-43 και Stana Nenadic,
«The Victorian middle classes», στο William Hamish Fraser και Irene Maver (επιμ.), Glasgow, 18301912, τ. 2, Manchester: Manchester University Press, 1996, σ. 265-99.
20
Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 64.
21
Οι μεσαίες τάξεις είναι μια κατηγορία πολύ ευρεία, που στη υπό εξέταση περίοδο περιλάμβανε
ποικίλα κοινωνικοοικονομικά επίπεδα, από τις ελίτ του χρήματος και της γνώσης ως τους
πολυάριθμους μικρούς τεχνίτες, εμπόρους και υπαλλήλους. Stana Nenadic, «The Victorian middle
classes», ό.π., σ. 265-99.
22
Κώστας Ράπτης, «Αστικές τάξεις και αστικότητα», ό.π., σ. 227.
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κοινωνικά στρώματα ανάμεσα στη μικροαστική και την εργατική τάξη, αφού πολλοί
από τους τεχνίτες και εμπόρους δεν ήταν ή δεν γνωρίζουμε αν ήταν ιδιοκτήτες και
εργοδότες, οπότε είναι πιθανό ότι βρίσκονταν πιο κοντά στην εργατική παρά στην
αστική τάξη.23 Επιπλέον, η δεύτερη υποομάδα αντιστοιχεί και στα μεσαία αγροτικά
στρώματα, περιλαμβάνοντας και αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς. Τέλος, στην
τρίτη υποομάδα κάθε επαγγελματικού τομέα κατατάσσονται επαγγέλματα χωρίς
εξειδίκευση και ιδιοκτησία, όπως ανειδίκευτοι εργάτες (βιομηχανικοί, αγροτικοί,
εργάτες μεταλλείων), ανειδίκευτοι υπάλληλοι (π.χ. καθαριστές, κλητήρες), οικιακοί
υπηρέτες και πλανόδιοι έμποροι, επαγγέλματα που παραπέμπουν – και πάλι με κάθε
επιφύλαξη – στα χαμηλότερα στρώματα και κυρίως στην εργατική τάξη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1

Ομαδοποίηση των επαγγελμάτων από τα μητρώα ασθενών
Επαγγελματικός

Επαγγέλματα

τομέας
Εργοστασιάρχες, βιομήχανοι24
Μηχανικοί
Βιομηχανίαβιοτεχνία

Οικοδομικά
επαγγέλματα

Ορυχεία-μεταλλεία

Σχεδιαστές-βοηθοί μηχανικών, ηλεκτρολόγοι, σιδηρουργοί, εφαρμοστές μηχανών,
μηχανουργοί
Βιοτέχνες-παραγωγοί και τεχνίτες ειδικευμένοι ή με μερική εξειδίκευση (ράπτες,
πιλοποιοί, αρτοποιοί κ.ά.)
Εργάτες
Πολιτικοί μηχανικοί
Εργολάβοι και εργοδηγοί
Τεχνίτες (κτίστες, μαραγκοί, αμμοκονιαστές, ξυλουργοί, ελαιοχρωματιστές, ξυλουργοί,
υδραυλικοί κ.ά.)
Εργάτες
Μηχανικοί μεταλλείων
Επόπτες και διευθυντές μεταλλείων και ορυχείων
Εργάτες

23

Άλλωστε, από ορισμένους ιστορικούς, οι τεχνίτες, οι έμποροι και οι κατώτεροι υπάλληλοι ανήκαν
στην ανώτερη εργατική τάξη και όχι στη μικροαστική. Thomas Martin Devine, The Scottish Nation
1700-2000, London: Penguin Books, 1999, σ. 369.
24
Αν και κατά το 19ο αιώνα οι όροι εργοστασιάρχης και βιομήχανος μπορούσαν να σημαίνουν και
βιοτέχνης, τεχνίτης και εργάτης, από τα τέλη του αιώνα έτειναν να πάρουν τη σημερινή τους σημασία
(Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 92-95).
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Επαγγελματικός

Επαγγέλματα

τομέας

κτηνοτροφία,

Κτηματίες25
Γεωπόνοι
Γεωργοί, ποιμένες, αλιείς, δύτες, κηπουροί

αλιεία

Γεωργικοί υπηρέτες και εργάτες

Γεωργία,

Υπαλληλία
(δημόσια και
ιδιωτική) και
ένοπλες δυνάμεις

Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και δημόσιοι υπάλληλοι (π.χ.
ταγματάρχες, στρατιωτικοί γιατροί, βουλευτές, δικαστές)
Ανώτεροι ιδιωτικοί υπάλληλοι (π.χ. διευθυντές και προϊστάμενοι τραπεζών, εταιρειών
και επιχειρήσεων)
Χαμηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και δημόσιοι υπάλληλοι (π.χ.
λοχίες, τηλεγραφικοί και ταχυδρομικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι σιδηροδρόμων,
χωροφύλακες, γραφείς)
Κατώτεροι ιδιωτικοί υπάλληλοι (π.χ. λογιστές και υπάλληλοι τραπεζών)
Κλητήρες, αχθοφόροι, πορτιέρηδες, καθαριστές, οδοκαθαριστές, φανοκόροι
Ναύτες και στρατιώτες26
Τραπεζίτες, χρηματιστές, μεσίτες

Υπηρεσίες

Μάγειροι, κουρείς, ξενοδόχοι, ενεχυροδανειστές
Υπάλληλοι και υπηρέτες σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφενεία (π.χ. σερβιτόροι)
Πόρνες

Οικιακές

Οικιακοί οικονόμοι
Οικιακοί υπηρέτες27
Μεγαλέμποροι, χονδρέμποροι

υπηρεσίες

Εμπόριο

Παραγγελιοδόχοι
Καταστηματάρχες και έμποροι (οινοπώλες, έμποροι σίτων κ.ά.)
Υπάλληλοι, εμποροϋπάλληλοι και υπηρέτες καταστημάτων
παντοπωλείου), μικρέμποροι
Πλανόδιοι έμποροι

(π.χ.

υπηρέτης

Μηχανικοί πλοίων, πλοίαρχοι και πλοηγοί
Μεταφορές

Ελεύθερα
επαγγέλματα

Ναυτικοί, ναυπηγοί, κατασκευαστές και τεχνίτες πλοίων και οχημάτων (για παράδειγμα
σιδηρουργοί ναυτικοί και «εργοδηγός ηλεκτροκινήσεως τραμ»)
Αμαξηλάτες, καραγωγείς, θαλαμηπόλοι, θερμαστές ατμόπλοιων
Ναύτες, θαλαμηπόλοι και εργάτες πλοίων (όχι του πολεμικού ναυτικού), λιμανιών και
ναυπηγείων
Γιατροί, καθηγητές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, διδάκτορες, αρχαιολόγοι
Νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί, δάσκαλοι, παιδαγωγοί, δημοσιογράφοι, διερμηνείς,
καλλιτέχνες, ιερείς, ψάλτες, μοναχοί
-

25

Οι Έλληνες «κτηματίες» του 19ου αιώνα δεν ήταν απαραίτητα εισοδηματίες ούτε ζούσαν στην
ύπαιθρο ή ασχολούνταν με τη γη, αλλά μπορούσαν να έχουν άλλες οικονομικές δραστηριότητες
(Χρήστος Λούκος, Πεθαίνοντας στη Σύρο τον 19ο αιώνα. Οι Μαρτυρίες των Διαθηκών, Ηράκλειο:
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2000, σ. 66-67 και Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία
του Πειραιά, ό.π., σ. 64), ενώ στη Βρετανία η ιδιότητα του κτηματία συνδυαζόταν συχνά με αστικές,
επιχειρηματικές δραστηριότητες (Κώστας Ράπτης, «Αστικές τάξεις και αστικότητα, ό.π., σ. 211-43).
Για τους λόγους αυτούς οι κτηματίες των μητρώων περιλαμβάνονται στον αγροτικό τομέα μόνο
εφόσον δεν αναγράφεται για αυτούς άλλος επαγγελματικός προσδιορισμός.
26
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται μόνο οι στρατιώτες και οι ναύτες του πολεμικού ναυτικού για
τους οποίους δεν σημειώνεται άλλο επάγγελμα.
27
Αν και στην Ελλάδα όσοι δηλώνονταν απλά ως υπηρέτες συχνά ήταν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις
που έμεναν στο σπίτι του αφεντικού τους, στις αρχές του 20ού αιώνα ο όρος υπηρέτης είχε σε μεγάλο
μέρος ταυτιστεί με την οικιακή υπηρεσία και με τις γυναίκες και είχε διαχωριστεί από τους όρους
υπάλληλος, εμποροϋπάλληλος και εργάτης (Βλ. Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η Κοινωνική Ιστορία του
Πειραιά, ό.π., σ. 70 και 72). Επομένως, κρίθηκε προτιμότερο όλοι οι απλοί υπηρέτες να ενταχθούν
στην ομάδα της οικιακής υπηρεσίας, ιδίως αφού όλοι αυτοί οι υπηρέτες εκτός από έναν ήταν γυναίκες.
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Επαγγελματικός

Επαγγέλματα

τομέας
Χωρίς επάγγελμα
αλλά με ένδειξη

Εισοδηματίας
Lady, gentlewoman
-

της κοινωνικής
θέσης

-

Χωρίς επάγγελμα

Οικιακά

και χωρίς ένδειξη

Μαθητές, φοιτητές

της κοινωνικής
θέσης
Άγνωστο
επάγγελμα

Ασθενείς για τους οποίους δηλωνόταν ότι δεν εργάζονταν
Ασθενείς για τους οποίους δεν καταγραφόταν κανένα επάγγελμα ή δεν υπάρχουν αρκετά
στοιχεία για να τοποθετηθούν σε μία ομάδα

Αν και είναι εμφανές ότι η κατηγοριοποίηση σε οικονομικούς τομείς και ακόμα
περισσότερο η τριμερής κοινωνική κατάταξη είναι αρκετά ρευστές, όχι μόνο εξαιτίας
των περιορισμών των πηγών και της μεθοδολογίας, αλλά και των έτσι κι αλλιώς
ασαφών ορίων ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις, παρ’ όλα αυτά μπορεί να διευκολύνει
την ανάλυση των επαγγελμάτων, ώστε να καταλήξουμε σε ορισμένα σχετικά ασφαλή
συμπεράσματα. Ξεκινώντας από τους οικονομικούς τομείς (πίνακας 6.2) και
εξαιρώντας τα οικιακά, τη μεγαλύτερη κατηγορία, η οποία όμως δεν παρέχει στοιχεία
για την κοινωνικοοικονομική θέση των ασθενών, παρατηρούμε ότι οι κύριοι τομείς
εργασίας των ασθενών και στα τέσσερα ιδρύματα ήταν η βιομηχανία, το εμπόριο και
η υπαλληλική εργασία. Στα ελληνικά ιδρύματα ακολουθούσε ο αγροτικός τομέας, ο
οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος από ό,τι στα σκοτσέζικα, μια διαφορά που είχε να
κάνει με το γενικό οικονομικό χαρακτήρα των δύο χωρών και με τους πληθυσμούς
από τους οποίους αντλούνταν οι ασθενείς των ιδρυμάτων. Στην Ελλάδα, η οποία
παρέμενε στις αρχές του 20ού αιώνα σε μεγάλο βαθμό αγροτική χώρα, το 57,5% του
ενεργού πληθυσμού το 1920 απασχολούνταν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την
αλιεία, ενώ στη Σκοτία το αντίστοιχο ποσοστό το 1911 ήταν μόλις 11,7%.28
Επιπλέον, σε αντίθεση με τα σκοτσέζικα ιδρύματα, όπου νοσηλεύονταν ασθενείς
κυρίως από την αστική περιοχή της Γλασκόβης, στα ελληνικά εισάγονταν ασθενείς
από όλη την Ελλάδα (βλ. επόμενη ενότητα). Παρ’ όλα αυτά, και στα ελληνικά
ιδρύματα, όπως στα σκοτσέζικα, οι περισσότεροι ασθενείς είχαν αστικά ή
28

Λήδα Παπαστεφανάκη, «Μισθωτή εργασία», στο Κώστας Κωστής και Σωκράτης Πετμεζάς (επιμ.),
Η Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914), Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2006,
σ. 253-91 και Census of Scotland, 1911, Report on the Twelfth Decennial Census of Scotland, τ. 2,
BPP, 1913, LXXX [Cd.6896], πίνακας E1, σ. xc.
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μικροαστικά επαγγέλματα, κάτι που δείχνει πιθανώς ότι τα πιο παραδοσιακά τμήματα
της ελληνικής κοινωνίας σε μεγάλο βαθμό δεν χρησιμοποιούσαν τα ψυχιατρικά
ιδρύματα, είτε επειδή δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν είτε επειδή είχαν άγνοια ή
αδιαφορούσαν για αυτά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2

Κατανομή σε επαγγελματικούς τομείς των εισαχθέντων ασθενών στο Αιγινήτειο, το
Δρομοκαΐτειο, το Gartloch (1905-1909 και 1916-1920) και το Gartnavel (1905-1910 και
1916-1920)
Επάγγελμα

Ποσοστό ασθενών

Αιγινήτειο
Δρομοκαΐτειο
Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία
10,1%
7,0%
Βιομηχανία, βιοτεχνία
12,3%
8,9%
Οικοδομικά επαγγέλματα
1,1%
1,1%
Ορυχεία, μεταλλεία
0,1%
0,0%
Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι
11,5%
25,3%
Υπηρεσίες
2,2%
1,4%
Οικιακές υπηρεσίες
1,0%
0,4%
Εμπόριο
11,2%
11%
Μεταφορές
3,4%
2,7%
Ελευθέρια επαγγέλματα
6,8%
6,7%
Μαθητές, φοιτητές
5,7%
5,2%
Οικιακά
33,1%
22,7%
0,6%
0,5%
Χωρίς επάγγελμα29
Άγνωστο
0,9%
7,1%
Σύνολο
100%
100%
Πηγή: Δείγματα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch, Cartnavel.

Gartloch
1,0%
34,3%
3,1%
0,7%
9,7%
1,4%
2,6%
6,3%
4,3%
1,2%
0,2%
30,8%
3,3%
1,1%
100%

Gartnavel
3,2%
11,8%
2,4%
0,7%
18,1%
1,2%
3,2%
7,7%
2,7%
7,7%
1,1%
23,6%
11,1%
5,5%
100%

Στον πίνακα 6.2 φαίνεται ακόμα ότι τα ελληνικά ιδρύματα δεν διέφεραν πολύ
μεταξύ τους ως προς τα επαγγέλματα των ασθενών που εισάγονταν σε αυτά. Η κύρια
διαφορά, το αυξημένο ποσοστό υπαλλήλων στο Δρομοκαΐτειο, οφειλόταν σε μεγάλο
βαθμό στους πολυάριθμους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, που εισήχθησαν στο
ίδρυμα την υπό εξέταση περίοδο, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά του Δρομοκαΐτειου
στους άλλους τομείς συνδέονται με το υψηλότερο ποσοστό των ασθενών με άγνωστο
επάγγελμα στο ίδρυμα αυτό. Αντίθετα, ανάμεσα στα σκοτσέζικα ιδρύματα οι
διαφορές ήταν εντονότερες. Το Gartnavel είχε περισσότερους υπαλλήλους και
29

Στη συγκεκριμένη καταμέτρηση στους «χωρίς επάγγελμα» περιλαμβάνονται μόνο οι ασθενείς που
δεν εργάζονταν και για τους οποίους δεν καταγραφόταν κάποιο παλιό επάγγελμα, με βάση το οποίο θα
μπορούσαν να καταταχθούν σε κάποιον από τους οικονομικούς τομείς. Λαμβάνοντας υπόψη και
αυτούς για τους οποίους δηλωνόταν το παλιό τους επάγγελμα, οι ασθενείς που, σύμφωνα με τα
μητρώα, δεν εργάζονταν την εποχή της εισαγωγής τους, έφταναν το 0,7%, 1,4%, 4,7% και 19,7% των
ασθενών του Αιγινήτειου, του Δρομοκαΐτειου, του Gartloch και του Gartnavel αντίστοιχα. Ωστόσο,
όπως θα δούμε στη συνέχεια με βάση τα ιστορικά ασθενών, τα ποσοστά αυτά ήταν κατά πάσα
πιθανότητα μεγαλύτερα.
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απασχολούμενους σε ελευθέρια επαγγέλματα και λιγότερους εργαζόμενους στη
βιομηχανία από ό,τι το Gartloch, στο οποίο υπερίσχυαν οι ασθενείς που
απασχολούνταν στο βιοτεχνικό-βιομηχανικό τομέα και ακολουθούσαν με αρκετή
διαφορά οι υπάλληλοι και οι έμποροι, ενώ οι ασθενείς με ελευθέρια επαγγέλματα
ήταν ελάχιστοι.
Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα σε ό,τι αφορά το επάγγελμα ακολουθούσαν
τα έμφυλα χαρακτηριστικά της εργασίας που ίσχυαν γενικά στην υπό εξέταση
περίοδο. Η μικρότερη έκταση της γυναικείας εργασίας από την ανδρική στους
ασθενείς των ιδρυμάτων υπονοείται στον πίνακα 6.2 μέσω της κατηγορίας των
οικιακών, η οποία είναι καθαρά γυναικεία και συγκέντρωνε το μεγαλύτερο μέρος των
γυναικών ασθενών: το 85% των γυναικών στο Αιγινήτειο, το 81% στο Δρομοκαΐτειο,
το 67,5% στο Gartloch και το 46% στο Gartnavel. Από την άλλη μεριά, αν
κοιτάξουμε ξεχωριστά τα γυναικεία επαγγέλματα, θα παρατηρήσουμε ότι οι γυναίκες
ασθενείς ασκούσαν τυπικά γυναικεία επαγγέλματα της εποχής. Στα ελληνικά
ιδρύματα οι γυναίκες που εργάζονταν πριν την εισαγωγή τους εντάσσονται κατά
κύριο λόγο στον τομέα των ελευθέριων επαγγελμάτων, κυρίως ως δασκάλες, έπειτα
της βιοτεχνίας-βιομηχανίας, κυρίως ως ράπτριες, και τέλος των οικιακών υπηρεσιών.
Το Gartnavel πλησίαζε τα ελληνικά ιδρύματα, με τις ασθενείς του να εργάζονται
κυρίως ως δασκάλες και νοσοκόμες, ενώ οι γυναίκες ασθενείς του Gartloch
απασχολούνταν κυρίως στο βιομηχανικό-βιοτεχνικό τομέα και στις οικιακές
υπηρεσίες και λιγότερο στα ελευθέρια επαγγέλματα. Και πάλι, σε αντίθεση με τα δύο
ελληνικά ιδρύματα, που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, τα δύο
σκοτσέζικα ιδρύματα ήταν αρκετά διαφοροποιημένα.
Οι τάσεις που αναδεικνύονται από τους επαγγελματικούς τομείς παραπέμπουν
σε ένα βαθμό σε κοινωνικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ασθενείς των
ιδρυμάτων: οι υπάλληλοι και οι ασχολούμενοι με τα ελευθέρια επαγγέλματα, οι
οποίοι ήταν περισσότεροι στο Gartnavel και στα ελληνικά ιδρύματα παρά στο
Gartloch, βρίσκονταν κατά πάσα πιθανότητα σε διαφορετικό κοινωνικό επίπεδο από
αυτούς που εργάζονταν στις μεταφορές ή σε οικοδομικά επαγγέλματα, που ήταν
περισσότεροι στο Gartloch από ό,τι στα υπόλοιπα ιδρύματα. Σε περισσότερες
διαπιστώσεις τέτοιου τύπου μπορούμε να προβούμε χρησιμοποιώντας την τριμερή
ομαδοποίηση των επαγγελματικών τομέων (πίνακες 6.3-6.5), η οποία επιβεβαιώνει τη
διαφορετικότητα του Gartloch. Στο επαρχιακό ίδρυμα εισάγονταν λιγότεροι ασθενείς
με επαγγέλματα των πρώτων υποομάδων (ένας οδοντίατρος, μερικοί μηχανικοί και
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ένας κτηματίας) και περισσότεροι με επαγγέλματα των τρίτων υποομάδων (εργάτες
και υπάλληλοι χωρίς ειδίκευση, υπηρέτες, πλανόδιοι έμποροι και οι μόνες πόρνες που
καταγράφονταν στα υπό εξέταση ιδρύματα) από ό,τι στα άλλα τρία ιδρύματα.
Αντίθετα, στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο και στο Gartnavel οι τάσεις σε σχέση με
τα πρώτα και τελευταία επαγγέλματα κάθε τομέα ήταν κοινές: τα πρώτα επαγγέλματα
ασκούνταν από το 10-11% των ασθενών που εισήχθησαν τα χρόνια υπό εξέταση, ενώ
τα τελευταία επαγγέλματα 5-8% (πίνακες 6.3 και 6.5).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3

Πρώτες υποομάδες των επαγγελματικών τομέων
Επαγγελματικός τομέας
Βιομηχανία- βιοτεχνία
Οικοδομικά επαγγέλματα
Ορυχεία-μεταλλεία
Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία
Υπαλληλία
Υπηρεσίες
Εμπόριο
Μεταφορές
Ελευθέρια επαγγέλματα
Χωρίς επάγγελμα (εισοδηματίας, lady)
Σύνολο πρώτων υποομάδων

Ποσοστό ασθενών στο σύνολο των εισαχθέντων
Αιγινήτειο
1,2%
0,3%
0,1%
2,3%
2,7%
0,1%
0,0%
0,6%
2,8%
0,1%

Δρομοκαΐτειο
0,7%
0,6%
0,0%
2,4%
3,6%
0,2%
0,0%
0,2%
3,7%
0,0%

Gartloch
1,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%

Gartnavel
3,5%
0,7%
0,4%
1,5%
2,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,8%
0,5%

10,1%

11,6%

1,4%

10,7%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch, Gartnavel.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4

Δεύτερες υποομάδες των επαγγελματικών τομέων
Επαγγελματικός τομέας

Ποσοστό ασθενών στο σύνολο των εισαχθέντων
Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

Gartloch

Gartnavel

Βιομηχανία- βιοτεχνία

7,1%

5,7%

18,9%

6,7%

Οικοδομικά επαγγέλματα

0,8%

0,5%

3,1%

1,7%

Ορυχεία-μεταλλεία

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία

7,6%

4,2%

0,2%

1,1%

Υπαλληλία

8,3%

10,5%

4,2%

11,8%

Υπηρεσίες

2,1%

1,1%

1,2%

1,1%

Οικιακές υπηρεσίες

0,0%

0,0%

0,3%

2,1%

Εμπόριο

11,1%

10,7%

5,0%

7,5%

Μεταφορές

1,1%

1,7%

0,9%

0,8%

Ελευθέρια επαγγέλματα

4,0%

2,9%

1,0%

6,7%

Σύνολο δεύτερων υποοομάδων

42,0%

37,4%

35,0%

39,6%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch, Gartnavel.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5

Τρίτες υποομάδες των επαγγελματικών τομέων
Επαγγελματικός τομέας

Ποσοστό ασθενών στο σύνολο των εισαχθέντων
Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

Gartloch

Βιομηχανία- βιοτεχνία

4,1%

2,4%

14,2%

1,6%

Οικοδομικά επαγγέλματα

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Ορυχεία-μεταλλεία

0,1%

0,0%

0,7%

0,3%

Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία

0,2%

0,4%

0,7%

0,7%
0,3%

30

Gartnavel

Υπαλληλία

0,3%

0,2%

3,0%

Υπηρεσίες

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

Οικιακές υπηρεσίες

1,0%

0,4%

2,2%

1,1%

Εμπόριο

0,1%

0,3%

1,3%

0,1%

Μεταφορές

1,7%

0,8%

3,4%

0,5%

Ελευθέρια επαγγέλματα

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Σύνολο τρίτων υποομάδων

7,5%

4,6%

25,8%

4,6%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch, Gartnavel.

Η επικρατέστερη ερμηνεία των ομοιοτήτων ανάμεσα στα ελληνικά ιδρύματα
και το Gartnavel και της διαφορετικότητας του Gartloch τόσο στο επίπεδο των
οικονομικών τομέων όσο και στο επίπεδο των υποομάδων έχει να κάνει με τους
οικονομικούς όρους της νοσηλείας στα ιδρύματα αυτά. Το Gartloch ήταν το μόνο από
τα υπό εξέταση ιδρύματα όπου νοσηλεύονταν αποκλειστικά άποροι, ενώ στα άλλα
ιδρύματα ένα μεγάλο ή το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών, ανάλογα με το ίδρυμα,
νοσηλεύονταν «ιδίαις δαπάναις» (βλ. κεφάλαιο 3), με αποτέλεσμα το κόστος της
νοσηλείας να εμποδίζει την εισαγωγή των πιο αδύναμων από οικονομική και
κοινωνική άποψη. Η έντονη διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο σκοτσέζικα ιδρύματα
ως προς την κοινωνική θέση των ασθενών αντανακλούσε τη διαφοροποίησή τους ως
προς την οικονομική πλευρά της νοσηλείας, καθώς το ένα προσανατολιζόταν στη
νοσηλεία ιδιωτικών ασθενών και το άλλο στη νοσηλεία απόρων. Αντίθετα, το
Δρομοκαΐτειο και το Αιγινήτειο δεν ήταν σε τόσο μεγάλο βαθμό διαφοροποιημένα
μεταξύ τους ως προς το ύψος και το φορέα πληρωμής των νοσηλίων, με αποτέλεσμα
να διαφέρουν και λιγότερο μεταξύ τους από ό,τι το Gartloch και το Gartnavel σε
σχέση με την κοινωνικοοικονομική θέση των ασθενών τους.
Αν στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο και το Gartnavel νοσηλεύονταν
περισσότεροι ασθενείς από τα ανώτερα και λιγότεροι από τα χαμηλότερα κοινωνικά
30

Οι ναύτες του πολεμικού ναυτικού και οι στρατιώτες χωρίς άλλο επαγγελματικό προσδιορισμό, αν
και τοποθετούνται στην τρίτη υποομάδα του τομέα «υπαλληλία και ένοπλες δυνάμεις», δεν
λαμβάνονται υπόψη στην καταμέτρηση αυτή, η οποία στοχεύει στην ανάλυση της κοινωνικής θέσης
των ασθενών, καθώς πολλοί από αυτούς υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις προσωρινά κατά τη
διάρκεια του πολέμου.
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στρώματα από ό,τι στο Gartloch, εντούτοις και στα τέσσερα ιδρύματα η πλειονότητα
των ασθενών, όντας βιοτέχνες, τεχνίτες, μικρομεσαίοι παραγωγοί, χαμηλόβαθμοι
υπάλληλοι, καταστηματάρχες και υπάλληλοι καταστημάτων, εντάσσονται στις
δεύτερες υποομάδες των επαγγελματικών τομέων, δηλαδή ανήκαν στα μεσαία και
κυρίως στα μικροαστικά στρώματα (πίνακας 6.4). Μπορεί στα δύο ελληνικά
ιδρύματα και στο βασιλικό άσυλο, όπως φαίνεται από τα επαγγέλματα των πρώτων
υποομάδων αλλά και από το ύψος των νοσηλίων για τους ιδιωτικούς ασθενείς, μια
μερίδα των ασθενών να ήταν σχετικά ευκατάστατοι ή να ανήκαν σε ανώτερα
κοινωνικά στρώματα, ωστόσο αυτοί αποτελούσαν ένα μικρό μέρος των ασθενών που
εισάγονταν στα ιδρύματα αυτά, αν κρίνουμε από τα επαγγέλματα και αν λάβουμε
υπόψη ότι ακόμα και οι ιδιωτικοί ασθενείς νοσηλεύονταν συνήθως στις χαμηλές
τάξεις νοσηλίων και συχνά δυσκολεύονταν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της
νοσηλείας (βλ. κεφάλαιο 3). Συνδυάζοντας τα συμπεράσματα από τα επαγγέλματα
που καταγράφονται στα μητρώα με αυτά από τις οικονομικές όψεις της νοσηλείας,
μπορούμε να καταλήξουμε ότι τα υπό εξέταση ιδρύματα δεν είχαν θέση κλινικών
πολυτελείας αλλά ιδρυμάτων κυρίως για τα μεσαία και μικρομεσαία κοινωνικά
στρώματα και στην περίπτωση του Gartloch, του οποίου μάλιστα οι ασθενείς
πιστοποιούνταν ως άποροι από τις τοπικές αρχές, περισσότερο για τα χαμηλότερα
κοινωνικά στρώματα.
Περισσότερες λεπτομέρειες για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των
ασθενών παρέχουν τα ιστορικά ασθενών, τα οποία αναδεικνύουν ότι υπήρχαν
εύποροι και επιτυχημένοι ασθενείς στα ιδρύματα, ιδίως στο Αιγινήτειο και το
Gartnavel, όπως ένας κτηματίας που δεν «εστερείτο περιουσίας»31 και ένας
ιδιοκτήτης μπιλιαρδάδικων στη Γλασκόβη και το Μάντσεστερ,32 και ότι κάποιοι
ασθενείς ήταν εργατικοί, σταθεροί και υπεύθυνοι στη δουλειά τους, τουλάχιστον πριν
αρρωστήσουν.33 Ωστόσο, στα ιστορικά καταγράφονταν συχνότερα τα οικονομικά και
επαγγελματικά προβλήματα και αδιέξοδα των ασθενών, καθώς μέσα από αυτά
σκιαγραφούνταν και κατανοούνταν η άσχημη κατάστασή τους. Η έμφαση στις
επαγγελματικές, οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι
ασθενείς δημιουργεί πιθανόν μια άνιση εικόνα, αλλά, έστω κι αν οι ασθενείς σε
καλύτερη μοίρα ήταν περισσότεροι από όσους μαρτυρούνται στα ιστορικά, τα
31

Αιγ/9.2, σ. 389.
HB13/5/146, σ. 437-42.
33
HB13/5/144, σ. 470-72· HB13/5/147, σ. 157-60 και HB13/5/147, σ. 299-304.
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τελευταία επιβεβαιώνουν ότι, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, τα οικονομικά
προβλήματα των ασθενών και των οικείων τους συνδέονταν με τις ιδιαίτερες
συνθήκες της ψυχικής ασθένειας και της ψυχιατρικής νοσηλείας και ότι η σύνδεση
αυτή περνούσε συχνά μέσα από προβλήματα στην εργασία. Ασθενείς σαν το
στοιχειοθέτη Malcolm P. και το ναυτομηχανικό Robert H. είχαν χάσει τη δουλειά
τους, επειδή έκαναν λάθη, είχαν μειωμένη μνήμη και αποδοτικότητα, θεωρούνταν
άχρηστοι και αποτελούσαν αντικείμενο κοροϊδίας των συναδέλφων τους.34 Η
αίσθηση μερικών ασθενών ότι καταδιώκονταν, κακολογούνταν ή υπνωτίζονταν από
άτομα του εργασιακού τους περιβάλλοντος, δημιουργούσε εντάσεις στο χώρο
εργασίας τους και οδηγούσε στην παραίτηση ή την απόλυσή τους.35 Οι παραιτήσεις,
οι απολύσεις και γενικά τα προβλήματα στη δουλειά προκαλούσαν συχνές αλλαγές
εργασίας, συνήθως προς το χειρότερο,36 ενώ ασθενείς που δεν έκαναν προσπάθειες να
(ξανα)δουλέψουν, ενίοτε υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν απαραίτητο,
επειδή, όπως νόμιζαν, είχαν μεγάλη περιουσία, χαρακτηρίζονταν ως αδιάφοροι37 ή
τεμπέληδες.38
Οι ασθενείς που δεν εργάζονταν πριν την εισαγωγή τους στο ίδρυμα, η οποία
έτσι κι αλλιώς σήμαινε τη διακοπή της εργασίας, ήταν σίγουρα περισσότεροι από
όσους δηλώνονταν στα μητρώα (πίνακας 6.2), καθώς για ασθενείς που
καταγράφονταν ως εργαζόμενοι στα μητρώα, σημειωνόταν στο ιστορικό τους ότι
είχαν σταματήσει να δουλεύουν, καμιά φορά ακόμα και χρόνια πριν εισαχθούν.39 Η
ανεργία των ασθενών είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω απροθυμίας επιβάρυνε τους
οικείους τους που αναλάμβαναν να τους συντηρούν,40 ενώ ασθενείς χωρίς επαρκή
δίκτυα υποστήριξης, συνήθως χήροι και χήρες χωρίς παιδιά, εγκαταλελειμμένες
γυναίκες και ορφανά, βρίσκονταν σε χειρότερη θέση.41 Τα οικονομικά προβλήματα
και η αδυναμία αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο των ιδιωτικών δικτύων προβάλλουν
εντονότερα στους ασθενείς του Gartloch, καθώς όχι μόνο είχαν ανάγκη δωρεάν
νοσηλείας στο επαρχιακό άσυλο ως άποροι αλλά και ορισμένοι από αυτούς, πριν
εισαχθούν στο Gartloch, ήταν τρόφιμοι πτωχοκομείων.
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Οι αναφορές στο επάγγελμα στα ιστορικά ασθένειας των γυναικών, λιγότερο
συχνές από ό,τι στα ιστορικά των ανδρών, δείχνουν ότι στα μητρώα, όπως και στις
γενικές απογραφές πληθυσμού (βλ. κεφάλαιο 1), τα γυναικεία επαγγέλματα
καταγράφονταν ελλιπώς. Φαίνεται πιθανό ότι η κατηγορία των οικιακών
συγκέντρωνε μικρότερα ποσοστά από αυτά του πίνακα 6.2, καθώς μερικές γυναίκες
που στα μητρώα δηλώνονταν ως νοικοκυρές, στα ιστορικά σημειώνεται ότι
εργάζονταν, για παράδειγμα, στον αγροτικό τομέα42 ή στις οικιακές υπηρεσίες: για
παράδειγμα, η Πηνελόπη Μ. εκτός από τα ενδύματα της οικογένειάς της έπλενε και
«αλλότρια»43 και η Μπίλιω Μ., επειδή ήταν φτωχή, αναγκαζόταν όχι μόνο να
επιτελεί όλη την εργασία του σπιτιού της μόνη αλλά να αναλαμβάνει και ξένες
εργασίες.44 Άλλες «νοικοκυρές» βοηθούσαν στην οικογενειακή επιχείρηση45 ή
εργάζονταν στο σπίτι, όπως η Ευγενία Π., 35 ετών, που κεντούσε από 15 ετών οκτώ
ώρες καθημερινά.46 Και πάλι, στα ιστορικά των εργαζόμενων γυναικών διακρίνεται η
έμφαση στη φτώχεια και την κουραστική εργασία. Σημαντικότερο όμως κομμάτι των
περιγραφών της ασθένειας των γυναικών συνιστούσε ο τρόπος με τον οποίο
ανταποκρίνονταν στις οικιακές εργασίες. Η κατάσταση θεωρούνταν ανησυχητική
όταν μια γυναίκα δεν μπορούσε να κάνει ή παραμελούσε τις δουλειές του σπιτιού,47
ενώ η αδυναμία ή απροθυμία να ανταποκριθούν στις οικιακές υποχρεώσεις,
σηματοδοτούσε για τις γυναίκες την έναρξη της ασθένειας και την αντίθεση ανάμεσα
στην ασθένεια και την υγεία.48
Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι το επάγγελμα και γενικά η εργασία
έπαιζαν σημαντικό ρόλο στον τρόπο κατανόησης και αναπαράστασης της ψυχικής
ασθένειας. Αφενός, όπως είδαμε στην αρχή του κεφαλαίου, το επάγγελμα και η
εργασία γίνονταν αντιληπτά ως αιτιακοί ή έστω επιβαρυντικοί παράγοντες της
ψυχικής νόσου. Αφετέρου, όπως είδαμε στο τέλος του κεφαλαίου, η ελλιπής
ικανότητα και προθυμία επιτέλεσης της εργασίας, για την οποία καθένας θεωρούνταν
ικανός και υπεύθυνος, συνιστούσε δείκτη και σύμπτωμα ψυχικής ασθένειας. Ακόμα
μια φορά αναδεικνύεται η κοινωνική υφή και λειτουργία του ψυχιατρικού λόγου, ο
42
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οποίος ενσωμάτωνε και προασπιζόταν την κοινωνική σημασία και τον έμφυλο
διαχωρισμό της εργασίας, μετατρέποντάς τη σε ψυχιατρική κατηγορία. Συγχρόνως, η
σχέση της εργασίας με την ψυχική ασθένεια, καθώς προβαλλόταν από τους ασθενείς
και τους οικείους τους με τρόπους παρόμοιους με τους ιατρικούς, αποτελεί ένδειξη
της συνέχειας και της αλληλοτροφοδότησης των ιατρικών και λαϊκών αντιλήψεων
τόσο για την ψυχική ασθένεια όσο και για την εργασία.
Σε ό,τι αφορά την κοινωνική σύνθεση του πληθυσμού των ιδρυμάτων, τα
επαγγέλματα που καταγράφονταν στα μητρώα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
επρόκειτο κυρίως για αστικούς πληθυσμούς. Το γεγονός αυτό είναι απολύτως
συμβατό με τη φυσιογνωμία των σκοτσέζικων ιδρυμάτων, στα οποία εισάγονταν
ασθενείς αποκλειστικά σχεδόν από τη Γλασκόβη και τη γύρω από αυτή περιοχή, που
ήταν έντονα αστικοποιημένη. Ωστόσο, και στα ελληνικά ιδρύματα, όπου
νοσηλεύονταν ασθενείς από όλη την – αγροτική στο μεγαλύτερο μέρος της – Ελλάδα,
οι ασθενείς με αγροτικά επαγγέλματα, αν και εμφανώς περισσότεροι από ό,τι στα
σκοτσέζικα ιδρύματα, δεν έπαυαν να αποτελούν μειονότητα σε σχέση με αυτούς που
ασκούσαν αστικά επαγγέλματα. Επομένως, για την Ελλάδα τουλάχιστον μπορούμε να
πούμε ότι τα ψυχιατρικά ιδρύματα χρησιμοποιούνταν περισσότερο από τα αστικά
παρά από τα αγροτικά τμήματα της κοινωνίας, τα οποία εμφανίζονται πιο
επιφυλακτικά στο θέμα της ψυχιατρικής νοσηλείας.
Τέλος, οι πληροφορίες για τα επαγγέλματα και την εργασία από τα μητρώα και
τα ιστορικά σε συνδυασμό με τα στοιχεία που είδαμε στο μέρος 1 και ιδίως στο
κεφάλαιο 3, σκιαγραφούν μια σχετικά πλήρη εικόνα της κοινωνικοοικονομικής
φυσιογνωμίας του πληθυσμού των ιδρυμάτων. Σε όλα τα ιδρύματα κυριαρχούσαν οι
ασθενείς από τα μεσαία και μικρομεσαία στρώματα, αλλά στο Gartloch, όπου το
σύνολο σχεδόν των ασθενών ήταν άποροι, με κάποιους ανάμεσά τους να έχουν
περάσει πριν την εισαγωγή τους από το πτωχοκομείο, η ζυγαριά έκλεινε προς τα
χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Αντίθετα, στα άλλα τρία ιδρύματα
υπήρχαν και ασθενείς πλούσιοι ή έστω ευκατάστατοι, που πλήρωναν από ιδιωτικούς
πόρους τη νοσηλεία τους, είχαν επαγγέλματα με κύρος, επιτυχημένες επιχειρήσεις και
μεγάλες περιουσίες. Η διαφορά ανάμεσα στο Gartloch και τα άλλα ιδρύματα, που
οφειλόταν στην εισαγωγή ιδιωτικών ασθενών σε αυτά, δείχνει ότι το είδος του
ιδρύματος και κυρίως η οικονομική πλευρά της νοσηλείας καθόριζε σε μεγάλο βαθμό
ποιοι ασθενείς νοσηλεύονταν σε αυτό. Στο ίδιο πλαίσιο, η μεγάλη διαφοροποίηση
μεταξύ του Gartloch και του Gartnavel και η μικρή διαφοροποίηση μεταξύ του
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Αιγινήτειου και του Δρομοκαΐτειου ως προς το φορέα κάλυψης των νοσηλίων είχαν
σαν αποτέλεσμα η κοινωνική φυσιογνωμία των δύο πρώτων να είναι περισσότερο
διαφοροποιημένη από των δύο τελευταίων.
Αν όμως το Gartloch ήταν άσυλο απόρων, τα άλλα τρία δεν ήταν ιδρύματα
ευπόρων: οι ασθενείς με επαγγέλματα που παραπέμπουν στα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα ήταν λίγοι, όπως λίγοι ήταν κι αυτοί που πλήρωναν υψηλά νοσήλια, ενώ
υπήρχαν και ασθενείς που δυσκολεύονταν να καταβάλλουν το κόστος της νοσηλείας
τους. Οικονομικές δυσκολίες περιγράφονταν λιγότερο συχνά και έντονα στο
Gartnavel, όπου εισάγονταν ουσιαστικά μόνο ιδιωτικοί ασθενείς, από ό,τι στο
Αιγινήτειο και το Δρομοκαΐτειο, τα οποία δέχονταν και άπορους ασθενείς και,
συνεπώς, βρίσκονταν ανάμεσα στα δύο σκοτσέζικα ιδρύματα ως προς την οικονομική
κάλυψη της νοσηλείας και την κοινωνική φυσιογνωμία των ασθενών· ωστόσο, η
περίοδος της ασθένειας και της νοσηλείας ήταν για πολλούς ασθενείς και τους
οικείους τους δύσκολη από οικονομική και κοινωνική άποψη και, όπως φαίνεται από
τα ιστορικά, τα προβλήματα που οι ασθενείς αντιμετώπιζαν στην εκπλήρωση της
δουλειάς τους εντός και εκτός σπιτιού αποτελούσαν συχνά αφετηρία και κομμάτι της
οικονομικής και κοινωνικής υποβάθμισης, την οποία συνεπαγόταν η ψυχική
ασθένεια.

Τόπος κατοικίας

Ο τόπος κατοικίας γινόταν αντιληπτός από τους ειδικούς για τις φρενοπάθειες
γιατρούς ως ένας από τους αιτιακούς ή παροξυντικούς παράγοντες της φρενοπάθειας.
Τα είδη και η συχνότητα των ψυχικών νόσων θεωρούνταν ότι επηρεάζονταν, για
παράδειγμα, από τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, όπως από το αν ήταν ορεινή,
πεδινή ή ελώδης, και από το κλίμα, που συμπεριλαμβανόταν στις αναλύσεις για τις
αιτίες των ψυχικών νόσων, ιδίως στο πλαίσιο εξήγησης των υψηλότερων ποσοστών
αυτοκτονιών σε ορισμένες χώρες.49 Οι μακροβιότερες, όμως, και εντονότερες
συζητήσεις για τη σχέση τόπου-φρενοπάθειας διαπλέκονταν με το θέμα του
«πολιτισμού» και ιδιαίτερα με τη ζωή στις πόλεις και με τη σχετική παθογόνο
49

Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales, τ. 1, ό.π., σ. 24-25 και Μιχαήλ
Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 399.
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επίδραση των αστικών, βιομηχανικών και αγροτικών οικισμών. Ορισμένοι γιατροί
έκριναν ότι στις αγροτικές περιοχές το ποσοστό φρενοπάθειας ήταν υψηλότερο από
ό,τι στις υπόλοιπες, συνήθως όμως η πόλη γινόταν αντιληπτή ως πιο επικίνδυνη για
την εκδήλωση ψυχικών νόσων50 εξαιτίας παραγόντων που θεωρούνταν εγγενείς στον
αστικό τρόπο ζωής: των ανθυγιεινών συνθηκών, του συνωστισμού,51 της άστατης
ζωής, του ανταγωνισμού, των αλκοολικών και σεξουαλικών καταχρήσεων και γενικά
της ανηθικότητας. Ιδίως σε πόλεις-λιμάνια, οι γιατροί έκρουαν τον κώδωνα του
κινδύνου για τις επιδράσεις από τη ναυτική και εμπορική κίνηση, το συγχρωτισμό με
γυναίκες «της κατωτέρας τάξεως» και με «τροφίμους χαμαιτυπείων», αλλά και για τις
αλλαγές σε πολλά επαγγέλματα, τα οποία στις αρχές του 20ού αιώνα είχαν
σταματήσει να ασκούνται με τον πατροπαράδοτο τρόπο.52
Αν στην ψυχιατρική θεωρία ο τόπος κατοικίας σχετιζόταν με τη συχνότητα και
τα είδη των ψυχικών ασθενειών, στην εργασία αυτή αξιοποιείται στο πλαίσιο των
ερωτημάτων που τέθηκαν για την ψυχιατρική νοσηλεία, δηλαδή ποιοι εισάγονταν στα
ιδρύματα και ποια ήταν η θέση των ιδρυμάτων στην κοινωνία. Από αυτή την άποψη,
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν οι ασθενείς προέρχονταν από αστικά κέντρα ή αγροτικές
περιοχές, προκειμένου να εξετάσουμε όχι αν οι ψυχικά ασθενείς ήταν περισσότεροι
στις πόλεις, αλλά αν η ψυχιατρική νοσηλεία ήταν μια προοπτική πιο οικεία, πιθανή
και αποδεκτή για τους κατοίκους των πόλεων. Επιπλέον, ο τόπος διαμονής που
καταγράφεται στα μητρώα ασθενών χρησιμοποιείται ως δείκτης της απόστασης που
διήνυαν οι ασθενείς για να νοσηλευτούν και, άρα, του εύρους της περιοχής στην
οποία τα ιδρύματα αποτελούσαν θεμιτή επιλογή για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα
που δημιουργούσαν για την οικογένεια και την κοινότητα οι ψυχικά ασθενείς.
Πριν περάσουμε στην ανάλυση, πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία που
καταγράφονται στα μητρώα για την κατοικία των ασθενών δεν είναι χωρίς
προβλήματα. Πρώτον, ορισμένες φορές άλλες πληροφορίες από τα μητρώα ή από τα
ιστορικά αντιφάσκουν με τη δηλούμενη στα μητρώα κατοικία. Για παράδειγμα, μια
ασθενής, για την οποία ως κατοικία καταγραφόταν η Κρήτη, είχε εισαχθεί από το
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Για την αντιπαράθεση αυτή βλ. John Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A Μanual of
Psychological Medicine: Containing the History, Nosology, Description, Statistics, Diagnosis,
Pathology, and Treatment of Insanity: With an Appendix of Cases, London: J. Churchill, 1858, σ. 25152.
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Henry Maudsley, The Physiology and Pathology of the Mind (1867), London: Routledge/ Thoemmes
Press, 1993, σ. 204.
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Βλ. τις παρατηρήσεις για την Κωνσταντινούπολη στο Γεώργιος Ζηλανάκης, «Η προϊούσα καθολική
παράλυσις. Στατιστική της δεκαπενταετίας 1908-1922», Ιατρική Πρόοδος, 30 (1925), σ. 204-7.
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Αμαλίειο

Ορφανοτροφείο,

που

ήταν

στην

Αθήνα.53

Τέτοια

προβλήματα

παρατηρούνται κυρίως στο Δρομοκαΐτειο, όπου φαίνεται ότι υπήρχε η τάση να
σημειώνεται στη στήλη «κατοικία» ο τόπος καταγωγής, όπως αναδεικνύει και το
γεγονός ότι κάποιες φορές δίπλα στο τοπωνύμιο της στήλης αυτής σημειώνεται ο
προσδιορισμός «πατρίς». Μεγαλύτερες δυσκολίες δημιουργεί η ελλιπής καταγραφή
του τόπου κατοικίας, ιδίως στα σκοτσέζικα ιδρύματα: στο Gartloch η στήλη της
διαμονής είναι κενή στο 70% περίπου των ασθενών και στο Gartnavel περίπου στο
20%. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο η εικόνα για τη γεωγραφική προέλευση των
ασθενών όλων των ιδρυμάτων να στηριχθεί στις γνωστές περιπτώσεις, με βάση τις
οποίες έγινε η ποσοτική επεξεργασία και η ανάλυση που ακολουθεί. Τέλος, ο τόπος
κατοικίας καταγράφεται συχνά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να καταταχθεί
με ασφάλεια κυρίως σε σχέση με το αν ήταν αστικός ή αγροτικός. Πολλές φορές
καταγράφεται μια ευρεία περιοχή κατοικίας, για παράδειγμα Μακεδονία, Αίγυπτος ή
Αγγλία. Επιπλέον, δεν μπορούμε γενικά να είμαστε βέβαιοι ότι καταγράφονταν ο
ακριβής τόπος διαμονής των ασθενών και όχι η πλησιέστερη σε αυτόν πόλη.
Τα προβλήματα αυτά και ιδίως το τελευταίο καθιστούν δύσκολη την κατάληξη
σε συμπεράσματα για την αστική ή αγροτική φυσιογνωμία του πληθυσμού των
ιδρυμάτων. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι σε όλα τα ιδρύματα οι
περισσότεροι ασθενείς με γνωστή κατοικία έμεναν πριν την εισαγωγή τους σε πόλεις
με περισσότερους από 5.000 κατοίκους και συνεπώς ότι, όπως είδαμε και με βάση το
επάγγελμα, τα υπό εξέταση ιδρύματα χρησιμοποιούνταν κατά κύριο λόγο από
αστικούς πληθυσμούς. Παρ’ όλα αυτά, στα ελληνικά ιδρύματα το ποσοστό των
ασθενών που έμεναν σε πόλεις με περισσότερους από 5.000 κατοίκους ήταν ελάχιστα
μεγαλύτερο από αυτό των υπόλοιπων ασθενών και πολύ μικρότερο από ό,τι το
αντίστοιχο ποσοστό στα σκοτσέζικα ιδρύματα, όπου κυριαρχούσε ο αστικός τόπος
κατοικίας. Αυτές οι τάσεις συνδέονται αφενός με τη διαφορετική φυσιογνωμία της
Ελλάδας και της Σκοτίας στο επίπεδο της αστικοποίησης (βλ. κεφάλαιο 1), αφετέρου
με την προέλευση των ασθενών των ιδρυμάτων των δύο χωρών: όπως θα δούμε πιο
κάτω, οι περισσότεροι ασθενείς του Gartloch και του Gartnavel ερχόντουσαν από τη
Γλασκόβη και την περιοχή της, δηλαδή την κομητεία του Lanark, στην οποία ο
αστικός πληθυσμός έφτανε το 91,2%,54 ενώ οι ασθενείς των ελληνικών ιδρυμάτων
53

Δρ/Μητρώα 1918-1919, έτος 1918, αριθμός 37.
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εισάγονταν από ποικίλες περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας, που δεν ήταν τόσο
έντονα αστικοποιημένες.
Πραγματικά, τα ελληνικά ιδρύματα εξυπηρετούσαν περισσότερες περιοχές από
ό,τι τα σκοτσέζικα, όπως φαίνεται από την κατάταξη των τόπων διαμονής σε τέσσερις
ομάδες με γνώμονα την απόστασή τους από την πόλη όπου βρίσκονταν τα ιδρύματα.
Στην πρώτη ομάδα κατατάχθηκαν οι κοντινότερες στα ιδρύματα περιοχές, δηλαδή η
Αττική και το Lanark – η κομητεία στην οποία ανήκε η Γλασκόβη. Στη δεύτερη
ομάδα τοποθετήθηκαν λιγότερο κοντινές περιοχές: για την Ελλάδα η Στερεά Ελλάδα,
η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες και για τη Σκοτία οι κομητείες των
δυτικών Lowlands (Dunbarton, Renfrew και Ayr), των ανατολικών Lowlands (Perth,
Angus, Fife, Kinross, Clackmannan, Stirling, East Lothian, Mid Lothian και West
Lothian) και του νότου (Berwick, Peebles, Selkirk, Roxburgh, Dumfries,
Kirkcudbright και Wigtown). Στην τρίτη ομάδα περιλήφθηκαν πιο μακρινές περιοχές
εντός των δύο χωρών: για την Ελλάδα τα Ιόνια νησιά και (με βάση τα διευρυμένα
κατά τη δεύτερη υποπερίοδο σύνορα) η Μακεδονία, η Ήπειρος, η Θράκη, η Κρήτη,
και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου· για τη Σκοτία οι κομητείες στα
βορειοανατολικά (Nairn, Moray, Banff, Aberdeen, Kincardine), οι κομητείες των
Highlands (Sutherland, Ross και Cromarty, Inverness, Argyll και Bute) και του βορρά
(Orkney, Shetland, Caithness). Τέλος, στην τέταρτη ομάδα εντάσσονται οι ασθενείς
που διέμεναν εκτός των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων στην περίπτωση της
Ελλάδας των Δωδεκανήσων και στην περίπτωση της Σκοτίας της Αγγλίας και της
Ιρλανδίας.55
Όπως γίνεται εμφανές από τον πίνακα 6.6, οι ασθενείς που εισάγονταν στα δύο
ελληνικά ιδρύματα προέρχονταν από όλη την Ελλάδα και ακόμα από περιοχές που
στην αρχή ή σε όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου βρίσκονταν εκτός του
ελληνικού κράτους. Βέβαια, οι ασθενείς που εισάγονταν από τη Μακεδονία, τη
Θράκη και την Κρήτη (ομάδα Γ), από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, τα
Δωδεκάνησα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία και την
Αμερική (ομάδα Δ), ήταν λιγότεροι από αυτούς που έμεναν στην Αθήνα, τον Πειραιά
και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής (ομάδα Α) ή σε περιοχές σχετικά κοντά στην
55
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Αττική (ομάδα Β). Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η γεωγραφικά διευρυμένη
λειτουργία του Αιγινήτειου μεταβλήθηκε με το πέρασμα του χρόνου. Στη δεύτερη
υπό εξέταση υποπερίοδο (1916-1920) οι ασθενείς που εισάγονταν στην
πανεπιστημιακή κλινική από περιοχές μακριά από την Αθήνα και την Αττική
παρουσιάζονται μειωμένοι σε σχέση με την πρώτη υποπερίοδο (1905-1909).
Φαίνεται, λοιπόν, ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1910 το Αιγινήτειο εξελισσόταν σε
ένα αττικό, αν όχι αθηναϊκό, νοσοκομείο, μια τάση που πιθανόν σχετίζεται με την
ίδρυση την εποχή αυτή των νέων ψυχιατρείων της Αθήνας, της Κρήτης και της
Θεσσαλονίκης (βλ. κεφάλαιο 2). Στο Δρομοκαΐτειο δεν παρατηρείται παρόμοια
περιστολή της γεωγραφικής προέλευσης των ασθενών, κάτι που μάλλον έχει να κάνει
με το μεγάλο αριθμό ασθενών των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι εισάγονταν στο
ίδρυμα αυτό από όλη την Ελλάδα, καθώς και με το πρόβλημα των μητρώων ότι
πολλές φορές στη στήλη «κατοικία» καταγραφόταν ο τόπος καταγωγής των ασθενών.
Στο ίδιο πρόβλημα των δεδομένων από τα μητρώα του Δρομοκαΐτειου οφείλεται κατά
πάσα πιθανότητα ότι οι ασθενείς της πρώτης ομάδας στο ίδρυμα αυτό ήταν λιγότεροι
από αυτούς της δεύτερης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, μπορούμε να πούμε ότι στο
σύνολο της υπό εξέταση περιόδου και στα δύο ιδρύματα οι ασθενείς που
κατοικούσαν πριν την εισαγωγή τους σε μακρινές από τα ιδρύματα περιοχές δεν
έπαυαν να αποτελούν ένα αξιόλογο, αν και μειονοτικό, μέρος του πληθυσμού των
ιδρυμάτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6

Διαμονή των εισαχθέντων στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο, το Gartloch (1905-1909 και 19161920) και το Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920) ανάλογα με την εγγύτητα στο ίδρυμα
Ομάδα
κατοικίας

Ασθενείς
Αιγινήτειο
Πλήθος
Ποσοστό
563
40,8%
417
30,2%
224
16,2%
176
12,8%

Α
Β
Γ
Δ
Σύνολο*

1380

100,0%

Δρομοκαΐτειο
Πλήθος
Ποσοστό
279
29,6%
366
38,8%
220
23,3%
79
8,4%
944

100,0%

Gartloch
Πλήθος
Ποσοστό
194
89,8%
22
10,2%
0
0,0%
0
0,0%
216

100,0%

Gartnavel
Πλήθος
Ποσοστό
359
60,5%
182
30,7%
32
5,4%
20
3,4%
593

100,0%

*Σύνολο ασθενών με γνωστή κατοικία.
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch, Gartnavel.

Στα σκοτσέζικα ιδρύματα η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική, καθώς τη βέβαιη
πλειονότητα αποτελούσαν οι ασθενείς από το Lanark (ομάδα Α) και μάλιστα από τη
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Γλασκόβη, όπου κατοικούσε το 55% από τους ασθενείς με γνωστή κατοικία του
Gartnavel και το 76,4% του Gartloch. Αν στο Gartnavel εισάγονταν και ασθενείς από
άλλες περιοχές, κυρίως όμως από τις κομητείες γύρω από το Lanark (ομάδα Β) και
σπάνια από την υπόλοιπη Σκοτία (ομάδα Γ) και από το εξωτερικό (ομάδα Δ), το
Gartloch είχε ακόμα πιο περιορισμένη γεωγραφικά λειτουργία: κανένας ασθενής δεν
είχε εισαχθεί από κομητείες μακριά από τη Γλασκόβη ή εκτός Σκοτίας (ομάδες Γ και
Δ) και όσοι προέρχονταν από τις κοντινές στο Lanark κομητείες (ομάδα Β) ήταν
λίγοι. Παρόλο που στο Gartloch ο τόπος κατοικίας συμπληρωνόταν στα μητρώα μόνο
για 216 ασθενείς, σχεδόν σε όλους τους υπόλοιπους καταγραφόταν ότι είχαν εισαχθεί
από άλλα ιδρύματα, συνήθως νοσοκομεία, τα οποία στην πλειονότητά τους (κατά
91%) βρισκόταν στη Γλασκόβη.
Οι έντονες διαφορές στην απόσταση του τόπου κατοικίας από τα ιδρύματα
ανάμεσα στα ελληνικά και σκοτσέζικα παραδείγματα αντανακλούν και αναδεικνύουν
πρώτα απ’ όλα τις διαφορές ανάμεσα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας των δύο χωρών.
Στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα, όπου δεν υπήρχε το εξαπλωμένο
γεωγραφικά δίκτυο ιδρυμάτων που είχε η Σκοτία (βλ. κεφάλαιο 2), τα υπάρχοντα
ιδρύματα είχαν ευρεία εμβέλεια, που επεκτεινόταν και εκτός του ελληνικού κράτους,
στις κοινότητες της διασποράς και στους πρόσφυγες. Αντίθετα, στα δύο σκοτσέζικα
νοσοκομεία δεν εισάγονταν παρά σπάνια ασθενείς από περιοχές μακριά από τη
Γλασκόβη, επειδή το ψυχιατρικό σύστημα της Σκοτίας περιλάμβανε αρκετά και
γεωγραφικά διεσπαρμένα ιδρύματα, τα οποία, συνεπώς, είχαν τη δυνατότητα να
λειτουργούν κατά κύριο λόγο σε τοπικό επίπεδο. Ακόμα και βασιλικά άσυλα, τα
οποία ήταν λιγότερα από τα επαρχιακά, υπήρχαν όχι μόνο στη Γλασκόβη και το
Εδιμβούργο, αλλά και σε μικρότερες πόλεις, όπως στο Dundee, το Perth και το
Aberdeen,56 με αποτέλεσμα και οι ιδιωτικοί ασθενείς της Σκοτίας να μοιράζονται
ανάλογα με την περιοχή.
Εντούτοις, στο Gartnavel τα ποσοστά των ασθενών εκτός Lanark (ομάδες Β, Γ
και Δ) ήταν υψηλότερα από ό,τι στο Gartloch. Στο τελευταίο, καθώς ήταν επαρχιακό
ίδρυμα, τα έξοδα της νοσηλείας καλύπτονταν από τοπικούς πόρους της ψυχιατρικής
περιφέρειας στην οποία ανήκαν οι ασθενείς, και συνεπώς ήταν πιθανότερο να
εισάγονται ασθενείς της περιφέρειας του ιδρύματος παρά άλλων περιφερειών.
Αντίθετα, οι ασθενείς των βασιλικών ασύλων ήταν ιδιωτικοί, οπότε η εντοπιότητα
56

Gayle Davis, «‘Lovers and madmen have such seething brains’: Historical aspects of neurosyphilis
in four Scottish asylums c.1880-1930», διδακτορική διατριβή, University of Edinburgh, 2001, σ. 65-67.

182

των ασθενών δεν έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο όσο στα επαρχιακά. Επιπλέον, τα
βασιλικά άσυλα είχαν γενικά μεγαλύτερη φήμη, προσελκύοντας έτσι ασθενείς και
από μακρινές περιοχές. Ακόμα και το βασιλικό άσυλο, όμως, σε σύγκριση με τα
ελληνικά ιδρύματα είχε τοπικό χαρακτήρα. Οι ασθενείς του πρώτου που δεν ήταν από
τη Γλασκόβη (45% των ασθενών με γνωστή κατοικία), αν και περισσότεροι από τους
αντίστοιχους του Gartloch (23,6% των ασθενών με γνωστή κατοικία), ήταν λιγότεροι
από τους ασθενείς του Αιγινήτειου και του Δρομοκαΐτειου που δεν έμεναν στην
Αθήνα (68,8% και 83,8% των ασθενών με γνωστή κατοικία αντίστοιχα).
Εστιάζοντας στο Αιγινήτειο, το ελληνικό ίδρυμα με τα πιο αξιόπιστα στοιχεία
για την κατοικία των ασθενών, και στο Gartnavel, το σκοτσέζικο ίδρυμα με τις
περισσότερες πληροφορίες για την κατοικία των ασθενών, μπορούμε να εξετάσουμε
το ρόλο του τόπου κατοικίας στην εισαγωγή και τη νοσηλεία στα ιδρύματα.
Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που έκαναν μεγαλύτερο ταξίδι για να φτάσουν στο ίδρυμα
(ομάδες Γ και Δ) έτειναν να είναι άνδρες, ώριμης ηλικίας (26-39 ετών) και άγαμοι,
ενώ οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι έγγαμοι διήνυαν πιο δύσκολα
μεγάλες αποστάσεις, προκειμένου να νοσηλευτούν. Επιπλέον, οι ασθενείς που
εισάγονταν από μακρινές περιοχές είχαν την τάση να νοσηλεύονται για μεγαλύτερα
χρονικά διαστήματα από τους υπόλοιπους και στο Αιγινήτειο να μετατάσσονται κατά
τη διάρκεια της νοσηλείας τους συχνότερα σε χαμηλότερες τάξεις νοσηλίων, έτσι
ώστε να μπορέσουν να επιμηκύνουν την παραμονή τους στην κλινική. Τέλος, μετά
την απόλυσή τους οι ασθενείς των δύο τελευταίων ομάδων τόπου κατοικίας
επανεισάγονταν στα ιδρύματα λιγότερο συχνά από τους υπόλοιπους.
Συνεπώς, η απόσταση του τόπου κατοικίας από το ίδρυμα επιδρούσε στη χρήση
των ιδρυμάτων. Το απόμακρο του ιδρύματος αφενός ενθάρρυνε περισσότερο τη
μακροχρόνια παρά τη βραχυχρόνια και διακεκομμένη νοσηλεία και αφετέρου
αποθάρρυνε τη νοσηλεία των παιδιών, των ηλικιωμένων, των γυναικών και των
εγγάμων. Για τις ομάδες αυτές, οι οποίες, όπως είδαμε στα δύο προηγούμενα
κεφάλαια, έτειναν γενικά να εισάγονται λιγότερο συχνά στα ψυχιατρικά ιδρύματα,
επειδή θεωρούνταν ότι ανήκαν στην ιδιωτική σφαίρα, ότι παρουσιάζαν πιο ελαφριές
και ακίνδυνες διαταραχές και ότι μπορούσαν να θεραπεύονται με εναλλακτικούς του
ασύλου τρόπους, η μεγάλη απόσταση ιδρύματος-σπιτιού έκανε την εισαγωγή να
προβάλλει ακόμα πιο ασύμφορη, ακατάλληλη, αθέμιτη και τελικά απευκταία. Ένα
ίδρυμα δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι ήταν λιγότερο οικείο
και προσιτό ως τόπος και τρόπος αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου, σήμαινε
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μεγαλύτερα έξοδα και δυσκολίες μετακίνησης των ασθενών και των επισκεπτών τους
από και προς το ίδρυμα – και άρα περιορισμένες επαφές ανάμεσα στους ασθενείς και
τους οικείους τους – και γενικά εντονότερη αίσθηση απομάκρυνσης από το ιδιωτικό
περιβάλλον.
Η παραπάνω ανάλυση αναδεικνύει τις διαφορές ανάμεσα στο δίκτυο
ψυχιατρικών θεσμών στη Σκοτία και την Ελλάδα και τις προεκτάσεις των διαφορών
αυτών στη λειτουργία και χρήση των ιδρυμάτων. Η τοπική κατά κύριο λόγο
λειτουργία των σκοτσέζικων ιδρυμάτων προϋπέθετε ένα ευρύ και εξαπλωμένο
ψυχιατρικό σύστημα, που δεν υπήρχε στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα, με
αποτέλεσμα τα δύο μεγαλύτερα αθηναϊκά ιδρύματα της εποχής να έχουν ευρεία
γεωγραφική δικαιοδοσία, που μπορεί να χαρακτηριστεί εθνική. Αυτή η διαφορά
ανάμεσα στα ψυχιατρικά συστήματα των δύο χωρών επιδρούσε στη σύνθεση του
πληθυσμού των ιδρυμάτων, καθώς σε ένα βαθμό βρισκόταν πίσω από την
υπερίσχυση των ασθενών από πόλεις στο Gartloch και το Gartnavel και από την πιο
μεικτή, αστική και αγροτική, φυσιογνωμία των ασθενών του Αιγινήτειου και του
Δρομοκαΐτειου. Επιπλέον, η λειτουργία των ιδρυμάτων σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο
είχε αντίκτυπο στη χρήση τους μέσα από τον παράγοντα της απόστασης του
ιδρύματος από τον τόπο κατοικίας. Όταν η απόσταση αυτή ήταν μεγάλη, χωρίς να
ακυρώνει την πιθανότητα και δυνατότητα χρήσης των ιδρυμάτων, όπως δείχνει η
ελληνική περίπτωση, δρούσε αποτρεπτικά στη νοσηλεία ασθενών οι οποίοι γενικά
εισάγονταν δυσκολότερα σε ψυχιατρικά ιδρύματα, και συνέβαλλε σε νοσηλείες
μεγαλύτερης διάρκειας και χωρίς επανεισαγωγές.
Ο ψυχιατρικός λόγος της εποχής, από την άλλη μεριά, δεν ασχολούνταν τόσο με
τα χαρακτηριστικά της ψυχιατρικής νοσηλείας όσο με αυτά της ψυχικής ασθένειας
και με τους παράγοντες ψυχικής ευπάθειας, στους οποίους περιλάμβανε τον τόπο
κατοικίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψυχιατρική θεωρία ότι οι αστικοί πληθυσμοί ήταν
πιο επιρρεπείς στις ψυχικές νόσους χρησιμοποιούσε και ενίσχυε τους φόβους για τη
ζωή στις πόλεις, η οποία συνυφαινόταν με την ανηθικότητα, τη χαλάρωση των
παραδόσεων

και

την

υπερβολική

διανοητική

δραστηριότητα.

Όλα

αυτά

δαιμονοποιούνταν μέσω της σύνδεσής τους με την τρέλα προς όφελος μιας αγνής,
εγκρατούς, παραδοσιακής, ήσυχης, απλής και χειρωνακτικής ζωής. Η ψυχιατρική
σύνδεση των ψυχικών νόσων με τη ζωή στην πόλη έχει από μόνη της ενδιαφέρον,
αφού κάνει εμφανείς για ακόμα μια φορά τις κοινωνικές και ηθικές αφετηρίες και
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στοχεύσεις του ψυχιατρικού λόγου. Ωστόσο, η σχέση ανάμεσα στις ψυχικές
ασθένειες και την αστική ζωή δεν μπορεί να εξακριβωθεί από τα στοιχεία από τα
ιδρύματα, τα οποία στην καλύτερη περίπτωση μπορούν να παρέχουν ενδείξεις για την
αστική και αγροτική αντιμετώπιση των ψυχιατρικών θεσμών και μάλιστα μόνο στα
ελληνικά παραδείγματα, καθώς στο Gartloch και το Gartnavel οι ασθενείς από
αγροτικές περιοχές αποκλείονταν έτσι κι αλλιώς από την κυρίως τοπική λειτουργία
των ιδρυμάτων αυτών στο πλαίσιο της αστικής περιοχής της Γλασκόβης. Αντίθετα,
στα μεγαλύτερης γεωγραφικής εμβέλειας αθηναϊκά ιδρύματα, τα οποία είχαν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιούν και αγροτικοί πληθυσμοί, η επικράτηση του αστικού
στοιχείου από την άποψη τόσο της κατοικίας όσο και του επαγγέλματος μπορεί να
υποστηρίξει το επιχείρημα περί θετικότερης αντιμετώπισης και μεγαλύτερης
διάδοσης της χρήσης των ψυχιατρικών ιδρυμάτων στις πόλεις, αν και με κάποιες
επιφυλάξεις, λόγω του αξιόλογου ποσοστού ασθενών από αγροτικές περιοχές στα
ίδια ιδρύματα και λόγω των προβλημάτων που είδαμε στην καταγραφή του τόπου
κατοικίας στα μητρώα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στις διαγνώσεις και τα συμπτώματα, τις δύο
βασικές ψυχιατρικές κατηγορίες μέσα από τις οποίες οι γιατροί αντιλαμβάνονταν την
ψυχική ασθένεια. Οι κατηγορίες αυτές συγκροτούνταν και χρησιμοποιούνταν μέσα σε
συγκεκριμένα κοινωνικά και επιστημονικά περιβάλλοντα και άρα ενσωματώνουν και
εκφράζουν κοινωνικές αντιλήψεις και αξίες1 και μιλούν για την ψυχιατρική θεωρία
και πρακτική ίσως και περισσότερο από ό,τι μιλούν για τους ίδιους τους ασθενείς.2
Συγχρόνως, όμως, αν και οι διαγνώσεις και τα συμπτώματα δεν αντιμετωπίζονται
στην εργασία αυτή σαν κλινικά δεδομένα που δείχνουν από τι έπασχαν οι ασθενείς
των ιδρυμάτων,3 θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλουν, έστω μέσα από την οπτική
των γιατρών, στην κατανόηση της φυσιογνωμίας των ασθενών και των διαταραχών
που οδηγούσαν στην ψυχιατρική νοσηλεία. Η ανάλυση που ακολουθεί δομείται γύρω
τη διασαφήνιση των ψυχιατρικών όρων της υπό εξέταση εποχής. Κάθε ενότητα
επικεντρώνεται σε μια ομάδα διαγνώσεων, εκτός από την τελευταία, η οποία
συνοψίζει τα βασικά συμπτώματα που καταγράφονταν στα ιστορικά ασθενών.

1

Joan Busfield, «Class and gender in twentieth-century British psychiatry: Shell-shock and
psychopathic disorder», στο Jonathan Andrews και Anne Digby (επιμ.), Sex and Seclusion, Class and
Custody: Perspectives on Gender and Class in the History of British and Irish Psychiatry, Amsterdam:
Rodopi, 2004, σ. 295-322· Jonathan Sadowsky, Imperial Bedlam: Institutions of Madness in Colonial
Southwest Nigeria, Berkeley: University of California Press, 1999, σ. 69-76 και 116-17· Catherine
Coleborne, «‘She does up her hair fantastically’: The production of femininity in patient case books of
the lunatic asylum in 1860s Victoria», στο Jane Long (επιμ.), Forging Identities: Bodies, Gender and
Feminist History, Nedlands: University of Western Australia Press, 1997, σ. 47-68 και Jill Matthews,
Good and Mad Women: The Historical Construction of Femininity in Twentieth-Century Australia, St.
Leonards: Allen and Unwin, 1984.
2
James Mills, «The mad and the past: Retrospective diagnosis, post-coloniality, discourse analysis and
the asylum archive», Journal of Medical Humanities, 21 (2000), σ. 141-58.
3
Όπως αντιμετωπίζονται, για παράδειγμα, στις ακόλουθες εργασίες: Edward Renvoize και Allan
Beveridge, «Mental illness and the late Victorians: A study of patients admitted to three asylums in
York, 1880-1884», Psychological Medicine, 19 (1989), σ. 19-28· R. Parker, A. Dutta, R. Barnes και T.
Fleet, «County of Lancaster Asylum, Rainhill: 100 years ago and now», History of Psychiatry, 4
(1993), σ. 95-105· Trevor Turner, «A diagnostic analysis of the casebooks of Ticehurst House Asylum,
1845-1890», Monograph Supplement 21, Cambridge: University Press, 1992· Allan Beveridge,
«Madness in Victorian Edinburgh: A study of patients admitted to the Royal Edinburgh Asylum under
Thomas Clouston 1873-1908», μέρος 2, History of Psychiatry, 6 (1995), σ. 431-51· G. A. Doody, Allan
Beveridge, E. C. Johnstone, «Poor and mad: A study of patients admitted to the Fife and Kinross
District Asylum between 1874 and 1899», Psychological Medicine, 26 (1996), σ. 887-98.
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Ξεκινώντας με ορισμένες διευκρινίσεις για τις διαγνώσεις, στις αρχές του 20ού
αιώνα υπήρχε ένα πλήθος συστημάτων ταξινόμησης,4 αλλά κανένα από αυτά δεν
ήταν κοινώς αποδεκτό σε διεθνές ή σε εθνικό επίπεδο.5 Ωστόσο, οι περισσότερες
ταξινομήσεις βασίζονταν σε μια κοινή δεξαμενή συμπτωμάτων, που συγκροτούσαν
έναν κοινό ψυχιατρικό κώδικα, την περιγραφική ψυχοπαθολογία, που δημιουργήθηκε
ανάμεσα στις αρχές του 19ου και του 20ού αιώνα.6 Αφήνοντας στην άκρη τους
λεπτούς διαχωρισμούς και τις διαφορετικές θεωρίες ως προς τις αιτίες, την πορεία,
την κατάληξη και την παθολογική ανατομία των ασθενειών, στο κεφάλαιο αυτό οι
ψυχιατρικές διαγνώσεις που σημειώνονταν στα μητρώα των ιδρυμάτων αναλύονται
ως επικεφαλίδες της περιγραφικής ψυχοπαθολογίας, ως κωδικοί συμπτωμάτων, που
παραπέμπουν στις κύριες διαταραχές που οι γιατροί αναγνώριζαν στους ασθενείς
τους. Η αντιστοίχηση διαγνώσεων-συμπτωμάτων βασίζεται σε ψυχιατρικά θεωρητικά
έργα της εποχής, αφενός σε κείμενα με υπερεθνική επίδραση, κυρίως γαλλικά και
γερμανικά, αφετέρου στα σημαντικότερα κείμενα των δύο υπό εξέταση χωρών. Στη
Σκοτία, ενώ ως τα μέσα του 19ου αιώνα η ταξινόμηση των ψυχικών νόσων γινόταν
με βάση τα γαλλικά συστήματα του Philippe Pinel (1745-1826) και του Jean-Étienne
Dominique Esquirol (1772-1840), στη συνέχεια οι ειδικοί γιατροί μπορούσαν να
καταφύγουν σε εγχώρια συστήματα, όπως του David Skae (1814-1873) και κυρίως
του Thomas Clouston (1840-1915).7 Στην Ελλάδα, οι διευθυντές των δύο υπό
εξέταση ιδρυμάτων είχαν γράψει ψυχιατρικά εγχειρίδια, τα οποία προσφέρουν μια
αρκετά βέβαιη εικόνα των νοημάτων των διαγνώσεων που χρησιμοποιούνται στο
Αιγινήτειο και το Δρομοκαΐτειο.

4

Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο του Γάλλου ψυχιάτρου Édouard Toulouse (1865-1947) το 1895 ότι,
όταν οι ψυχίατροι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, έφτιαχναν μια νέα ταξινόμηση. Patricia
Prestwich, «Drinkers, drunkards, and degenerates: Τhe alcoholic population of a Parisian asylum,
1867-1914», Histoire Sociale/Social History, 27 (1994), σ. 321-35. Το 1905 ο Βρετανός ψυχίατρος
Maurice Craig (1866-1935) μετρούσε τουλάχιστον δέκα σημαντικές ψυχιατρικές ταξινομήσεις από την
εποχή του Philippe Pinel (1745-1826). R.M. Ion και M.D. Beer, «The British reaction to dementia
praecox 1893-1913», μέρος 1, History of Psychiatry, 13 (2002), σ. 285-304.
5
Οι προσπάθειες καθιέρωσης κοινών νοσολογικών συστημάτων δεν είχαν επιτυχία, γιατί η χρήση τους
δεν ήταν υποχρεωτική ούτε καν στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, πόσο μάλλον στην ιδιωτική πρακτική.
Για παράδειγμα, στη Βρετανία στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα η MedicoPsychological Association και το Royal College of Physicians είχαν παραγάγει υποδειγματικές
ταξινομήσεις των ψυχικών νόσων, αλλά οι γιατροί και τα ιδρύματα δεν ήταν υποχρεωμένοι να τις
ακολουθούν. R.M. Ion και M.D. Beer, «The British reaction to dementia praecox 1893-1913», μέρος 1,
ό.π., σ. 285-304.
6
German Berrios, The History of Mental Symptoms: Descriptive Psychopathology since the Νineteenth
Century, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, σ. 15-17.
7
Jonathan Andrews, «Case notes, case histories and the patients’ experience of insanity at Gartnavel
Royal Asylum, Glasgow, in the nineteenth century», Social History of Medicine, 2 (1998), σ. 255-81.
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Με βάση τις πηγές αυτές, οι διαγνώσεις από τα δείγματα των μητρώων
ομαδοποιήθηκαν με βασικό κριτήριο τα συμπτώματα (πίνακες 7.1-7.4). Για
παράδειγμα, υπό το γενικό όρο «μελαγχολία» συγκεντρώνονται εκτός από την απλή
διάγνωση της μελαγχολίας και όσες διαγνώσεις, σύμφωνα με την ψυχιατρική θεωρία
της εποχής, είχαν ως βασικό σύμπτωμα τη μελαγχολία, όπως «μελαγχολία
εναγώνιος»,

«αλαλία

μετ’

αφασίας

συνεπεία

μελαγχολίας»,

«μελαγχολία

πρεσβυτική», «μελαγχολία παραληρητική μετά υποχονδριακού παραληρήματος»,
«μελαγχολία εκφυλογενής», «μελαγχολική καταπληξία» και «μελαγχολία μετά
φόβων εξ επιλοχείου μιάνσεως». Η συμπτωματολογική ομαδοποίηση και ανάλυση
των διαγνώσεων εξυπηρετεί τους σκοπούς του κεφαλαίου, που δεν είναι να
εξεταστούν οι ψυχιατρικές διαγνώσεις καθεαυτές, αλλά μέσω των διαγνώσεων να
εντοπιστούν τα κύρια συμπτώματα, που, σύμφωνα με τους γιατρούς, χαρακτήριζαν
την κατάσταση και συνέθεταν τη φυσιογνωμία των ασθενών.
Στην τελευταία ενότητα η ιατρική εκτίμηση των ασθενών σκιαγραφείται με
αμεσότερο τρόπο, με βάση τα συμπτώματα που καταγράφονταν στην παρούσα
κατάσταση (condition on admission), δηλαδή στο κομμάτι των ιστορικών που
αναδεικνύει καλύτερα την οπτική των γιατρών των ιδρυμάτων, καθώς βασιζόταν
κυρίως στις δικές τους παρατηρήσεις για τους ασθενείς. Για τους ψυχιάτρους το
σύμπτωμα αποτελούσε μια αυτονόητη κλινική οντότητα, που μπορούσε να
παρατηρηθεί, να περιγραφεί και να αξιολογηθεί αντικειμενικά, αν και όχι πάντα
εύκολα ή ικανοποιητικά, μιας και συχνά οι ασθενείς δεν ήθελαν ή δεν μπορούσαν να
συνεργαστούν στην ψυχιατρική εξέταση και πολλές φορές οι πληροφορίες από
τρίτους για την ιστορία των ασθενών δεν ήταν αρκετές ή αξιόπιστες.8 Εντούτοις, ο
εντοπισμός των συμπτωμάτων κατά την εισαγωγή των ασθενών, όπως προβάλλει στα
ιστορικά των ιδρυμάτων, ήταν μια διαδικασία ερμηνείας της ομιλίας, της
συμπεριφοράς και της εμφάνισης (κυρίως της φυσιογνωμίας, της έκφρασης και του
βλέμματος) των ασθενών, κατά την οποία δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στη συνείδηση
των ασθενών για τον εαυτό τους και την κατάστασή τους, στον τρόπο που
αντιμετώπιζαν την εισαγωγή και νοσηλεία τους στο ίδρυμα, στη στάση τους προς

8

John Charles Bucknill και Daniel Hack Tuke, A Μanual of Psychological Medicine: Containing the
History, Nosology, Description, Statistics, Diagnosis, Pathology, and Treatment of Insanity: With an
Appendix of Cases, London: J. Churchill, 1858, σ. 271-72· Thomas Smith Clouston, Clinical Lectures
on Mental Diseases, London: J. & A. Churchill, 1898, ε΄ έκδοση, σ. 7 και Maurice Craig,
Psychological Medicine. A Manual of Mental Diseases for Practitioners and Students, γ΄ έκδοση,
London: J. Churchill, 1917, σ. 415.

188

τους οικείους τους και στις σχέσεις τους με το προσωπικό και τους άλλους ασθενείς
των ιδρυμάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1

Ομάδες διαγνώσεων στο Αιγινήτειο (1905-1909 και 1916-1920)
Διαγνώσεις
Μελαγχολία
Μανία
Διαλείπουσα φρενίτιδα
Ψυχοκινητική διέγερση
Παραλήρημα
Εκφυλισμός / ιδεοληψία
Διανοητική αδυναμία
Πρωτόγονος άνοια
Κατατονία
Ψευδής πρωτόγονος άνοια
Άνοια
Πρεσβυτική φρενίτιδα
Προπρεσβυτική φρενίτιδα
Διανοητική σύγχυση
Φρενίτιδα
Γενική παράλυση
Υστερία (μόνη ή σε συνδυασμό με
άλλες διαγνώσεις )
Επιληψία/ επιληπτοειδής προσβολή
Νευρασθένεια
Υποχονδρία
Νευρολογικές/ σωματικές
Αλκοολικές
Τοξικές
Άγνωστη διάγνωση
Σύνολο
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο.

Άνδρες ασθενείς
Αριθμός
Ποσοστό
50
5,7%
7
0,8%
28
3,2%
4
0,5%
55
6,3%
13
1,5%
2
0,2%
120
13,7%
8
0,9%
9
1,0%
16
1,8%
3
0,3%
0
0,0%
36
4,1%
0
0,0%
125
14,3%

Γυναίκες ασθενείς
Αριθμός
Ποσοστό
64
11,5%
11
2,0%
45
8,1%
0
0,0%
45
8,1%
11
2,0%
1
0,2%
72
13,0%
3
0,5%
9
1,6%
13
2,3%
0
0,0%
1
0,2%
34
6,1%
1
0,2%
9
1,6%

Σύνολο ασθενών
Αριθμός
Ποσοστό
114
8,0%
18
1,3%
73
5,1%
4
0,3%
100
7,0%
24
1,7%
3
0,2%
192
13,4%
11
0,8%
18
1,3%
29
2%
3
0,2%
1
0,1%
70
4,9%
1
0,1%
134
9,4%

10

1,1%

79

14,2%

89

6,2%

18
23
1
295
33
18
1
875

2,1%
2,6%
0,1%
33,7%
3,8%
2,1%
0,1%
100,0%

18
8
6
119
3
3
0
555

3,2%
1,4%
1,1%
21,4%
0,5%
0,5%
0,0%
100,0%

36
31
7
414
36
21
1
1430

2,5%
2,2%
0,5%
29,0%
2,5%
1,5%
0,1%
100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2

Ομάδες διαγνώσεων στο Δρομοκαΐτειο (1905-1909 και 1916-1920)
Διαγνώσεις
Μελαγχολία
Μανία
Διαλείπουσα φρενίτιδα
Ψυχική διέγερση
Παραλήρημα
Εκφυλογενής φρενίτιδα
Ηθική παραφροσύνη;
Διανοητική αδυναμία
Πρωτόγονος άνοια
Κατατονία/
κατατονική καταπληξία
Άνοια

Άνδρες ασθενείς

Γυναίκες ασθενείς

Σύνολο ασθενών

Αριθμός
30
23
63
15
74
86
1
24
99

Ποσοστό
4,3%
3,3%
9,1%
2,2%
10,7%
12,4%
0,1%
3,5%
14,3%

Αριθμός
30
17
44
9
39
23
0
6
50

Ποσοστό
11,2%
6,3%
16,4%
3,3%
14,5%
8,6%
0,0%
2,2%
18,6%

Αριθμός
60
40
107
24
113
109
1
30
149

Ποσοστό
6,2%
4,2%
11,1%
2,5%
11,8%
11,3%
0,1%
3,1%
15,5%

1

0,1%

1

0,4%

2

0,2%

24

3,5%

15

5,6%

39

4,1%
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Διαγνώσεις

Άνδρες ασθενείς

Γυναίκες ασθενείς

Σύνολο ασθενών

Πρεσβυοφρενία
Διανοητική σύγχυση
Γενική παράλυση
Επιληψία/ επιληπτοειδής προσβολή
Υστερική ψυχοπάθεια
Νευρασθενική ψύχωση
Νευρολογικές/ σωματικές
Αλκοολικές
Τοξικές
Άγνωστη διάγνωση

0
23
133
13
0
1
17
50
7
8

0,0%
3,3%
19,2%
1,9%
0,0%
0,1%
2,5%
7,2%
1,0%
1,2%

1
5
12
11
1
0
1
0
2
2

0,4%
1,9%
4,5%
4,1%
0,4%
0,0%
0,4%
0,0%
0,7%
0,7%

1
28
145
24
1
1
18
50
9
10

0,1%
2,9%
15,1%
2,5%
0,1%
0,1%
1,9%
5,2%
0,9%
1,0%

Σύνολο
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Δρομοκαΐτειο.

692

100,0%

269

100,0%

961

100,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3

Διαγνώσεις στο Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
Διαγνώσεις
Μελαγχολία
Καταπληξία
Μανία
Διαλείπουσα φρενίτιδα
Μανιοκατάθλιψη
Διέγερση
Παραλήρημα
Παρορμητικός (Impulsive)
Ηθική φρενοβλάβεια
Διανοητική αδυναμία
Πρωτόγονος άνοια
Εφηβική φρενοβλάβεια
Άνοια
Πρεσβυοφρενία
Διανοητική σύγχυση
Γενική παράλυση
Νευρασθένεια
Επιληψία
Ψυχονεύρωση/ ψυχασθένεια
Μελαγχολία-shell shock
Νευρολογικές/ σωματικές
Αλκοολικές
Τοξικές
Χωρίς διάγνωση
Σύνολο
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Gartnavel.

Άνδρες ασθενείς

Γυναίκες ασθενείς

Σύνολο ασθενών

Αριθμός
51
1
38
2
8
1
50
2
1
7
23
2
38
3
4
34
0
11
1
1
6
15
0
64

Ποσοστό
14,0%
0,3%
10,5%
0,6%
2,2%
0,3%
13,8%
0,6%
0,3%
1,9%
6,3%
0,6%
10,5%
0,8%
1,1%
9,4%
0,0%
3,0%
0,3%
0,3%
1,7%
4,1%
0,0%
17,6%

Αριθμός
80
3
57
15
17
8
50
1
0
6
12
9
48
2
6
2
3
0
1
0
5
5
3
49

Ποσοστό
20,9%
0,8%
14,9%
3,9%
4,5%
2,1%
13,1%
0,3%
0,0%
1,6%
3,1%
2,4%
12,6%
0,5%
1,6%
0,5%
0,8%
0,0%
0,3%
0,0%
1,3%
1,3%
0,8%
12,8%

Αριθμός
131
4
95
17
25
9
100
3
1
13
35
11
86
5
10
36
3
11
2
1
11
20
3
113

Ποσοστό
17,6%
0,5%
12,8%
2,3%
3,4%
1,2%
13,4%
0,4%
0,1%
1,7%
4,7%
1,5%
11,5%
0,7%
1,3%
4,8%
0,4%
1,5%
0,3%
0,1%
1,5%
2,7%
0,4%
15,2%

363

100,0%

382

100,0%

745

100,0%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4

Διαγνώσεις στο Gartloch (1905-1909 και 1916-1920)
Διαγνώσεις
Μελαγχολία
Μανία
Διαλείπουσα φρενίτιδα
Μανιοκατάθλιψη
Παραλήρημα
Διανοητική αδυναμία
Πρωτόγονος άνοια
Εφηβική φρενοβλάβεια
Πρωτογενής άνοια
Άνοια
Διανοητική σύγχυση
Γενική παράλυση
Υστερία (hysterical insanity)
Επιληψία
Αλκοολικές
Τοξικές
Άγνωστη διάγνωση
Σύνολο
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Gartloch.

Άνδρες ασθενείς
Αριθμός
Ποσοστό
49
10,5%
31
6,6%
4
0,9%
35
7,5%
36
7,7%
20
4,3%
26
5,6%
15
3,2%
5
1,1%
71
15,2%
50
10,7%
70
15,0%
2
0,4%
13
2,8%
6
1,3%
0
0,0%
34
7,3%
467
100,0%

Γυναίκες ασθενείς
Αριθμός
Ποσοστό
51
13,0%
20
5,1%
3
0,8%
55
14,1%
26
6,6%
15
3,8%
13
3,3%
9
2,3%
5
1,3%
77
19,7%
59
15,1%
22
5,6%
3
0,8%
10
2,6%
15
3,8%
0
0,0%
8
2,0%
391
100,0%

Σύνολο ασθενών
Αριθμός
Ποσοστό
100
11,7%
51
5,9%
7
0,8%
90
10,5%
62
7,2%
35
4,1%
39
4,5%
24
2,8%
10
1,2%
148
17,2%
109
12,7%
92
10,7%
5
0,6%
23
2,7%
21
2,4%
0
0,0%
42
4,9%
858
100,0%

Μανία, μελαγχολία και οι μεικτές, εναλλασσόμενες και περιοδικές μορφές τους

Η μανία και η μελαγχολία, από τους παλιότερους και ευρύτερους όρους στην ιστορία
της ψυχιατρικής, περιορίστηκαν σε συγκεκριμένες νόσους του συναισθήματος και της
δράσης στα μέσα του 19ου αιώνα.9 Σε αυτό το επίπεδο, η μανία χαρακτηριζόταν από
παθολογική ευθυμία, επιτάχυνση της σκέψης και αυξημένη ψυχοκινητική
δραστηριότητα,10 δηλαδή από ψυχική και κινητική διέγερση, ευερεθιστότητα,
σεξουαλική διεγερσιμότητα, φαιδρότητα, αυξημένη αυτοπεποίθηση, έλλειψη
συναίσθησης της ασθένειας, φλυαρία και ασυναρτησία αλλά και όξυνση των κακών
τάσεων, όπως της συκοφαντίας.11 Αντίθετη ήταν η εικόνα του μελαγχολικού, που

9

German Berrios, The History of Mental Symptoms, ό.π., σ. 298-300. Γενικά στο κεφάλαιο αυτό η
ανάλυση των διαγνώσεων περιορίζεται στις ψυχιατρικές σημασίες τους, οι οποίες άρχισαν να
διαμορφώνονται στο πλαίσιο της νέας ιατρικής ειδικότητας για τους φρενοπαθείς από τα τέλη του
18ου αιώνα με βάση τις παρατηρήσεις στα νέα άσυλα και τις νέες θεωρίες περί ψυχικών ασθενειών.
10
Theodor Ziehen, Die Geisteskrankheiten einschließlich des Schwachsinns und der Psychopathischen
Konstitutionen im Kindesalter (1926), στο Christopher Baethge, Ira Glovinsky και Ross Baldessarini,
«Manic-depressive illness in children: An early twentieth-century view by Theodor Ziehen (18621950)», History of Psychiatry, 15 (2004), σ. 201-26.
11
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική. Νόσοι του Εγκεφάλου, Νόσοι της
Παρεγκεφαλίδος, Φρενίτιδες Νόσοι, τ. 2, Αθήνα, 1898, σ. 439-59 και Emil Kraepelin, Cent Ans de
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ήταν απομονωμένος στον εαυτό του, λυπημένος και δύσθυμος και εκδήλωνε
κατάθλιψη (παθολογική θλίψη), διανοητική και ψυχοκινητική αργοπορία,12
παρεμπόδιση των ψυχικών λειτουργιών, ανησυχία και έλλειψη ενέργειας και
θάρρους.13 Άλλα συμπτώματα που μπορεί να σημειώνονταν ήταν παθητικότητα,
αβουλησία, παραλήρημα (αναληθείς ιδέες) και ψευδαισθήσεις (αναληθείς αισθήσεις,
δηλαδή η αντίληψη ανύπαρκτων οπτικών, ηχητικών και άλλων εντυπώσεων).14 Για
ορισμένους γιατρούς, ένα ακόμα σύμπτωμα της μελαγχολίας, που σηματοδοτούσε
την πιο σοβαρή μορφή της ασθένειας, ήταν η καταπληξία (stupor),15 που
κωδικοποιούσε ένα σύμπλεγμα χαρακτηριστικών με κεντρικά την ακινησία, την
αλαλία, την αναστολή των συναισθημάτων,16 την κενή έκφραση, την έλλειψη
αντιδράσεων, την αντίσταση ή την παθητική αποδοχή κάθε επιταγής από το
περιβάλλον.17 Στη μελαγχολία με καταπληξία (melancholia attonita) κυριαρχούσε η
κατάθλιψη, η αίσθηση ανικανότητας, η εντατικοποίηση της συνείδησης και το
παραλήρημα, στο οποίο ο ασθενής ενέτασσε κάθε τι που συνέβαινε γύρω του.18
Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα είχε σημειωθεί από πολλούς γιατρούς ότι οι
αντίθετες κλινικές εικόνες της μανίας και της μελαγχολίας μπορούσαν να
εμφανιστούν στο ίδιο άτομο είτε ως μεικτή κατάσταση, στην οποία συνδυάζονταν
μανιακά και μελαγχολικά συμπτώματα,19 είτε ως εναλλαγή ανάμεσα στη μανία και τη
Psychiatrie, suivi de La Folie Maniaco-Depressive (1917), μετάφραση Marc Geraud, Bordeaux:
Mollat, 1997, σ. 199-236.
12
German Berrios, The History of Mental Symptoms, ό.π., σ. 294-300.
13
Emil Kraepelin, Cent Ans de Psychiatrie, ό.π., σ. 199-236.
14
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 374-88.
15
Την πρώτη ξεχωριστή περιγραφή της καταπληξίας ως ύπατου βαθμού της μελαγχολίας (melancholia
attonita) έκανε ο Jules-Gabriel-François Baillarger (1809-1890), ο οποίος την απέσπασε από την
ιδιωτεία, στην οποία την είχε συμπεριλάβει ο Pinel, και από την άνοια, στην οποία την είχε
συμπεριλάβει ο Esquirol (Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ.
427-37). Στην υπό εξέταση περίοδο, η καταπληξία από κάποιους θεωρούνταν ξεχωριστή πάθηση
(Charles Arthur Mercier, A Text-book of Insanity and other Mental Diseases, London: George Allen
and Unwin, 1914, σ. 191-97 και Maurice Craig, Psychological Medicine, ό.π., σ. 133-40) ή ως
σύμπτωμα άλλων ασθενειών, όχι μόνο της μελαγχολίας αλλά και της πρωτογενούς άνοιας και της
κατατονίας και πιο σπάνια της μανίας, της υστερίας, της οξείας διανοητικής σύγχυσης και της
εφηβικής φρενίτιδας (German Berrios, The History of Mental Symptoms, ό.π., σ. 384-90 και 235-36·
Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 307-26 και Thomas Clouston, «Developmental insanities
and psychoses. The delirium and night terrors &c., of children. The insanities of children. The
insanities of puberty and adolescence», στο Daniel Hack Tuke (επιμ.), A Dictionary of Psychological
Medicine: Giving the Definition, Etymology and Synonyms of the Terms used in Medical Psychology
with the Symptoms, Treatment, and Pathology of Insanity and the Law of Lunacy in Great Britain and
Ireland, τ. 1, London: J. & A. Churchill, 1892, σ. 357-71).
16
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 427-37.
17
Charles Arthur Mercier, A Text-book of Insanity, ό.π., σ. 191-97.
18
Στο ίδιο, σ. 191-97.
19
Μεικτές καταστάσεις ήταν, για παράδειγμα, η «melancholia mixta catholica» και η «melancholia
furens», που είχε περιγράψει ο Johann Christian August Heinroth (1773-1843) το 1818, η «melancholie
maniaque», που είχε περιγράψει ο Joseph Guislain (1797-1860) το 1852 και η μελαγχολία με επίμονη
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μελαγχολία.20 Το 1882 ο Karl Ludwig Kahlbaum (1828-1899), δημιούργησε τον όρο
κυκλοθυμία, την οποία το 1898 ο συνεργάτης του, Ewald Hecker (1843-1909),
διασαφήνισε ως μια νοσολογική οντότητα που χαρακτηριζόταν από περιοδικές
αλλαγές διάθεσης ανάμεσα σε μέτρια έξαψη και δυσθυμία.21 Την ίδια εποχή ο Γάλλος
ψυχίατρος

Valentin

Magnan

(1835-1916)

δημιούργησε

τη

διάγνωση

της

διαλείπουσας ή περιοδικής φρενοπάθειας (folie intermittente), που δήλωνε περιοδικές
εκδηλώσεις φρενίτιδας της ίδιας μορφής αλλά και εναλλαγή μανίας και μελαγχολίας
(δίμορφη προσβολή).22 Τέλος, ο Emil Kraepelin (1856-1926) στην έκτη έκδοση του
εγχειριδίου του (1899) εισήγαγε τον όρο μανιοκαταθλιπτική φρενίτιδα (manischdepressive Irresinn), που περιλάμβανε τόσο τις απλές όσο και τις μεικτές μορφές της
κατάθλιψης και της μανίας, θεωρώντας όλες τους ως όψεις της ίδιας ασθένειας.23 Η
μανία και η κατάθλιψη διατηρούσαν τα βασικά συμπτώματα που είχαν μέχρι τότε
περιγραφεί, ενώ για τις μεικτές καταστάσεις παρέχονταν δύο αρχέτυπα: οι μανιακές
καταστάσεις με ψυχοκινητική αναστολή και οι καταθλιπτικές με ψυχοκινητική
διέγερση. Στις επόμενες εκδόσεις του εγχειριδίου του, ο Kraepelin ανέφερε ως
συχνότερες μεικτές καταστάσεις την αγχώδη ή καταθλιπτική μανία, τη μανία με
ένδεια ιδεών, τη μανιακή καταπληξία, την κατάθλιψη με ιδεοφυγή (γρήγορη
εναλλαγή ιδεών), τη διέγερση με κατάθλιψη και τη μανιακή αναστολή.24
Τα χαρακτηριστικά που κωδικοποιούσαν η μελαγχολία, η μανία και οι διάφορες
μορφές τους ήταν από τα συχνότερα που αναγνωρίζονταν στα ιδρύματα. Η μανία
διαγιγνωσκόταν σπανιότερα από τη μελαγχολία και η διάγνωση της καταπληξίας
χρησιμοποιούνταν σπάνια και μόνο στο βασιλικό άσυλο (βλ. πίνακες 7.1-7.4), αν και
διέγερση της θέλησης, που είχε περιγράψει ο Wilhelm Griesinger (1817-1868) το 1845. Βλ. Athanasios
Koukopoulos και Alexa Koukopoulos, «Agitated Depression as a mixed state and the problem of
melancholia», Psychiatric Clinics of North America, 22 (1999), σ. 547-64.
20
Εναλλασσόμενες καταστάσεις είχαν περιγραφεί από τον Esquirol (Alfred Simon και Théodore Binet,
«La folie maniaque-dépressive», L’ Année Psychologique, 16 (1909), σ. 164-214), από τον Karl
Wigand Maximilian Jacobi (1775-1858), που είχε παρατηρήσει ότι διέγερση και κατάθλιψη
σχετίζονταν, εναλλάσσονταν και εμφανίζονταν συχνά μαζί, και από τον Carl Friedrich Flemming
(1799-1880), που ονόμασε την εναλλαγή αυτή «dysthymia mutabilis». Στη δεκαετία του 1850 ο JeanPierre Falret (1794-1870) πρότεινε τον όρο κυκλική φρενίτιδα (folie circulaire) και ο Jules-GabrielFrançois Baillarger (1809-1890) τον όρο δίμορφη φρενίτιδα (folie à double forme). Βλ. Edward
Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, Oxford: Oxford University Press, 2005, σ. 165-66.
21
Christopher Baethge, Paola Samvatore και Ross Baldessarini, «Ewald Hecker, cyclothymia, a
circular mood disorder», History of Psychiatry, 14 (2003), σ. 377-90.
22
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 460-67 και Μιχαήλ
Γιαννήρης, Αι Φρενοπάθειαι εν Ελλάδι: Μελέτη επί Στατιστικών και Κλινικών Παρατηρήσεων, Σύρος,
1898, σ. 27.
23
Edward Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 166-67.
24
K. Trede, P. Salvatore, C. Baethge, A. Gerhard, C. Maggini και R. J. Baldessarini, «Manic
depressive illness: Evolution in Kraepelin’s textbook, 1883-1926», Harvard Review of Psychiatry, 13
(2005), σ. 155-78.
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μερικές φορές ακόμα συνόδευε τη μελαγχολία και άλλες διαγνώσεις, όπως την
πρωτογενή άνοια, τη διανοητική σύγχυση, την υστερία και το παραλήρημα.
Επιπλέον, ορισμένοι ασθενείς, κυρίως στο Δρομοκαΐτειο, διαγιγνώσκονταν με
διέγερση, οπότε είναι πιθανό τα συμπτώματά τους να έμοιαζαν με αυτά της μανίας.
Από τις εναλλασσόμενες, μεικτές και περιοδικές διαγνώσεις, στα ελληνικά ιδρύματα
χρησιμοποιούνταν κυρίως η διαλείπουσα φρενοπάθεια,25 με τη μανιοκατάθλιψη να
σημειώνεται πολύ σπάνια και μόνο ως μορφή της διαλείπουσας φρενοπάθειας, ενώ
στα σκοτσέζικα ιδρύματα η διαλείπουσα φρενοπάθεια ήταν λιγότερο συχνή από τη
μανιοκατάθλιψη. Αν και οι διαφορές στις διαγνώσεις αυτές δείχνουν ότι η ελληνική
και η βρετανική ψυχιατρική ακολουθούσαν διαφορετικές τάσεις, οι όροι που
χρησιμοποιούνταν στις δύο χώρες όρων είχαν κοινή κεντρική συμπτωματολογία,
αφού όλοι περιέκλειαν τα συμπτώματα της μανίας και της μελαγχολίας σε
συνδυασμό, σε εναλλαγή ή με περιοδική εμφάνιση.
Από τους πίνακες 7.1-7.4 διαπιστώνεται ότι η μανία και κυρίως η μελαγχολία
και οι ποικίλες μορφές τους διαγιγνώσκονταν συχνότερα στις γυναίκες παρά στους
άνδρες, κάτι που ψυχίατροι της εποχής απέδιδαν στη «φύση» των γυναικών: στο
νευρικό τους σύστημα και σε οργανικές και συναισθηματικές διεργασίες κατά τη
διάρκεια της εφηβείας, της εγκυμοσύνης, της λοχείας και της κλιμακτηρίου.26
Επιπλέον, υποστηριζόταν ότι οι γυναίκες έπασχαν περισσότερο από τους άνδρες από
μελαγχολία, επειδή «η των αναγκαίων ένδεια και αι κατ’ οίκον λύπαι και συχνότεραι
παρατηρούνται επί των γυναικών και αισθητότεραι εισίν»,27 και ότι ήταν πιο
επιρρεπείς

στη

μανιοκατάθλιψη

λόγω

της

μεγαλύτερης

συναισθηματικής

ευερεθιστότητάς τους και του περιοδικού χαρακτήρα της φύσης τους, ο οποίος
αποδεικνυόταν από την έμμηνο ρύση.28 Η διαδομένη ψυχιατρική αντίληψη ότι οι
γυναίκες ήταν πιο ευάλωτες συναισθηματικά από τους άνδρες ήταν σε αντιστοιχία με
τις αντιλήψεις για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων και στις αρχές του
25

Εκτός από τον όρο φρενοπάθεια, στο Αιγινήτειο χρησιμοποιούνταν και ο όρος φρενίτιδα και στο
Δρομοκαΐτειο από το 1918 και οι όροι ψύχωση και ψυχοπάθεια.
26
Henry Maudsley, The Physiology and Pathology of the Mind (1867), London: Routledge/Thoemmes
Press, 1993, σ. 212· Havelock Ellis, «Sex, influence of, in insanity», στο Daniel Hack Tuke (επιμ.), A
Dictionary of Psychological Medicine: Giving the Definition, Etymology and Synonyms of the Terms
used in Medical Psychology with the Symptoms, Treatment, and Pathology of Insanity and the Law of
Lunacy in Great Britain and Ireland, τ. 2, London: J. & A. Churchill, 1892, σ. 1152-56 και Hilary
Marland, «Disappointment and desolation: Women, doctors and interpretations of puerperal insanity in
the nineteenth century», History of Psychiatry, 14 (2003), σ. 303-20.
27
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 398.
28
Elizabeth Lunbeck, The Psychiatric Persuasion: Knowledge, Gender, and Power in Modern
America, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1994, σ. 147-48.
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20ού αιώνα επιβεβαιωνόταν από παρατηρήσεις ενός σχεδόν αιώνα κλινικής
ψυχιατρικής. Συγχρόνως, όμως, η παραδοχή της συναισθηματικής ευαισθησίας ως
γυναικείου χαρακτηριστικού είχε παίξει ρόλο στην παραγωγή αυτών των κλινικών
παρατηρήσεων και συνέχιζε να επιδρά στη διαγνωστική πρακτική, συμβάλλοντας στη
συχνότερη διάγνωση ως καταθλιπτικών και μανιοκαταθλιπτικών των γυναικών από
ό,τι των ανδρών.
Εξάλλου, πολλά από τα συμπτώματα της μανίας, της μελαγχολίας και της
μανιοκατάθλιψης, όπως η ευερεθιστότητα, η φλυαρία, η δυσκολία συγκέντρωσης, το
κλάμα, οι μικροκλοπές και η σχολαστικότητα στο ντύσιμο, ήταν βαθιά συνδεμένα με
τη θηλυκότητα, προδικάζοντας έτσι τη συνηθέστερη διάγνωση των ασθενειών αυτών
στις

γυναίκες.29

Βέβαια,

ορισμένες

διαταραχές

των

μανιακών

και

μανιοκαταθλιπτικών, όπως οι βίαιες, καταστροφικές και επικίνδυνες πράξεις, ήταν
συνυφασμένες με την ανδρική ταυτότητα (βλ. κεφάλαιο 4), με αποτέλεσμα ενίοτε οι
ασθένειες αυτές να διαγιγνώσκονται συχνότερα στους άνδρες (όπως συνέβαινε, για
παράδειγμα, με τη μανία στο Gartloch). Εντούτοις, δεν έλειπαν οι ψυχιατρικές
περιγραφές γυναικών που σε οξείες προσβολές φρενοπάθειας γίνονταν εξαιρετικά
θορυβώδεις, βίαιες, άστατες, παρορμητικές αλλά και ανήθικες και αισχρές σε ομιλία
και συμπεριφορά.30 Η ανηθικότητα των γυναικών ασθενών σχετιζόταν συχνά με την
ανεξέλεγκτη θηλυκότητα και την ερωτική συμπεριφορά, η οποία συμπεριλαμβανόταν
στα συμπτώματα της μανιοκατάθλιψης και θεωρούνταν ότι ήταν συχνότερη στις
γυναίκες ή ότι εκφραζόταν σε αυτές με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στους άνδρες. Οι
τελευταίοι εκδήλωναν τη διέγερση του γενετήσιου ενστίκτου με άμεσο τρόπο, για
παράδειγμα πηγαίνοντας σε πορνεία ή μιλώντας ευθέως για ερωτικά θέματα, ενώ οι
γυναίκες με έμμεσο τρόπο: για παράδειγμα, ντύνονταν, χτενίζονταν και
καλλωπίζονταν εκκεντρικά, χρησιμοποιούσαν «αμφίλογες» λέξεις, μιλούσαν για
γάμους

και

ερωτικά

σκάνδαλα,

εξύφαιναν

ερωτικές

μηχανορραφίες

και

κατηγορούσαν άδικα τους γύρω τους για αισχρές προτάσεις, αποπλάνηση ή βιασμό.31
Οι διαφορετικές εκφράσεις του παθολογικού ερωτισμού στους άνδρες και τις
γυναίκες είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχέσης ψυχιατρικών και κοινωνικών
αναπαραστάσεων, καθώς το περιεχόμενο της διαταραχής εξαρτιόταν από τη
29

Elizabeth Lunbeck, The Psychiatric Persuasion, ό.π., σ. 149-51.
Σύμφωνα με τον Thomas Claye Shaw, «The sexes in lunacy» (1888), στο Ornella Moscucci, The
Science of Woman: Gynaecology and Gender in England, 1800-1929, Cambridge: Cambridge
University Press, 1990, σ. 106.
31
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 451-52.
30
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θεωρούμενη φυσιολογική έκφραση της σεξουαλικότητας στα δύο φύλα, τα όρια της
οποίας ήταν σαφώς πιο περιορισμένα για τις γυναίκες από ό,τι για τους άνδρες.32
Επιπλέον, όπως θα δούμε στις νευρικές διαγνώσεις, στις γυναίκες οι σεξουαλικές
διαταραχές περιγράφονταν συχνότερα στο επίπεδο της συμπεριφοράς ως έκδηλος,
ανεξέλεγκτος και απρεπής ερωτισμός, ενώ στους άνδρες δινόταν έμφαση και στο
σωματικό επίπεδο των οργανικών δυσλειτουργιών.

Παραλήρημα

Ως παραληρητικές ορίζονταν σκέψεις που γίνονταν αντιληπτές από άτομα της ίδια
φυλής, τάξης ή εκπαίδευσης με αυτόν που τις εξέφραζε ως λανθασμένες ή νοσηρές.33
Κάποια παραληρήματα θεωρούνταν ότι δεν επηρεάζονταν από τοπικές και χρονικές
συνθήκες και ότι μαρτυρούνταν σε κάθε εποχή και κοινωνία· σε άλλες περιπτώσεις, η
ανατροφή και η κοινωνική θέση του ασθενούς θεωρούνταν ότι έπαιζε ρόλο στο
περιεχόμενο του παραληρήματος, για παράδειγμα, ότι οι χωρικοί εκδήλωναν
συνήθως θρησκευτικό παραλήρημα, όπως ότι ήταν άγιοι, ενώ οι μορφωμένοι
επιστημονικό παραλήρημα, όπως ότι κάποιος τους μαγνήτιζε ή τους ηλέκτριζε.34
Συνεπώς, η ψυχιατρική θεωρία της εποχής αναγνώριζε ότι η διάγνωση και το
περιεχόμενο των παραληρητικών ιδεών είχαν να κάνουν με το κοινωνικό και
πολιτισμικό περιβάλλον.
Οι παραληρητικές ιδέες σημειώνονταν ως σύμπτωμα πολλών διαταραχών, αλλά
από τις αρχές του 19ου αιώνα το παραλήρημα άρχισε να αποτελεί και ξεχωριστή
διανοητική διαταραχή (delusional insanity στα αγγλικά, Verrücktheit ή Paranoia στα
γερμανικά, délire στα γαλλικά),35 που χαρακτηριζόταν από αλλοίωση της διάνοιας

32

Lesley Hall, «Interpreting abnormal psychology in the late nineteenth century: William James’s
spiritual crisis», στο Waltraud Ernst (επιμ.), Histories of the Normal and the Abnormal: Social and
Cultural Histories of Norms and Normativity, London: Routledge, 2006, σ. 183-204.
33
Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 253.
34
Μιχαήλ Γιαννήρης, Αι Φρενοπάθειαι εν Ελλάδι, ό.π., σ. 33-34 και Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία
των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 487.
35
Πρώιμα παραδείγματα αποτελούν η Paranoia του Heinroth (1818), η monomanie raisonnante του
Esquirol (1838) και το délire de persécutions του Ernest-Charles Lasègue (1852). Βλ. Edward Shorter,
A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 206-7 και 242. Συγχρόνως, οι όροι παραλήρημα και
παράνοια συνέχιζαν να χρησιμοποιούνται με ευρύτερη σημασία, για κάθε κατάσταση με κύριο
χαρακτηριστικό τις παραληρητικές ιδέες, με αποτέλεσμα στη Γερμανία, για παράδειγμα, στα τέλη του
19ου αιώνα οι μισοί περίπου από τους ασθενείς των ασύλων να διαγιγνώσκονται με παράνοια. Ian
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χωρίς διαταραχές των συναισθημάτων (όπως ευερεθιστότητα και φόβο) ή της
βούλησης (όπως μείωση της πρωτοβουλίας και του αυτοελέγχου).36 Αν και το
παραλήρημα ως διακριτή ασθένεια είχε και άλλα συμπτώματα, όπως πυρετό, ψυχική
και κινητική διέγερση, σπασμούς, φλυαρία, δυσαρθρία, ασυναρτησία, σύγχυση και
ψευδαισθήσεις, η διαταραχή που το χαρακτήριζε ήταν οι παραληρητικές ιδέες,37 με
βάση τις οποίες – το θέμα, τη διάρκεια, την κατάληξη, το βαθμό συνοχής τους και την
επίδρασή τους στην προσωπικότητα του ασθενούς – διακρίνονταν στα τέλη του 19ου
αιώνα και στις αρχές του 20ού διάφορες μορφές παραληρημάτων.38
Τα παραληρήματα διακρίνονταν συνήθως σε μελαγχολικά, τρομακτικά, ζήλιας,
καταδίωξης (με ιδέες του ασθενούς ότι τον κυνηγούσαν, τον εχθρεύονταν ή τον
συκοφαντούσαν) και μεγαλείου (με ιδέες πλούτου, δύναμης ή μεγάλων ικανοτήτων)·
αναφέρονταν σταθερά σε μία ή σε περισσότερες ιδέες39 είτε άλλαζαν περιεχόμενο
ανά διαστήματα.40 Σε κάποια παραληρήματα οι ιδέες ήταν ασυνάρτητες, ενώ σε άλλα
είχαν συνοχή και λογική συνέχεια μεταξύ τους και άφηναν ανέπαφη την
προσωπικότητα και διαυγή τη συνείδηση.41 Επιπλέον, ορισμένες φορές πριν το
παραλήρημα εκδηλώνονταν προδρομικά συμπτώματα, όπως κεφαλαλγία, δυσχέρεια
σκέψης, διέγερση, φόβοι και αϋπνία,42 ενώ άλλα παραληρήματα εμφανίζονταν
ξαφνικά και απροειδοποίητα· κάποια παραληρήματα είχαν σταδιακή, συγκεκριμένη
και συστηματική εξέλιξη, ενώ άλλα εξελίσσονταν γρήγορα και σταματούσαν
απότομα, συνήθως μετά από σύντομο χρονικό διάστημα,43 όμως επαναλαμβάνονταν
με τη μορφή διαδοχικών προσβολών.44 Τέλος, η μορφή του παραληρήματος
θεωρούνταν διαφορετική στα δύο φύλα. Οι άνδρες περιγράφονταν ως περισσότερο

Dowbiggin, «Delusional diagnosis? The history of paranoia as a disease concept in the modern era»,
History of Psychiatry, 11 (2000), σ. 37-69.
36
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 484 και Ian Dowbiggin,
«Back to the future: Valentin Magnan, French psychiatry, and the classification of mental diseases,
1885-1925», Social History of Medicine, 9 (1996), σ. 383-408.
37
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 617-23.
38
Pierre Deniker και Jean-Pierre Olie, Fou, Moi? La Psychiatrie Hier et Aujourd'hui, Paris: O. Jacob,
1998, σ. 93.
39
Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 251-79.
40
Valentin Magnan και Paul Légrain, «Delusion in degenerates. The immediate delusions», στο
Francois-Regis Cousin, Jean Garrabé και Denis Morozou (επιμ.), Anthology of French Language
Psychiatric Texts, μετάφραση John Crisp, Le Plessis-Robinson: Institut Synthélabo pour le Progrès de
la Connaissance, 1999, σ. 267-83.
41
Edward Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 206-10 και 242.
42
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 617-23.
43
Valentin Magnan, «Clinical lessons on mental diseases delivered at the Clinical asylum (SainteAnne)», στο Francois-Regis Cousin, Jean Garrabé και Denis Morozou (επιμ.), Anthology of French
Language Psychiatric Texts, ό.π., σ. 263-66.
44
Valentin Magnan και Paul Légrain, «Delusion in degenerates», ό.π., σ. 267-83.
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σταθεροί στις παραληρητικές ιδέες τους, οι οποίες ήταν συχνότερα μεγαλείου, ενώ
στις γυναίκες σημειωνόταν ότι εκδήλωναν συχνότερα ερωτικό και θρησκευτικό
παραλήρημα.45
Η διάγνωση του παραληρήματος στα ιδρύματα αφορούσε σχεδόν εξίσου τους
άνδρες και τις γυναίκες. Συνεπώς, δεν εξαρτιόταν ιδιαίτερα από το φύλο, τουλάχιστον
όχι τόσο όσο οι διαγνώσεις της μανίας, της μελαγχολίας και των συνδυασμών τους.
Γενικά, οι παραληρητικές διαγνώσεις ήταν πολλές και στα τέσσερα ιδρύματα και,
λαμβάνοντας υπόψη ότι παραληρητικές ιδέες σημειώνονταν ως σύμπτωμα και σε
άλλες διαγνώσεις, όπως την εκφυλογενή φρενίτιδα, τη μελαγχολία, τη μανία και τη
γενική παράλυση, καταλαβαίνουμε τη σημασία του παραληρήματος στην ψυχιατρική
εκτίμηση και στην εικόνα των ασθενών των ιδρυμάτων. Στα σκοτσέζικα ιδρύματα η
βασική παραληρητική κατηγορία είναι η παραληρητική φρενοπάθεια (delusional
insanity), σπανιότερα η παράνοια και μερικές φορές η παραληρητική μονομανία. Στη
Βρετανία, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα η παραληρητική μονομανία και η
παράνοια γινόταν αντιληπτές ως «καταστάσεις σταθερού και περιορισμένου
παραληρήματος» (states of fixed and limited delusion), με το παραλήρημα στη
μονομανία να αναφέρεται σε μία ιδέα και με την παράνοια (paranoia ή chronic
delusional insanity) να ακολουθεί το γερμανικό ορισμό του χρόνιου παραληρήματος
με

συνοχή,

ευλογοφάνεια

και

σταθερότητα

και

χωρίς

επιπτώσεις

στην

προσωπικότητα και τη συνείδηση.46 Πολλές φορές, τέλος, στο Gartloch και το
Gartnavel χρησιμοποιούνταν απλά ο όρος delusions, ενίοτε με το χαρακτηρισμό του
περιεχομένου των ιδεών (για παράδειγμα, «delusions of grandeur») ή με σχόλια
σχετικά με την ύπαρξη ψευδαισθήσεων, διέγερσης ή άνοιας.
Τα είδη του παραληρήματος που συναντάμε στα ελληνικά ιδρύματα ήταν
επηρεασμένα από τη γαλλική ψυχιατρική θεωρία, καθώς περιλαμβάνουν το χρόνιο
συστηματικό παραλήρημα και το άμεσο παραλήρημα. Το πρώτο (délire chronique à
évolution systématique) είχε περιγραφεί στις δεκαετίες του 1880 και του 1890 από
τους Valentin Magnan και Paul Serieux (1864-1947) και χαρακτηριζόταν από
παραλήρημα καταδιώξεων, που εξελισσόταν σε παραλήρημα μεγαλείου και κατέληγε
στην άνοια.47 Το άμεσο παραλήρημα περιγράφηκε και πάλι από τον Magnan σε
45

Jean-Étienne Dominique Esquirol, Des Maladies Mentales: Considérées sous les Rapports Médical,
Hygiénique et Médico-Légal (1838), τ. 1, Paris: J.-B. Baillière, 1858, σ. 38.
46
Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 251-79.
47
Μιχαήλ Γιαννήρης, Αι Φρενοπάθειαι εν Ελλάδι, ό.π., σ. 31-35 και Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία
των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 507-10.
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συνεργασία με τον Paul Légrain (1860-1939)48 και ήταν ένα παραλήρημα ξαφνικό,
πολύμορφο και ασυνάρτητο, που θεωρούνταν ως η συχνότερη διαταραχή των
εκφύλων και αποκλειστική σε αυτούς.49 Εκτός από το χρόνιο συστηματικό
παραλήρημα και το «εξαπιναίο» παραλήρημα των εκφύλων ή εκφυλογενές,
πολύμορφο ή πολλαπλό παραλήρημα, όπως είχε μεταφερθεί στα ελληνικά το άμεσο
παραλήρημα,50 στο Αιγινήτειο και το Δρομοκαΐτειο καταγράφονταν και άλλες
παραληρητικές διαγνώσεις: το οξύ, ύποξυ, χρόνιο, μελαγχολικό, υποχονδριακό (όπου
ο ασθενής νόμιζε ότι είχε προβλήματα υγείας) και ψευδαισθητικό παραλήρημα· το
παραλήρημα αυτοκατηγορίας, καταδιώξεων, μεγαλείου· αλλά και πιο σπάνια και
μόνο στο Δρομοκαΐτειο η διάγνωση της παράνοιας.

Εκφυλισμός

Ο εκφυλισμός (degeneration), όρος που χρησιμοποιούνταν στη φυσική ιστορία από
το 18ο αιώνα, αποτέλεσε αναλυτικό εργαλείο και θεμελιώδη ανησυχία στη δυτική
σκέψη, εμφανιζόμενος στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στον πολιτικό, λογοτεχνικό,
φιλοσοφικό και ψυχιατρικό λόγο της εποχής.51 Εδώ θα αρκεστούμε στον τελευταίο,
στον οποίο ο όρος και η έννοια του εκφυλισμού εισήχθη από τον Γάλλο BénédictAugustin Morel (1809-1873), ιατρικό διευθυντή του ασύλου του St.-Yon κοντά στη
Rouen. Για τον Morel, ο εκφυλισμός ήταν η νοσηρή απόκλιση από έναν ιδανικό
πρωτόγονο τύπο ανθρώπου, η οποία, αν δεν ανακοπτόταν με επιγαμίες με υγιή άτομα,
μεταφερόταν κληρονομικά, εντεινόμενη και συχνά μεταλλασσόμενη από γενιά σε
γενιά.52 Το 1857 ο Morel περιέγραφε την τυπική εξέλιξη στις γενιές μιας έκφυλης

48

Valenin Magnan, Leçons Cliniques sur les Maladies Mentales, Paris: Publications de Progrès
Medical, 1891 και Valenin Magnan και Paul Légrain, Les Dégénérés. État Mentale et Syndromes
Episodiques, Paris: Rueff, 1895.
49
Valentin Magnan και Paul Légrain, «Delusion in degenerates», σ. 267-83. Για την έννοια του
εκφυλισμού, βλ. την επόμενη ενότητα.
50
Οι όροι δεν ήταν πάντα σαφείς, ωστόσο, καθώς συναντάμε και συνδυασμούς των δύο ειδών
παραληρημάτων που είχε περιγράψει ο Magnan, όπως στο Δρομοκαΐτειο τη διάγνωση «χρόνιο
εκφυλογενές συστηματικό παραλήρημα».
51
Για την έννοια του εκφυλισμού όχι μόνο στην ιατρική αλλά και στην πολιτική, την κοινωνική
έρευνα και την τέχνη, βλ. Daniel Pick, Faces of Degeneration: Α European Disorder, c.1848-c.1918,
Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
52
Patrice Pinell, «Dégénérescence», στο Dominique Lecourt, François Delaporte, Patrice Pinell και
Christiane Sinding (επιμ.), Dictionnaire de la Pensée Médicale, Paris: Presses Universitaires de France,
2004, σ. 310-12.
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οικογένειας από μια «νευρική διάθεση» (τάση για εγκεφαλική συμφόρηση,
ευερεθιστότητα, βία και υπερβολές χαρακτήρα), σε εγκεφαλικές διαταραχές και
νευρώσεις (υποχονδρία, υστερία, επιληψία), εκκεντρικότητα και επικινδυνότητα και
τελικά σε έντονο και ανίατο σωματικό, ηθικό και διανοητικό εκφυλισμό, με
αποτέλεσμα οι απόγονοι της έκφυλης οικογένειας να είναι περιορισμένοι διανοητικά,
κωφάλαλοι, φρενοπαθείς και, τέλος, στείροι, οπότε τελικά η οικογένεια εξέλειπε.53
Πίσω από αυτή την εκφυλιστική πορεία εντοπίζονταν ποικίλοι φυσικοί και ηθικοί
παράγοντες, όπως η επίδραση από τοξικές ουσίες λόγω της ανθυγιεινής και
ακατάλληλης κατοικίας, διατροφής και εργασίας· η χρήση οινοπνεύματος, κάνναβης,
οπίου και καπνού· οι λιμοί και οι επιδημίες· ακόμα και η σύσταση του εδάφους και
του αέρα.54
Μετά τον Morel η έννοια του εκφυλισμού διαδόθηκε και εμπλουτίστηκε.
Υποστηρίχθηκε ότι οι έκφυλοι ήταν ανισόρροποι, δηλαδή είχαν άνισα αναπτυγμένα
τα κέντρα του νευρικού τους συστήματος, και χαρτογραφήθηκαν πιο συγκεκριμένα
τα «στίγματα» του εκφυλισμού, τόσο τα ψυχικά, όπως φαινόμενα νοητικής
καθυστέρησης, ιδεοληψίες (έμμονες ιδέες), παρορμήσεις (πράξεις που εκτελούνταν
συνειδητά, τις οποίες όμως ο έκφυλος δεν μπορούσε να ελέγξει με τη βούλησή του),
όσο και σωματικά, για παράδειγμα ατροφίες, παραμορφώσεις του κρανίου, οδοντικές
ανωμαλίες και στραβισμός.55 Επίσης, στο πέρασμα του 19ου αιώνα ο εκφυλισμός
απαλλάχτηκε από το θρησκευτικό τόνο του Morel, για τον οποίο ο πρωτόγονος
ιδανικός άνθρωπος ήταν ο Αδάμ και η αρχή του εκφυλισμού ήταν η πτώση από την
Εδέμ, και υιοθέτησε δαρβινικές έννοιες, όπως τη φυσική επιλογή, την
κληρονομικότητα και τον αγώνα για επιβίωση.56 Για παράδειγμα, ο Magnan όρισε
τον εκφυλισμό ως την παθολογική κατάσταση στην οποία ο οργανισμός είχε
μειωμένη ψυχολογική αντίσταση σε σχέση με τους γεννήτορές του και εκπλήρωνε
ανεπαρκώς τους βιολογικούς όρους της κληρονομικής πάλης για τη ζωή.57
Η θεωρία του εκφυλισμού χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στην ευρωπαϊκή
ψυχιατρική στο δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα τουλάχιστον
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ως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επιτυχία της θεωρίας οφειλόταν σε μεγάλο
βαθμό στη βιολογική, κληρονομική και νευρολογική επιχειρηματολογία της, που, αν
και παρέμενε αναπόδεικτη, ταίριαζε στη βιολογική ψυχιατρική του δεύτερου μισού
του 19ου αιώνα και ενίσχυε την επιστημονική εικόνα και το κύρος του ψυχιατρικού
επαγγέλματος. Επιπλέον, το ενοποιητικό νοσολογικό σχήμα του εκφυλισμού
εκπλήρωνε την ανάγκη της ψυχιατρικής για ένα ισχυρό μοντέλο που βασιζόταν στην
αιτία των ψυχικών νόσων και τακτοποιούσε τη χαώδη ψυχιατρική θεωρία. Πρέπει
επίσης να λάβουμε υπόψη ότι, σε μια εποχή που η αισιοδοξία των πρώτων γιατρών
των ασύλων υποχωρούσε λόγω του μικρού ποσοστού ιάσεων και της συνεχούς
αύξησης των ασθενών στα ιδρύματα, η έννοια του εκφυλισμού και των ανίατων
κληρονομικών φρενοπαθειών, μπορούσε να δικαιολογήσει τις αποτυχίες της
ψυχιατρικής και του ασύλου.58
Η Ελλάδα ήταν μια από τις χώρες στις οποίες η έννοια του εκφυλισμού είχε
μακροχρόνια χρήση στην ψυχιατρική θεωρία και πρακτική. Στα τέλη του 19ου αιώνα
οι ταξινομήσεις των εγχειριδίων του Μιχαήλ Κατσαρά (1860-1939) και του Μιχαήλ
Γιαννήρη (1865-1956) περιλάμβαναν τον εκφυλισμό ως διακριτή κατηγορία και
αφιέρωναν σε αυτόν μεγάλο μέρος της ανάλυσης,59 η οποία ήταν σαφώς
επηρεασμένη από τη γαλλική ψυχιατρική και κυρίως από τις θεωρίες του Magnan60
και

του

Emmanuel

Régis

(1855-1918).61

Οι

εκφυλογενείς

κληρονομικές

φρενοπάθειες, όπως περιγράφονταν από τον Κατσαρά και τον Γιαννήρη,
περιλάμβαναν την ιδιωτεία και τους άλλους βαθμούς διανοητικής υστέρησης (βλ. την
επόμενη ενότητα), διάφορες εγκεφαλικές και σωματικές ανωμαλίες, το εκφυλογενές
παραλήρημα, που είδαμε πιο πάνω, και τις εκφυλογενείς μελαγχολία, μανία,
καταπληξία και διανοητική σύγχυση, που ήταν παραλλαγές των μη εκφυλογενών
αντιστοίχων τους με λιγότερο καθαρή κλινική εικόνα και με τα γνωρίσματα του
εκφυλισμού.62 Τέλος, στον εκφυλισμό κατατάσσονταν οι λεγόμενες επεισοδιακές
συνδρομές, στις οποίες εκδηλώνονταν τα ψυχικά στίγματα του εκφυλισμού: η
αβουλησία, δηλαδή η αδυναμία του ασθενούς να ενεργήσει ακόμα και για απλά
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πράγματα, όπως για να φροντίσει να ντυθεί ή να φάει· οι ιδεοληψίες, για παράδειγμα
η αιχμοφοβία και η αγοραφοβία· οι παρορμήσεις, όπως η διψομανία (ορμή για πόση
μεθυστικών ποτών), η παιγνιομανία, η πυρομανία, η ωνομανία (ορμή για αγορές), η
ορμή προς ανθρωποκτονία ή αυτοκτονία· και οι γενετήσιες διαστροφές και
ανωμαλίες, όπως ο αυνανισμός, ο «λέσβιος έρως», η ομοφυλοφιλία, η παιδεραστία, ο
φετιχισμός,

ακόμα

και

ο

«πλατωνικός

έρως».63

Οι

καταστάσεις

αυτές

χαρακτηρίζονταν συνολικά από την αδυναμία του υποκειμένου να ελέγξει τον εαυτό
του και κορυφώνονταν στην ηθική παράνοια ή φρενοπάθεια,64 στην οποία οι
διανοητικές ικανότητες διατηρούνταν σε καλή κατάσταση, αλλά τα ηθικά
συναισθήματα ήταν ελλιπή ή διεστραμμένα. Οι ηθικοί φρενοπαθείς ήταν εγωιστές,
κακεντρεχείς και φίλερεις, δεν σέβονταν ούτε αγαπούσαν τους οικείους τους,
διέπρατταν ανήθικες και εγκληματικές πράξεις (έπαιζαν χαρτιά, μεθούσαν, έλεγαν
ψέματα, συκοφαντούσαν και ραδιουργούσαν, έκαναν κλοπές και φόνους), χωρίς να
έχουν αίσθηση του αντικοινωνικού χαρακτήρα των πράξεων τους και χωρίς να
μπορούν να διορθωθούν και να εκπαιδευτούν ηθικά.65
Στη Βρετανία, ο εκφυλισμός σαν ιατρικός όρος είχε κάνει την εμφανισή του στα
μέσα του 19ου αιώνα σε λεξικά και σε ιατρικά περιοδικά, όπου παρουσιάστηκε,
σχολιάστηκε και μεταφράστηκε αποσπασματικά το έργο του Morel.66 Η νοσολογία
του τελευταίου και οι κυρίως απόψεις του για την κληρονομική μετάδοση των
ψυχικών χαρακτηριστικών και νόσων άσκησε σημαντική επίδραση σε αρκετούς
Βρετανούς ψυχιάτρους, όπως τον David Skae, τον Henry Maudsley (1835-1918) και
τον Thomas Clouston.67 Στις αρχές του 20ού αιώνα οι Βρετανοί ψυχίατροι ενέτασσαν
τον εκφυλισμό στις διαδικασίες παραγωγής των φρενοπαθειών68 και αναφέρονταν
στον εκφυλισμό σε σχέση με το αλκοόλ. Συγκεκριμένα, η χρήση οινοπνεύματος
θεωρούνταν ότι οδηγούσε σε εκφυλισμό, ενώ η επιθυμία για αλκοόλ και ο μειωμένος
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αυτοέλεγχος των αλκοολικών υποστηριζόταν ότι μεταδίδονταν κληρονομικά σε
διάφορες μορφές, κάτι που θυμίζει την εκφυλιστική διαδικασία.69 Ωστόσο, στη
βρετανική ψυχιατρική οι διαταραχές που περικλείονταν από τους Γάλλους και τους
Έλληνες ψυχιάτρους στον εκφυλισμό, όπως η ανισορροπία, οι ιδεοληψίες και οι
παρορμήσεις, έπαιρναν άλλα ονόματα και κατατάσσονταν σε άλλες κατηγορίες. Για
παράδειγμα, η νυμφομανία, η κτηνοβασία, η διψομανία, η πυρομανία, η κλεπτομανία
και η ηθική παραφροσύνη θεωρούνταν από τον Clouston ποικιλίες μιας
«φρενοβλαβούς διάθεσης» (insane diathesis), η οποία χαρακτηριζόταν από
ελαττωματικό αυτοέλεγχο (defective inhibition), εκκεντρικότητα, δυσανάλογη
ανάπτυξη, νοσηρές παρορμήσεις και μη κανονικές πράξεις χωρίς κίνητρο, είχε
οργανική βάση και μπορούσε να εξελιχθεί σε πραγματική φρενοπάθεια.70
Γενικά, ο εκφυλισμός δεν υιοθετήθηκε στη βρετανική ψυχιατρική με
συστηματικό τρόπο,71 όπως φαίνεται και από τις διαγνώσεις στα υπό εξέταση
ιδρύματα. Παρόλο που στο Gartnavel τρεις ασθενείς διαγνώστηκαν ως παρορμητικοί
(impulsive) και ένας με ηθική φρενοπάθεια, σε κανένα σκοτσέζικο ίδρυμα δεν
διαγνώστηκε εκφυλισμός ή εκφυλογενής φρενοπάθεια. Αντίθετα, οι διαγνώσεις αυτές
ήταν αρκετά συχνές στο Αιγινήτειο και πολύ συχνές στο Δρομοκαΐτειο. Μάλιστα,
υπολογίζοντας τους ασθενείς που θεωρούνταν έκφυλοι αλλά στους πίνακες 7.1 και
7.2 έχουν καταταχθεί με κριτήριο τα συμπτώματά τους σε άλλες διαγνώσεις (στη
διανοητική καθυστέρηση, τη μελαγχολία, τη μανία, το παραλήρημα, την άνοια και τις
αλκοολικές διαγνώσεις), το συνολικό ποσοστό των «εκφύλων» έφτανε το 5,5% στο
Αιγινήτειο και το 16,1% στο Δρομοκαΐτειο, με ποσοστά παρόμοια σε γυναίκες και
άνδρες. Οι έκφυλοι των δύο ελληνικών ιδρυμάτων θεωρούνταν συνήθως ότι έπασχαν
από εκφυλογενείς φρενοπάθειες και ιδεοληψίες, ενώ ελάχιστες διαγνώσεις
εκφυλισμού επικεντρώνονταν στα ψυχικά στίγματα που έμοιαζαν λιγότερο με
ψυχικές νόσους, όπως την «ανισορροπία», τον «ερωτισμό», τη «διαστροφή του
ηθικού αισθητηρίου» και την «ηθική αναισθησία».
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Διανοητική αδυναμία

Στις αρχές του 20ού αιώνα η διανοητική αδυναμία, ανεπάρκεια ή καθυστέρηση
εντασσόταν

στο

πεδίο
72

ψυχοπαιδαγωγικής

της

παιδαγωγικής,

της

νέας

ψυχολογίας,

της

αλλά και της ψυχιατρικής, καθώς αναλύονταν σε γενικά

ψυχιατρικά εγχειρίδια, αν και συνήθως διακρίνονταν από τις φρενοπάθειες, αφού σε
επίπεδο περίθαλψης υποστηριζόταν ότι οι διανοητικά καθυστερημένοι έπρεπε να
νοσηλεύονται σε ειδικά ιδρύματα και όχι σε κοινά ψυχιατρικά άσυλα,73 ενώ από τη
δεκαετία του 1860 άρχισε να διαφαίνεται σε κάποιες χώρες, όπως στη Βρετανία και
τη Γαλλία, μια τάση ψυχιατρικής εξειδίκευσης για τη νοητική καθυστέρηση.74 Ένα
μεγάλο μέρος του ψυχιατρικού λόγου για τη διανοητική αδυναμία εστίαζε στα παιδιά,
επειδή τα προβλήματα αυτά πρωτοεμφανίζονταν σε μικρές ηλικίες και γίνονταν
αντιληπτά από πολλούς γιατρούς ως τα μόνα ή έστω τα συχνότερα ψυχικά
προβλήματα της παιδικής ηλικίας.75 Εξάλλου, πολλές φορές οι διανοητικά αδύναμοι
γίνονταν αντιληπτοί και παρουσιάζονταν ανεξάρτητα από την ηλικία τους ως
παιδιά.76
Η νοητική καθυστέρηση οριζόταν στα ψυχιατρικά κείμενα με βάση οργανικά
προβλήματα, όπως κρανιακές και σωματικές παραμορφώσεις και δυσκολία
βαδίσματος,77 αλλά και διανοητικά, συναισθηματικά και ηθικά χαρακτηριστικά.
Πρώτος ο Esquirol όρισε την ιδιωτεία ως ανίατη και εκ γενετής απουσία νόησης, σε
αντιπαραβολή με την άνοια, την οποία θεωρούσε ιάσιμη εξασθένηση της νόησης, που
παρατηρούνταν από την εφηβεία και μετά.78 Αν και ενίοτε είχαν κάποια ταλέντα, για
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παράδειγμα δυνατή μνήμη ή έφεση στη μουσική,79 οι ιδιώτες δεν μπορούσαν να
κατακτήσουν τις γνώσεις που οι συνομήλικοί τους έπαιρναν από την εκπαίδευση ή
γενικά τις δεξιότητες που άτομα στις ίδιες συνθήκες με αυτούς αποκτούσαν, και
δυσκολεύονταν

να

επικοινωνήσουν

προφορικά

ή

γραπτά.80

Επιπλέον,

χαρακτηρίζονταν από έλλειψη ή διαστροφή της αισθητικότητας (για παράδειγμα, δεν
ένιωθαν το κρύο και τη ζέστη),81 των συναισθημάτων (για παράδειγμα, ήταν σκληροί
απέναντι στα ζώα και ανίκανοι να αγαπήσουν αυτούς που τους φρόντιζαν)82 και των
ενστίκτων (για παράδειγμα, είχαν υπερβολική ή καθόλου όρεξη για φαγητό και
έντονες σεξουαλικές ορμές).83
Οι διανοητικά αδύναμοι συχνά περιγράφονταν ως ανυπάκουοι, απείθαρχοι,
αλαζόνες, λαίμαργοι, οξύθυμοι και επιρρεπείς σε εγκλήματα (κλοπές, εμπρησμούς,
δολοφονίες), ψέματα, αλκοολικές καταχρήσεις και σεξουαλικές διαστροφές, όπως
ασυγκράτητη σεξουαλική επιθυμία, αυνανισμό, παρά φύση σεξουαλικές πράξεις και
επιδειξιομανία.84 Σε μια ειδική μορφή της ιδιωτείας και της ηλιθιότητας, την ηθική, οι
ηθικές διαταραχές υπερίσχυαν των διανοητικών και η ηθική έννοια ήταν απούσα,
ελαττωματική ή διεστραμμένη.85 Σε αυτή την κατηγορία ανήκαν, για παράδειγμα, οι
κατ’ εξακολούθηση εγκληματίες ή τα παιδιά που ήταν κακοί μαθητές, δεν αγαπούσαν
την οικογένειά τους, δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος, έκλεβαν,
έλεγαν ψέματα,86 είχαν από μικρή ηλικία έφεση στο κακό87 και δεν βελτιώνονταν
ούτε με καλοσύνη ούτε με αυστηρότητα.88 Στις αρχές του 20ού αιώνα η ηθική
ηλιθιότητα θεωρούνταν στη Βρετανία ως ξεχωριστή ψυχική διαταραχή, που
μπορούσε να διαγνωστεί και σε άτομα με κανονική ή και ανώτερη διανοητική
ανάπτυξη και σε φρενοπαθείς, επιληπτικούς και αλκοολικούς.89
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Οι σωματικές, διανοητικές, συναισθηματικές και ηθικές διαταραχές των
διανοητικά αδύναμων εκδηλώνονταν σε διάφορους βαθμούς. Οι βαρύτερα
διαταραγμένοι, όσοι δεν μπορούσαν καθόλου να φροντίσουν τον εαυτό τους και να
δουλέψουν, όσοι ζούσαν «φυτικώς» και είχαν «εσβεσμένη» ψυχική ζωή,
ταξινομούνταν ως βλάκες και ιδιώτες (idiots). Οι πιο ελαφριά διανοητικά αδύναμοι,
που είχαν «εσβεσμένα» ή διεστραμμένα φιλέτερα αισθήματα, αλλά μπορούσαν να
φροντίζουν τον εαυτό τους και να μάθουν κάποιες απλές δεξιότητες, ταξινομούνταν
ως ηλίθιοι και μωροί (imbeciles). Τέλος, οι ελάχιστα διανοητικά αδύναμοι, που είχαν
συναισθήματα, επικοινωνούσαν με τους γύρω τους, μπορούσαν να μάθουν μια
δουλειά και ήταν υπάκουοι, αποκαλούνταν μικρόνοες και ευήθεις (feeble-minded).90
Όλοι οι βαθμοί της διανοητικής αδυναμίας, ακόμα και η ηπιότερη μορφή της
που βρισκόταν στο όριο της κανονικής διανοητικής ανάπτυξης, συνδέονταν στον
ψυχιατρικό λόγο με κοινωνικά και ηθικά ζητήματα, όπως την έλλειψη κρίσης και
αυτοελέγχου, την ανηθικότητα, την αδυναμία κοινωνικής προσφοράς και
συστηματικής εργασίας, την απορία και το έγκλημα.91 Τα νοήματα αυτά της
διανοητικής αδυναμίας και κυρίως η ένταξή της στο σχήμα του εκφυλισμού και οι
επιστημονικές θεωρίες για την κληρονομική της μετάδοση σε συνδυασμό με τη
θεωρούμενη έντονη σεξουαλικότητα των διανοητικά αδύναμων τροφοδοτούσαν το
φόβο για τη διανοητική αδυναμία και ενέπνεαν και νομιμοποιούσαν τις προσπάθειες
ελέγχου της, που εντείνονταν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτή την εποχή, που
κορυφώνονταν οι ανησυχίες για τη σωματική και διανοητική ευρωστία του έθνους
και της φυλής ως απαραίτητες προϋποθέσεις της κοινωνικής προόδου και της
οικονομικής και πολιτικής ισχύος, ανησυχίες που πολλοί ψυχίατροι συμμερίζονταν,92
η διανοητική αδυναμία εντασσόταν στις ευγονικές έρευνες και παρεμβάσεις.93 Οι
ευγονιστές, στους οποίους συγκαταλέγονταν ψυχίατροι και ειδικοί στη διανοητική
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Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 531-34.
91
David Wright, Mental Disability in Victorian England, ό.π., σ. 189 και Jan Walmsley, «Mental
defectives in 1900: People with learning disabilities in 2000. What’s changed?»,
http://209.85.135.104/search?q=cache:f0epxkaZZXUJ:www.gla.ac.uk/media/media_47510_en.doc+Al
fred+Tredgold&hl=el&ct=clnk&cd=17&gl=gr&client=firefox-a, 8/9/2008.
92
Mark Jackson, «‘Grown-up children’», ό.π., σ. 141-60.
93
Jan Walmsley, «Mental Defectives in 1900», ό.π. και Daniel Kevles, In the Name of Eugenics:
Genetics and the Uses of Human Heredity, New York: Knopf, 1985, σ. 77. Η ευγονική ήταν στις αρχές
του 20ού αιώνα μια επιστημονική και πολιτική ιδεολογία και κίνηση με δραστήριες οργανώσεις σε
πολλές χώρες, που στόχευε στη βελτίωση του ανθρώπινου είδους μέσω της βιολογικής επίλυσης
ποικίλων προβλημάτων, από τη φυματίωση και την επιληψία ως τον αλκοολισμό, τη φτώχεια και την
εγκληματικότητα. Βλ. Daniel Kevles, In the Name of Eugenics, ό.π. και Pauline Mazumdar, Eugenics,
Human Genetics, and Human Failings: Τhe Eugenics Society, its Sources and its Critics in Britain,
London: Routledge, 1992.

206

αδυναμία, όπως ο Βρετανός Alfred Tredgold (1870-1952), πρότειναν ανάμεσα σε
άλλα τον έλεγχο των γάμων και των γεννήσεων και τη μόνιμη απομόνωση ή τη
στείρωση των διανοητικά αδύναμων.94 Στη Βρετανία τα μέτρα που εφαρμόστηκαν
προσανατολίζονταν κυρίως στον εγκλεισμό των διανοητικά αδύναμων. Η Mental
Deficiency Act του 1913 επέτρεπε, χωρίς όμως να καθιστά υποχρεωτική, την
πιστοποίηση και τοποθέτηση σε ιδρύματα των ιδιωτών, ηλιθίων, ηθικά ηλιθίων και
για πρώτη φορά και των ατόμων στα όρια της νοητικής καθυστέρησης (feebleminded).95 Στην Ελλάδα την ίδια εποχή δεν σημειώθηκαν ανάλογες επίσημες
ενέργειες και κρατικά μέτρα, ωστόσο οι ευγονικές απόψεις διαδίδονταν και έβρισκαν
υποστηρικτές και στο μεσοπόλεμο πύκνωναν πια οι ευγονικές προτάσεις, όπως η
θέσπιση προγαμιαίων συμφωνητικών, προκειμένου να αποφεύγονται οι γάμοι
ανάμεσα σε άτομα που θεωρούνταν ακατάλληλα να τεκνοποιήσουν.96
Οι προτάσεις για την εκπαίδευση ή για το μόνιμο εγκλεισμό των διανοητικά
αδύναμων προέβλεπαν τη δημιουργία και χρήση ειδικών ιδρυμάτων, ξεχωριστών από
τα γενικά ψυχιατρικά ιδρύματα. Εξάλλου, η ψυχιατρική θεωρία της εποχής ήταν
αντίθετη στο συγχρωτισμό φρενοπαθών και ιδιωτών και οι ψυχίατροι των ασύλων
ήταν απρόθυμοι να δέχονται ιδιώτες, ηλίθιους και μικρόνοες στα ιδρύματά τους,
επειδή παρατηρούσαν ότι οι ασθενείς αυτοί δεν βελτιώνονταν και έτειναν να
νοσηλεύονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, επιβαρύνοντας τα άσυλα. Πράγματι,
στα υπό εξέταση ιδρύματα, όσοι από τους ασθενείς είχαν διαγνωστεί ως διανοητικά
αδύναμοι είχαν μεγάλες διάρκειες νοσηλείας, με κάποιους από αυτούς να
νοσηλεύονται για πάνω από δέκα χρόνια ή μέχρι το θάνατό τους. Οι ασθενείς με
διαγνώσεις μικρόνοιας, μωρίας, ιδιωτείας, ηλιθιότητας και congenital deficiency,
mental deficiency, imbecility, weak-mindedness, feeble-mindedness και moral
imbecility ήταν σε όλα τα ιδρύματα λίγοι και ιδίως στο Αιγινήτειο, που στόχευε στη
94
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βραχυχρόνια περίθαλψη. Μάλιστα, οι διανοητικά αδύναμοι των ιδρυμάτων, αν και
διαγιγνώσκονταν συχνότερα με τις μέτριες και ήπιες μορφές διανοητικής αδυναμίας,
χαρακτηρίζονταν από έντονα ψυχικά συμπτώματα, όπως παραλήρημα, μελαγχολία,
ψυχική διέγερση, αλλά και επιληπτικές κρίσεις, Επομένως, η ψυχιατρική πρακτική
στα μεγάλα ιδρύματα αντανακλούσε την ψυχιατρική θεωρία περί διαχωρισμού των
ιδιωτών από τους φρενοπαθείς, καθώς οι πρώτοι ήταν λίγοι στα ιδρύματα και πιθανώς
εισάγονταν περισσότερο εξαιτίας ψυχικών και νευρικών συμπτωμάτων, που
διαφοροποιούσαν την κατάστασή τους από την απλή διανοητική αδυναμία και την
έκαναν να μοιάζει περισσότερο με τις φρενοπάθειες και την επιληψία. Τέλος, αν και
οι διανοητικά αδύναμοι των ιδρυμάτων ήταν άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών,
τα παιδιά διαγνώστηκαν σχεδόν στο σύνολό τους με διανοητική αδυναμία, με
εξαίρεση το Αιγινήτειο, που αποτελεί διαφορετική περίπτωση λόγω της νευρολογικής
ειδίκευσής του και όπου τα περισσότερα παιδιά διαγνώστηκαν με νευρικές ασθένειες,
όπως υστερία, χορεία, επιληψία και ημιπληγία. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται αντιληπτό
ότι καθαρά ψυχικές ασθένειες σπάνια διαγιγνώσκονταν στα παιδιά των ιδρυμάτων,
κάτι που δείχνει αφενός την έμφαση του ψυχιατρικού λόγου για τη διανοητική
αδυναμία στα παιδιά, αφετέρου την απροθυμία ή την αδυναμία του περίγυρου των
παιδιών να αναγνωρίσει σε αυτά ψυχικά προβλήματα και άρα να αναζητήσει τα
προβλήματα αυτά ψυχιατρική νοσηλεία (βλ. κεφάλαιο 5).

Πρωτόγονος και πρωτογενής άνοια και εφηβική φρενοπάθεια

Πρώτη αναφορά του όρου πρώιμη ή πρωτόγονος άνοια έγινε στα μέσα του 19ου
αιώνα από τον Morel, ο οποίος ονόμασε démence précoce μια κατάσταση σοβαρής
διανοητικής εξασθένησης και ψυχικής και κοινωνικής ανεπάρκειας στους νέους,97
που χαρακτηριζόταν από μη κανονικά συναισθήματα, όπως μίσος για τους γονείς,
διακοπή της ανάπτυξης, απώλεια της ζωντάνιας, τάση για απομόνωση, παύση των
νοητικών δυνατοτήτων και τελικά άνοια.98 Ενώ, όμως, η πρώιμη άνοια του Morel
ήταν μια από τις καταλήξεις της εκφυλιστικής διαδικασίας, η dementia praecox που
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περιγράφηκε από τον Kraepelin το 1893, αποτελούσε ξεχωριστή νόσο, αν και
παρουσιαζόταν

επίσης

ως

εκφυλιστική

διαδικασία

συχνή

στους

νέους.99

Εκδηλωνόταν απότομα, συνήθως σε άτομα ως 25 ετών και οδηγούσε στη μείωση των
νοητικών και κυρίως των συναισθηματικών ικανοτήτων και της ενεργητικότητας. Ο
ασθενής ήταν ήσυχος, αφηρημένος, νωθρός και ανέκφραστος. Απομονωνόταν,
ονειροπολούσε και έμενε στο κρεβάτι για μέρες ή μήνες, χωρίς να νιώθει την ανάγκη
να κάνει κάτι και, αν και είχε συνείδηση όσων συνέβαιναν γύρω του, δεν
επηρεαζόταν από αυτά. Ήταν παιδαριώδης στις πράξεις του, δεν μπορούσε να
συγκεντρώσει την προσοχή του και να φτάσει σε κρίσεις ή συμπεράσματα. Οι ιδέες
του ήταν καλοδιατυπωμένες αλλά διαστρεβλωμένες και ασύνδετες, ενώ μιλούσε αργά
και μονοσύλλαβα, όχι επειδή δεν καταλάβαινε τι του έλεγαν, αλλά επειδή δεν ήθελε
να απαντήσει.100
Το 1899 ο Kraepelin διέκρινε τρεις μορφές της dementia praecox: την
ηβηφρενική, η οποία αντιστοιχούσε στο σύνολο της ασθένειας όπως την είχε
περιγράψει ως τότε, την παρανοϊκή και την κατατονική. Στην ηβηφρενική μορφή
εκδηλώνονταν ασυνάρτητες παραληρητικές ιδέες, που γίνονταν σπάνιες όσο
προχωρούσε η ασθένεια. Αντίθετα, στην παρανοϊκή πρωτόγονο άνοια το
παραλήρημα, συνήθως καταδίωξης και μεγαλείου, ήταν βασικό στοιχείο της κλινικής
εικόνας και διατηρούνταν για πολλά χρόνια παρά τη διανοητική επιδείνωση.101
Τέλος, η κατατονική μορφή ξεκινούσε με κατάθλιψη, αϋπνία, ανησυχία, συνέχιζε με
ψευδαισθήσεις και παραλήρημα και είχε τα γνωρίσματα της κατατονίας. Η
κατατονία, που στα τέλη του 19ου αιώνα θεωρούνταν εκτός από ξεχωριστή ασθένεια
και σύμπτωμα άλλων νόσων, όπως της μελαγχολίας και της διανοητικής σύγχυσης,
χαρακτηριζόταν από τη διαδοχή μελαγχολίας, μανίας, καταπληξίας και άνοιας, από
κινητικές διαταραχές, όπως μυϊκή δυσκαμψία και σπασμωδικότητα,102 και από τρεις
διαταραχές της βούλησης: αρνητισμό (αντίσταση του ασθενούς σε ό,τι του ζητούσαν
99
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αλλά και στις ίδιες του τις ανάγκες και απολαύσεις), στερεοτυπία (διατήρηση της
ίδιας θέσης, επανάληψη της ίδιας κίνησης, λέξης ή φράσης) και υποβολιμότητα
(αποδοχή κάθε εξωτερικής επίδρασης: ο ασθενής έμενε στη στάση που τον
τοποθετούσαν ή μιμούνταν ό,τι έβλεπε και άκουγε).103 Οι διαταραχές αυτές είχαν σαν
αποτέλεσμα ο ασθενής να συμπεριφέρεται και να μιλά παράξενα.104
Στην υπό εξέταση περίοδο η πρωτόγονος άνοια προκαλούσε έντονες συζητήσεις
και διαφωνίες στην ψυχιατρική κοινότητα. Στη Γαλλία η πλειονότητα των ψυχιάτρων
αντιστάθηκε στην ταξινόμηση του Kraepelin για επιστημονικούς και μη λόγους. Η
dementia praecox θεωρήθηκε πολύ ευρεία και ασαφής κατηγορία, ενώ η μεγάλη της
επιτυχία διεθνώς, που αντιπροσώπευε την επέκταση της γερμανικής ψυχιατρικής σε
βάρος της γαλλικής, δεν γινόταν εύκολα αποδεκτή, ιδίως σε μια εποχή που στη
Γαλλία επικρατούσε έντονος αντιγερμανισμός.105 Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί Γάλλοι
ψυχίατροι αντέτειναν ότι η πρωτόγονος άνοια είχε ανακαλυφθεί στη Γαλλία νωρίτερα
από ό,τι στη Γερμανία, συνέχιζαν να υποστηρίζουν τη θεωρία του εκφυλισμού – τη
μεγάλη γαλλική συνεισφορά στην ψυχιατρική του 19ου αιώνα – και προσπαθούσαν
να περιορίσουν την εφαρμογή της πρωτογόνου άνοιας προς όφελος διάφορων
παραληρημάτων106 ή της διανοητικής σύγχυσης.107 Στη Βρετανία των αρχών του
20ού αιώνα η dementia praecox χρησιμοποιούνταν σε ταξινομήσεις και στην
ψυχιατρική πρακτική, όπως παρατηρούμε τουλάχιστον στα ιδρύματα υπό εξέταση,
όμως συναντούσε και αντιδράσεις: συχνά θεωρούνταν, όπως στη Γαλλία, πολύ ευρεία
κατηγορία, μια διάγνωση «της μόδας», που αντιστοιχούσε σε προϋπάρχουσες
διαγνώσεις, όπως την πρωτογενή άνοια (primary dementia) και την εφηβική
φρενοπάθεια (adolescent insanity).108
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Οι δύο αυτές διαγνώσεις είχαν αρκετά παρόμοια συμπτώματα με τη dementia
praecox και ήταν σε χρήση στο Gartloch και το Gartnavel. Η πρωτογενής άνοια
περιγραφόταν ως σταδιακή διανοητική εξασθένηση με παραλήρημα, χωρίς
προηγούμενη προσβολή οξείας φρενίτιδας. Θεωρούνταν ότι εμφανιζόταν συχνότερα
στους νέους, στους οποίους χαρακτηριζόταν από αδιαφορία, ανοησία και
ανικανότητα, εξασθένηση των δυνάμεων και έλλειψη φροντίδας για τον εαυτό,
μειωμένο αυτοέλεγχο, αυξημένες παρορμήσεις και υπερβολική συναισθηματικότητα
που τελικά αντικαθίσταντο από απάθεια. Στους μεγαλύτερους η πρωτογενής άνοια
εκδηλωνόταν με μείωση των ικανοτήτων, αμνημοσύνη και ακαταστασία.109 Η
εφηβική φρενοπάθεια εκδηλωνόταν ανάμεσα στα 18 και τα 25 και χαρακτηριζόταν
από τις ψυχικές ιδιαιτερότητες της εφηβείας.110 Κύρια συμπτώματα ήταν η
αμφισβήτηση των κοινωνικών ηθών και της εξουσίας των γονέων και δασκάλων, η
τάση για απομόνωση, βία και εξαπάτηση, η μικρή ένταση των συναισθημάτων, η
αδιαφορία για τη ζωή, η ανορεξία, η ασυναρτησία, οι βρόμικες συνήθειες, ο
αυνανισμός, η ληθαργικότητα, η καταπληξία και η παράξενη και ανόητη
συμπεριφορά. Οι ασθενείς δεν σηκώνονταν από το κρεβάτι, δεν πήγαιναν στη
δουλειά, αγόραζαν άχρηστα πράγματα και έφευγαν από το σπίτι χωρίς λόγο. Ενίοτε
εκδήλωναν μανιακή διέγερση και σπανιότερα προσβολές μελαγχολίας, καταπληξίας ή
παραληρήματος με κύρια συμπτώματα υποχονδριακές ιδέες, αυτοκτονικές τάσεις,
σύγχυση και αντίσταση. Οι προσβολές επαναλαμβάνονταν, ώσπου κατέληγαν
σταδιακά σε διανοητική εξασθένηση και τελικά σε δευτερογενή άνοια.111 Η εφηβική
φρενοπάθεια συχνά ταυτιζόταν με την dementia praecox στη βρετανική ψυχιατρική
τουλάχιστον ως το 1911, όταν ο Clouston παρατήρησε ότι η dementia praecox δεν
εξαρτιόταν από την ηλικία του ασθενούς και ότι η εφηβική φρενοπάθεια αφορούσε
περιστατικά που ο Kraepelin θα ταξινομούσε είτε στην πρωτόγονο άνοια είτε στη
μανιοκατάθλιψη.112 Η εφηβική φρενοπάθεια, που περιγράφηκε στη δεκαετία του
1870 από τον Clouston, έμοιαζε επίσης με την ηβηφρενία, που την ίδια εποχή είχε
περιγράψει ο Hecker ως διαταραχή της εφηβείας. Χαρακτηριζόταν από απείθαρχη και
ανόητη συμπεριφορά, εναλλαγή κατάθλιψης με διέγερση, τάση για απομόνωση,
ευερεθιστότητα, αδιαφορία για δουλειά και συζήτηση, υπερβολική αλλά επιφανειακή
109
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συναισθηματικότητα, αγενή και αισχρή γλώσσα, ψευδαισθήσεις, παράξενες, ανόητες
και παιδαριώδεις ιδέες και πτώση του επιπέδου της νόησης, που όμως δεν έφτανε
στην τέλεια έλλειψη των νοητικών λειτουργιών.113
Στην Ελλάδα η πρωτόγονος άνοια εισήχθη μέσω της Γαλλίας και της
Γερμανίας, και στις αρχές του 20ού αιώνα είχε σημαντική διάδοση στην ψυχιατρική
πρακτική, μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται ότι είχε στη Σκοτία: στο Αιγινήτειο, το
Δρομοκαΐτειο αλλά και το φρενοκομείο της Κέρκυρας χρησιμοποιούνταν ήδη από τη
δεκαετία του 1900 και αποτελούσε την πιο συχνή διάγνωση.114 Το 1906 ο Μιλτιάδης
Οικονομάκης, επιμελητής του Αιγινήτειου από το 1904 ως το 1907 και υφηγητής
νευρολογίας και ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1906, με σπουδές στη
Γερμανία

με

τον

Kraepelin

και

άλλους

καθηγητές,115

υποστήριζε

την

«αριστοτεχνική» περιγραφή της πρωτογόνου ανοίας από τον Kraepelin.116 Δύο χρόνια
αργότερα ο Κατσαράς, αν και ακολουθούσε τη γαλλική σχολή, αναφερόταν στον
Kraepelin ως τον «σοφόν του Μονάχου κλινικόν», που ίδρυσε οριστικά και σε
ακλόνητες βάσεις «την πρόωρον άνοιαν».117 Σύμφωνα με τους δύο αυτούς γιατρούς,
η πρωτόγονος άνοια χαρακτηριζόταν από ταχεία και ιδιάζουσα εξασθένηση της
προσοχής, της κρίσης και του ενδιαφέροντος, ασυναρτησία και αποσύνθεση της
σκέψης, απροσδόκητους συλλογισμούς, σύγχυση της έκφρασης, καταπληξία,
διέγερση,

δέσμευση,

άρση

ή

καταστροφή

της

βούλησης,

στερεοτυπία,

υποβολιμότητα, αρνητισμό και άμβλυνση του αισθητικού, που έφτανε ως την ηθική
αναισθησία. Οι ασθενείς αδιαφορούσαν για τις ηθικές τους υποχρεώσεις αλλά και για
συγκινήσεις, δεν αντλούσαν ευχαρίστηση από την εργασία, την ανάπαυση ή τη
διασκέδαση και συνήθως εκδήλωναν ασταθείς και ασύντακτες παραληρητικές
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ιδέες.118 Στο Αιγινήτειο υπήρχε και η διάγνωση της ψευδούς πρωτογόνου ανοίας, η
οποία έμοιαζε με την πρωτόγονο άνοια, αλλά σε αντίθεση με αυτή θεραπευόταν.119
Σε αυτή τη μεταβατική εποχή για την ψυχιατρική διαγνωστική, τόσο στα
ελληνικά όσο και στα σκοτσέζικα ιδρύματα η dementia praecox συχνά συγχεόταν και
συνδυαζόταν με παλιότερες διαγνώσεις, συμπληρώνοντας ή αντικαθιστώντας, για
παράδειγμα, τη διανοητική σύγχυση, τη μανιακή διέγερση, τη μελαγχολία, την
καταπληξία, τη μανιοκατάθλιψη, την κατατονία, την εφηβική φρενίτιδα, την
πρωτογενή και τη δευτερογενή άνοια. Παρ’ όλα αυτά, η πρωτόγονος άνοια αλλά και
η πρωτογενής άνοια και η εφηβική φρενοπάθεια συνδέονταν σταθερά με τη νεότητα,
τόσο στις θεωρητικές τους περιγραφές120 όσο και στη διαγνωστική πρακτική, καθώς
στα υπό εξέταση ιδρύματα τουλάχιστον αφορούσαν περισσότερο ασθενείς 14-25
ετών.121 Οι διαγνώσεις αυτές μαρτυρούν το αυξανόμενο ψυχιατρικό ενδιαφέρον για
τη νεότητα και εντάσσονταν στη διαδικασία της συγκρότησης της εφηβείας ως
διακριτής ηλικιακής ομάδας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (βλ. κεφάλαιο 5). Αυτή η
διαδικασία, που λάμβανε χώρα από το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα όχι μόνο στην
ψυχιατρική

αλλά

και

στην

ψυχολογία,

την

κοινωνική

έρευνα

και

την

εγκληματολογία, ήταν σε επικοινωνία με το ευρύτερο ενδιαφέρον για τα παιδιά και
στη συνέχεια για τους νέους, οι οποίοι περιγράφονταν ως ένα σημαντικό, πολλά
υποσχόμενο αλλά και δύσκολα ελεγχόμενο και δυνητικά επικίνδυνο κομμάτι της
κοινωνίας.122 Οι κλινικές περιγραφές των ασθενειών που είδαμε στην ενότητα αυτή
επέμεναν στα ζητήματα που βρίσκονταν στο επίκεντρο του γενικού ενδιαφέροντος
για τη νεότητα, δηλαδή στην πειθαρχία, την ηθική, τη σεξουαλικότητα, την
118
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εργατικότητα, την αγάπη για τους οικείους και το σεβασμό προς τους μεγαλύτερους
και ανώτερους. Οι ψυχίατροι κατηγοριοποιούσαν ως συμπτώματα ψυχικής ασθένειας
διάφορες ενδείξεις, που εξηγούνταν από «τον επιφανειακό παρατηρητή» ως
αποτελέσματα κακής εκπαίδευσης και συμπεριφοράς, όπως την έλλειψη σεβασμού
για

τους

γονείς,

την

αλαζονεία

και

την

αποφυγή

των

οικογενειακών

συγκεντρώσεων.123 Περικλείοντας τα ζητήματα αυτά σε ψυχιατρικές κατηγορίες, η
ψυχιατρική αξίωνε και, όπως θα δούμε στο επόμενο μέρος, σε ένα βαθμό κατάφερνε
να λάβει μέρος στον ορισμό και τη διαχείριση των ιδιαίτερων διαταραχών της
νεολαίας.

Άνοια, πρεσβυτικές φρενίτιδες και διανοητική σύγχυση

Ο όρος άνοια (dementia) καθιερώθηκε στο ψυχιατρικό λεξιλόγιο στα τέλη του 18ου
αιώνα, αν και χρησιμοποιούνταν και νωρίτερα.124 Ως τις τελευταίες δεκαετίες του
19ου αιώνα είχε ευρύ νόημα, καθώς σήμαινε ταυτόχρονα μια ψυχωτική, αναστρέψιμη
διαταραχή αλλά και τη μη αναστρέψιμη κατάληξη πολλών ψυχικών και νευρικών
διαταραχών.125 Περιλάμβανε μια βάση διανοητικών συμπτωμάτων, όπως αδυναμία
της μνήμης, της φαντασίας, της προσοχής και του προσανατολισμού,126 αλλά και
ψευδαισθήσεις, ασυνάρτητο παραλήρημα, κινητικές διαταραχές, προβλήματα
συμπεριφοράς,127 απάθεια, μεταβολή του χαρακτήρα, μανία και μελαγχολία.128 Στη
διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα γίνονταν προσπάθειες η άνοια να
περιοριστεί σε μια οργανική και μη αναστρέψιμη διαταραχή των διανοητικών
λειτουργικών, με τα υπόλοιπα συμπτώματα να περνούν σε δευτερεύουσα θέση.129

123

Karl Kahlbaum, «On heboidophrenia» (1890), History of Psychiatry, 13 (2002), σ. 201-8.
Edward Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 71.
125
Henry Maudsley, The Pathology of Mind: A Study of its Distempers, Deformities, and Disorders
(1895), London: Macmillan, 1995, σ. 348-54· German Berrios, «Memory and the cognitive paradigm»,
στο Robin Murray και Trevor Turner (επιμ.), Lectures on the History of Psychiatry: The Squibb Series,
London: Gaskell, 1990, σ. 194-211· German Berrios, Roy Porter και Tom Kitwood, «Dementia», ό.π.,
σ. 38 και Edward Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 268.
126
German Berrios, Roy Porter και Tom Kitwood, «Dementia», ό.π., σ. 37· German Berrios, The
History of Mental Symptoms, ό.π., σ. 178-81 και Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και
Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 271.
127
German Berrios, «Memory and the cognitive paradigm», ό.π., σ. 194-211.
128
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 270-71 και 281-82.
129
German Berrios, «Memory and the cognitive paradigm», ό.π., σ. 194-211· German Berrios, Roy
Porter και Tom Kitwood, «Dementia», ό.π., σ. 34 και 38· German Berrios, The History of Mental
124

214

Παρ’ όλα αυτά, στην υπό εξέταση περίοδο η άνοια διατηρούσε την ευρεία σημασία
της, συνεχίζοντας να διακρίνεται σε πρωτογενή (οξεία), δευτερογενή (χρόνια) και
γεροντική, μια διάκριση που είχε γίνει από τον Esquirol στις αρχές του 19ου αιώνα.130
Η οξεία ή πρωτογενής άνοια (ή stupidité στη γαλλική και Stupidität στη
γερμανόφωνη βιβλιογραφία) ήταν σύντομη και αναστρέψιμη, εκδηλωνόταν συνήθως
σε ενήλικες έως 30 ετών131 και, όπως είδαμε πιο πάνω, έμοιαζε στην πρωτόγονο
άνοια. Στα τέλη του 19ου αιώνα η οξεία άνοια περιελήφθη στη διάγνωση της
διανοητικής σύγχυσης, που είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται από τη δεκαετία του
1870132 και στα 1890 είχε καθιερωθεί στη γαλλική,133 βρετανική134 και ελληνική
ψυχιατρική.135 Βασικό σύμπτωμα της διανοητικής σύγχυσης ήταν η έλλειψη,
σύγχυση ή επιβράδυνση των ιδεών, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην μπορεί να
εκφραστεί ή να μη μιλά καθόλου και, συνεπώς, να δίνει την εικόνα της αδιαφορίας
για τον περίγυρό του, της ηλιθιότητας ή της καταπληξίας. Ο ασθενής είχε κενό
βλέμμα, δεν φρόντιζε τον εαυτό του, είχε έλλειψη συναισθημάτων, δρούσε
ασυνάρτητα και άσκοπα και έκανε παράξενες και στερεοτυπικές κινήσεις.
Παρουσίαζε αδυναμία προσοχής, προσανατολισμού, φαντασίας και μνήμης, και
ορισμένες φορές εκδήλωνε παραλήρημα, ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις (δηλαδή
αντιλαμβανόταν με λανθασμένο τρόπο υπαρκτά ερεθίσματα) και σωματικά
συμπτώματα, όπως τρόμο στο πρόσωπο.136
Στη χρόνια (δευτερογενή) και στη γεροντική άνοια βασικό σύμπτωμα ήταν η
διανοητική εξασθένηση, που στην πρώτη ακολουθούσε προσβολές οξείας

Symptoms, ό.π., σ. 183 και 200· Edward Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 71-73·
Henry Maudsley, The Pathology of Mind, ό.π., σ. 348-54 και Thomas Claye Shaw, «Dementia», ό.π.,
σ. 348-51.
130
Edward Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 71. Για παράδειγμα, Charles Arthur
Mercier, A Text-book of Insanity, ό.π., σ. 293 και Emmanuel Régis, Précis de Psychiatrie, ό.π., σ. 539.
131
German Berrios, The History of Mental Symptoms, ό.π., σ. 175 και 180-81.
132
Τα προηγούμενα χρόνια η διανοητική σύγχυση θεωρούνταν σύμπτωμα πολλών ασθενειών (German
Berrios, The History of Mental Symptoms, ό.π., σ. 233), όπως του αλκοολισμού, της εγκεφαλικής
σύφιλης, της γενικής παράλυσης, της πρωτόγονης ή γεροντικής άνοιας, της μελαγχολίας με
καταπληξία, της μανιοκατάθλιψης, της επιληψίας, της υστερίας και της νευρασθένειας (Philippe
Chaslin, La Confusion Mentale Primitive, Stupidité, Démence Aiguë, Stupeur Primitive, Paris: Asselin
et Houzeau, 1895, σ. 123-29).
133
Philippe Chaslin, La Confusion Mentale Primitive, ό.π.
134
Ο Ιρλανδός Conolly Norman περιέγραψε το 1890 ως βασικά στοιχεία της «acute confusional
insanity» τη βλάβη της συνείδησης και τις ψευδαισθήσεις. German Berrios, The History of Mental
Symptoms, ό.π., σ. 234.
135
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 468-82 και Σιμωνίδης
Βλαβιανός, «Η διανοητική πρωτοπαθής σύγχυσις, καθορισμός και συνωνυμία», Ψυχιατρική και
Νευρολογική Επιθεώρησις, 3 (1904-1905), σ. 43-48.
136
Philippe Chaslin, La Confusion Mentale Primitive, ό.π., σ. 10-14, 81 και 90-99.
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φρενοπάθειας, ενώ στη δεύτερη ήταν αποτέλεσμα της γήρανσης.137 Η γεροντική
άνοια αφορούσε συνήθως ασθενείς 65 ετών και άνω, ήταν ανίατη138 και
χαρακτηριζόταν από έλλειψη ακρίβειας στη σκέψη, κενά στη μνήμη ιδίως για τα
πρόσφατα γεγονότα, αλλαγές στην προσωπικότητα και τα συναισθήματα, κατάθλιψη,
και ενίοτε ψυχωτικά συμπτώματα, όπως παραλήρημα και ψευδαισθήσεις, και
σταδιακή ανικανότητα για εργασία και απρεπή συμπεριφορά.139 Τα συμπτώματα
αποδίδονταν σε μεγάλο βαθμό σε οργανικές αιτίες, για παράδειγμα στην εγκεφαλική
επιδείνωση και σε προβλήματα των αισθήσεων, όπως της όρασης και της ακοής, που
δυσκόλευαν την επαφή με το περιβάλλον και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα, με
αποτέλεσμα ο ασθενής να ζει στο παρελθόν.140
Η καθιέρωση της γεροντικής άνοιας ως ξεχωριστής νοσολογικής κατηγορίας
στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα141 εντάσσεται στη διαδικασία ιατρικοποίησης του
γήρατος,142 η οποία συμπεριέλαβε σωματικά, διανοητικά και άλλα συμπτώματα,
καθώς και συμπεριφορές που θεωρούνταν αταίριαστες, σκανδαλιστικές και ανήθικες
για την προχωρημένη ηλικία, όπως μυστικές ερωτικές σχέσεις και προτάσεις
γάμου.143 Εκτός από τη γεροντική άνοια χαρτογραφήθηκαν και ιδιαίτερες
φρενοπάθειες του γήρατος,144 όπως η «πρεσβυοφρενία» του Kahlbaum, η οποία
χαρακτηριζόταν

από

μυθοπλασία,

αμνησία,

έλλειψη

προσανατολισμού

και

λανθασμένη ταυτοποίηση προσώπων και πραγμάτων.145 Στις αρχές του 20ού αιώνα
περιγράφηκε από τον Alois Alzheimer (1864-1915) και από τον Kraepelin η
προπρεσβυτική φρενοπάθεια, μια πρώιμη ψύχωση που γρήγορα και προοδευτικά
κατέληγε στην άνοια και χαρακτηριζόταν από έλλειψη πρόσφατης μνήμης,
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German Berrios, The History of Mental Symptoms, ό.π., σ. 175.
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Emmanuel Régis, Précis de Psychiatrie, ό.π., σ. 542-44 και German Berrios, The History of Mental
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German Berrios, The History of Mental Symptoms, ό.π., σ. 177 και German Berrios, Roy Porter και
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German Berrios, «Memory and the cognitive paradigm», ό.π., σ. 194-211.
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νευρολογικά συμπτώματα και ποικίλες παθολογικές εγκεφαλικές αλλοιώσεις.146 Η
νόσος Alzheimer, όπως ονομάστηκε αργότερα, αν και παρουσιάστηκε από τον
εμπνευστή της ως «προπρεσβυτική», αποτέλεσε τα επόμενα χρόνια το πρότυπο της
γεροντικής άνοιας, η οποία έτεινε να γίνει το πρότυπο της άνοιας γενικά.147
Η διάγνωση της άνοιας ήταν πολύ συχνότερη στα σκοτσέζικα ιδρύματα από ό,τι
στα ελληνικά, κάτι που έχει να κάνει μάλλον με τη διαφορά στο ποσοστό των
μεγαλύτερων σε ηλικία ασθενών στα ιδρύματα των δύο χωρών, καθώς τα κύρια είδη
της άνοιας σε όλα τα ιδρύματα ήταν η γεροντική και η οργανική, που
διαγιγνώσκονταν συνήθως σε ασθενείς 50 χρονών και άνω. Συγχρόνως, όμως, στα
μητρώα σημειώνονταν διάφορα είδη άνοιας, όπως η συφιλιδική, η παραλυτική, η
αλκοολική και η τοξική,148 η πρωτογενής (στο Gartloch), η μερική (στο Gartnavel), η
εκφυλογενής (στα ελληνικά ιδρύματα) και η δευτερογενής άνοια, διαγνώσεις που δεν
περιορίζονταν στους ηλικιωμένους, αλλά αφορούσαν και νέα άτομα, στα οποία
παρατηρούνταν πρώιμη διανοητική εξασθένηση και απάθεια. Επιπλέον, μη
διανοητικές διαταραχές, όπως το παραλήρημα και η μανία, συνέχιζαν να θεωρούνται
βασικά συμπτώματα σε ασθενείς με άνοια, ενώ οι ειδικές διαγνώσεις για τις μη
διανοητικές διαταραχές της τρίτης ηλικίας, όπως η πρεσβυοφρενία και η πρεσβυτική
μελαγχολία,149 δεν είχαν μεγάλη χρήση στα ιδρύματα. Τέλος, η διάγνωση της
διανοητικής σύγχυσης συχνά χρησιμοποιούνταν σε συνδυασμό με άλλες διαγνώσεις,
όπως τη μελαγχολία, τον αλκοολισμό, την πρωτόγονο άνοια και, στο Αιγινήτειο, την
κατατονία, την επιληψία, τη μανία και το παραλήρημα. Με άλλα λόγια, οι ποικίλες
μορφές της άνοιας και η σχέση της άνοιας και της διανοητικής σύγχυσης με μη
γνωστικά συμπτώματα διατηρούνταν όχι μόνο στην ψυχιατρική θεωρία αλλά και
στην ψυχιατρική πρακτική. Συνεπώς, το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των ασθενών
των ιδρυμάτων (6%-20% των εισαχθέντων) διαγνώστηκαν με άνοια και διανοητική
σύγχυση, αν και δείχνει ότι δινόταν έμφαση στα διανοητικά τους συμπτώματα, δεν
σημαίνει ότι αναγνωρίζονταν σε αυτούς αποκλειστικά διανοητικές διαταραχές.
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Edward Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 73-74.
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Γενική παράλυση

Αν και η προϊούσα καθολική παράλυση των φρενοπαθών αποτελούσε ευρεία
κατηγορία με διάφορες απόψεις για την κλινική εικόνα, πορεία και ιστοπαθολογία
της,150 σε γενικές γραμμές οι κλινικές περιγραφές της αποδείχθηκαν αρκετά σταθερές
από τη δεκαετία του 1860 ως τις αρχές του 20ού αιώνα. Σε όλη αυτή την περίοδο η
γενική παράλυση θεωρούνταν μια οργανική ασθένεια με προοδευτική φθίνουσα
πορεία, που κατέληγε σχεδόν πάντα στο θάνατο.151 Αν και το 19ο αιώνα είχε
αναγνωριστεί η νευρολογική φύση της ασθένειας, πολλοί γενικοί παραλυτικοί
νοσηλεύονταν σε ψυχιατρικά άσυλα152 και η ασθένεια συμπεριλαμβανόταν στα
ψυχιατρικά εγχειρίδια, καθώς χαρακτηριζόταν από έντονα ψυχικά συμπτώματα.153
Συγκεκριμένα, η γενική παράλυση ξεκινούσε με κατάθλιψη, ανησυχία,
εξασθένηση της μνήμης, αδυναμία επιτέλεσης της συνηθισμένης εργασίας, κόπωση,
νωθρότητα, απάθεια, σύγχυση, μανιακές προσβολές και προσβολές παρόμοιες με
αυτές της επιληψίας ή της αποπληξίας, οι οποίες επαναλαμβάνονταν περιοδικά.154
Επιπλέον, παρατηρούνταν αλλαγές στο χαρακτήρα: ο ασθενής αδιαφορούσε για τη
δουλειά, την οικογένεια και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα και νοιαζόταν μόνο για
υλικές απολαύσεις, όπως το φαγητό, το ποτό και τον ύπνο·155 γινόταν υπερβολικά
εύθυμος, έκανε πολλά αστεία, συχνά χυδαία και σε ακατάλληλες στιγμές,156 δεν είχε
αυτοέλεγχο, έκανε υπερβολικά φιλόδοξα και παράλογα σχέδια157 και έλεγε πράγματα
που δεν ανταποκρίνονταν στις δυνάμεις του·158 γινόταν εγωιστής, ευερέθιστος,
σπάταλος αλλά και φιλάργυρος ταυτόχρονα (για παράδειγμα, ενώ ξόδευε την
περιουσία του σε ανόητες αγορές, δεν ήθελε να πληρώσει τον καφέ του στο
150
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καφενείο).159 Ο γενικός παραλυτικός φερόταν ανόητα (έκλεβε, χωρίς να νοιάζεται αν
τον βλέπουν, έβγαινε έξω με τα ρούχα του σπιτιού ή φορούσε το καπέλο του στην
εκκλησία)· γινόταν ανήθικος και αγνοούσε τις συμβάσεις της καλής συμπεριφοράς
και της κοσμιότητας (για παράδειγμα, ένας ηθικότατος πατέρας εγκατέλειπε ξαφνικά
την οικογένειά του και συζούσε με κοινές γυναίκες, χωρίς να νοιάζεται για την
κοινωνική θέση και την περιουσία του ή το σκάνδαλο που προκαλούσε).160 Στην
πορεία της ασθένειας γινόταν αμνήμων161 και εκδήλωνε παραλήρημα μεγαλείου,
ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις.162 Στις γυναίκες τα συμπτώματα εμφανίζονταν και
εξελίσσονταν γρηγορότερα από ό,τι στους άνδρες,163 αλλά ήταν ηπιότερα, γεγονός
που αποδιδόταν στην πιο ευγενή και ήπια φύση και ζωή των γυναικών.164
Όλα τα ψυχικά συμπτώματα της γενικής παράλυσης έφεραν το στίγμα της
άνοιας: το παραλήρημα ήταν ευμετάβλητο και ασυνάρτητο, η μανιακή διέγερση
παιδαριώδης, οι συλλογισμοί ανόητοι και αντιφατικοί.165 Άλλωστε, αν και
διακρίνονταν ποικίλες μορφές της γενικής παράλυσης, όπως η μελαγχολική, η
μανιακή και η παραληρητική,166 και παρότι στα πρώτα στάδια της ασθένειας η
νοητική αδυναμία δεν ήταν εμφανής, η γενική παράλυση θεωρούνταν ουσιαστικά μια
προοδευτική παραλυτική άνοια, που προκαλούνταν από την εκφύλιση του
εγκεφαλικού φλοιού.167 Η ταύτισή της με την οργανική άνοια που είχε περιγράψει το
1822 ο Antoine Laurent Jessé Bayle (1799-1858),168 ανέδειξε τη γενική παράλυση σε
νοσολογικό και ερευνητικό υπόδειγμα στην ψυχιατρική, καθώς συνέδεε τα
ψυχοπαθολογικά φαινόμενα με συγκεκριμένες εγκεφαλικές αλλοιώσεις κι έτσι
επαλήθευε την αντίληψη των φρενοπαθειών ως εγκεφαλικών, οργανικών νόσων.169 Η
οργανική εικόνα της ασθένειας ενισχυόταν από τα σωματικά της συμπτώματα:
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τοπικές αναισθησίες (δηλαδή απώλεια της αίσθησης του δέρματος στον πόνο και στη
θερμοκρασία),170

μυρμηκιάσεις,

ιλίγγους,

διάφορους

πόνους,

ανισοκορία,

τροποποιήσεις του οπτικού πεδίου171 και κυρίως διαταραχές του μυϊκού συστήματος,
που οδηγούσαν σε δυσκολία στην άρθρωση, τρόμο και παράλυση των χεριών,
αστάθεια, κινητική ανεπάρκεια και τελικά γενική παράλυση του σώματος.172
Ένα από τα στοιχεία που έκαναν πιο εμφανή την οργανικότητα της γενικής
παράλυσης ήταν η συφιλιδική της αιτιολογία, αρκετά βέβαιη στα τέλη του 19ου αιώνα
και διαπιστωμένη από το 1913.173 Συγχρόνως, η ψυχιατρική βιβλιογραφία συνέχιζε ως
τη δεκαετία του 1920 να αναφέρεται και σε άλλους αιτιολογικούς παράγοντες της
γενικής παράλυσης, οι οποίοι είχαν καθιερωθεί κατά το 19ο αιώνα και είχαν να
κάνουν με την ιδιοσυγκρασία των ασθενών, τις αλκοολικές και αφροδίσιες
καταχρήσεις, τη ζωή στην πόλη, την ανηθικότητα και την υπερβολική διανοητική και
ηθική πίεση.174 Η σχέση της γενικής παράλυσης με τη σύφιλη επιβεβαίωνε ένα μέρος
των αιτιολογιών αυτών, αφού η σύφιλη συνδεόταν στον ιατρικό λόγο με τις
σεξουαλικές και αλκοολικές καταχρήσεις και με την αστική ζωή, και μετέφερε στη
γενική παράλυση τις ηθικές συνδηλώσεις και την ανησυχία γύρω από τις επιδημικές
διαστάσεις της σύφιλης.175
Η αιτιολογία της γενικής παράλυσης, συφιλιδική και μη, παρέπεμπε σε μια
αρκετά συγκεκριμένη εικόνα για τους γενικούς παραλυτικούς. Οι τελευταίοι
παρουσιάζονταν κυρίως ως κάτοικοι πόλεων, καθώς εκεί ήταν περισσότερες οι
ευκαιρίες για καταχρήσεις, σκληρότερος ο αγώνας προς βιοπορισμό, εντονότερη η
πνευματική ζωή και, στην ελληνική περίπτωση, πιο διαδεδομένες οι «ευρωπαϊκές»
συνήθειες.176 Ανήκαν κυρίως στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, με τα οποία
παραδοσιακά ταυτιζόταν ο αλκοολισμός, η σύφιλη και η ανηθικότητα.177 Γενικοί
παραλυτικοί, συχνότερα άνδρες παρά γυναίκες, εντοπίζονταν όμως και στα μεσαία
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και ανώτερα στρώματα, στα οποία παρέπεμπαν οι άλλες υποτιθέμενες αιτίες της
γενικής παράλυσης, όπως το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και η έντονη διανοητική και
επαγγελματική δραστηριότητα.178 Γενικά η ασθένεια θεωρούνταν ότι έπληττε
περισσότερο τους άνδρες, καθώς ο γυναικείος εγκέφαλος, όπως υποστηριζόταν, ήταν
λιγότερο ευπαθής σε οργανικές ασθένειες από τον ανδρικό και επειδή οι γυναίκες
ήταν λιγότερο εκτεθειμένες στις καταχρήσεις, τις εντάσεις της βιοπάλης και τη
διανοητική υπερκόπωση.179 Αυτό φαινόταν ότι είχε αλλάξει στα τέλη του 19ου
αιώνα, όταν στη Βρετανία και σε άλλες χώρες παρατηρούνταν αύξηση των γυναικών
που έπασχαν από γενική παράλυση, κάτι που οι ψυχίατροι απέδιδαν στη μεγαλύτερη
συμμετοχή των γυναικών στην ανταγωνιστική πάλη της ζωής και στις «ανησυχίες του
κόσμου», για τις οποίες ο οργανισμός τους δεν ήταν επαρκώς εξοπλισμένος.180 Στην
Ελλάδα, αντίθετα, οι ψυχίατροι υποστήριζαν ότι τα ποσοστά γυναικών γενικών
παραλυτικών παρέμεναν χαμηλά χάρη στην ελληνική αντίσταση στη γυναικεία
χειραφέτηση, η οποία, προειδοποιούσε ο Κατσαράς, ήταν όχι μόνο ασύμβατη με τη
φύση της γυναίκας και την ηθική των Ελλήνων αλλά και επικίνδυνη, επειδή,
ελευθερώνοντας τις γυναίκες από τη «χρυσήν πέδην της οικογενείας», τις εξουθένωνε
και τις εξέθετε στις ανδρικές μέριμνες, καταχρήσεις και τελικά ασθένειες, όπως τη
γενική παράλυση.181
Γενικά, οι αλκοολικές και αφροδίσιες καταχρήσεις και η σύφιλη συνέχιζαν να
θεωρούνται στενότερα συνυφασμένες με τον ανδρικό παρά με το γυναικείο τρόπο
ζωής, με αποτέλεσμα η εγκαθιδρυμένη σχέση της γενικής παράλυσης με τους
παράγοντες αυτούς να συμβάλλει στη συχνότερη διάγνωση των ανδρών με γενική
παράλυση. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί ότι, όταν η διάγνωση της γενικής παράλυσης
σε γυναίκες ιδίως των ανώτερων στρωμάτων ήταν αναπόφευκτη, καταγράφονταν ως
αιτίες τα γηρατειά ή ψυχολογικοί παράγοντες, όπως πένθος και ανησυχία.182 Από την
άλλη πλευρά, είναι πιθανό ότι για τις γυναίκες με γενική παράλυση η νοσηλεία σε
άσυλο έτεινε να αποφεύγεται για τον ίδιο λόγο που οι γυναίκες με σύφιλη συχνά δεν
λάμβαναν κατάλληλη και έγκαιρη ιατρική θεραπεία: το στίγμα της γενικής
παράλυσης, όπως και της σύφιλης, ήταν βαρύτερο για τις γυναίκες, καθώς παρέπεμπε
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στην πορνεία, και οδηγούσε τις πάσχουσες και τον περίγυρό τους να αρνούνται ή
αποκρύπτουν ότι έπασχαν από αυτές τις ασθένειες.183
Η γενική παράλυση αποτελούσε πολύ συχνή διάγνωση στα ψυχιατρικά
ιδρύματα του 19ου αιώνα.184 Στις αρχές του 20ού αιώνα χρησιμοποιούνταν σε μεγάλη
έκταση· στα τρία από τα τέσσερα υπό εξέταση ιδρύματα ήταν ανάμεσα στις τέσσερις
συχνότερες διαγνώσεις, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες διαγνώσεις, όπως
τη μανία, τη μελαγχολία, το παραλήρημα, την περιοδική φρενοπάθεια, την οργανική
εγκεφαλοπάθεια και άνοια και τη διανοητική σύγχυση. Οι γενικοί παραλυτικοί των
ιδρυμάτων ήταν κυρίως άνδρες και ανήκαν, όσο μπορούμε να συμπεράνουμε από το
επάγγελμά τους, σε ανώτερα και μεσαία αλλά και σε χαμηλότερα κοινωνικά
στρώματα, όντας από συνταγματάρχες, γιατροί και δικηγόροι έως υπάλληλοι,
έμποροι και εργάτες. Τα χαρακτηριστικά αυτά αντανακλούσαν την κοινωνική εικόνα
που σκιαγραφούνταν για την ασθένεια στον ψυχιατρικό λόγο, με μόνη διαφορά ότι η
υποτιθέμενη ανοσία των γυναικών στην Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης
δεν φαίνεται να επαληθεύεται, αφού στο Δρομοκαΐτειο και το Αιγινήτειο το ποσοστό
των γυναικών γενικών παραλυτικών ήταν μεν χαμηλότερο από ό,τι στο Gartloch
αλλά υψηλότερο από ό,τι στο Gartnavel.
Οι διαφορές ανάμεσα στα ποσοστά των γυναικών με γενική παράλυση στα
τέσσερα ιδρύματα συνδέονται με διαφορές στην κοινωνική φυσιογνωμία των
ιδρυμάτων. Στο βασιλικό άσυλο, όπου παρατηρείται το χαμηλότερο ποσοστό
γυναικών, όπως και ανδρών, γενικών παραλυτικών, νοσηλεύονταν σπάνια ασθενείς
από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, με τα οποία, ιδίως όσον αφορούσε τις γυναίκες, η
γενική παράλυση συνδεόταν στενότερα. Επομένως, οι γιατροί του Gartnavel πιθανόν
δεν σκέφτονταν να διαγνώσουν με γενική παράλυση τις ασθενείς τους ή απέφευγαν
να το κάνουν από διακριτικότητα προς αυτές και τους οικείους τους, που άλλωστε
ήταν πελάτες του ιδρύματος. Παρόμοια διακριτικότητα ήταν μικρότερη στο Gartloch,
που προοριζόταν αποκλειστικά για νοσηλεία απόρων, το κοινωνικό προφίλ των
οποίων ταίριαζε περισσότερο στην εγκαθιδρυμένη εικόνα της γενικής παράλυσης.
Στα ελληνικά ιδρύματα, τέλος, που βρίσκονταν ανάμεσα στο Gartnavel και το
Gartloch ως προς την κοινωνική τους φυσιογνωμία, τα ποσοστά γυναικών με γενική
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παράλυση ήταν μεγαλύτερα από ό,τι στο βασιλικό και μικρότερα από ό,τι στο
επαρχιακό άσυλο.

Νευρικές ασθένειες

Οι παθήσεις που θεωρούνταν ότι σχετίζονταν με αδύναμα, ευερέθιστα ή ευαίσθητα
νεύρα είχαν αρχίσει να καταλαμβάνουν ιδιαίτερη θέση στην ιατρική από το 17ο
αιώνα, την εποχή που δημιουργήθηκε ο όρος νευρολογία από τον Άγγλο γιατρό
Thomas Willis (1621-1675). Τον επόμενο αιώνα ο Σκοτσέζος νοσολόγος William
Cullen (1710-1790) έπλασε τον όρο νευρώσεις για τις γενικευμένες νευρικές
ασθένειες που προκαλούνταν από δυσλειτουργία του νευρικού συστήματος, χωρίς να
συνδέονται με εμφανή οργανική βλάβη.185 Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε οργανικές και
λειτουργικές νευρικές ασθένειες ίσχυε στις αρχές του 20ού αιώνα,186 με την υστερία,
τη νευρασθένεια και την επιληψία να περιλαμβάνονται στη δεύτερη ομάδα.187 Τόσο
οι οργανικές όσο και οι λειτουργικές νευρικές ασθένειες αποτελούσαν περισσότερο
νευρολογικό παρά ψυχιατρικό αντικείμενο,188 τουλάχιστον ως τα τέλη του 19ου
αιώνα, όταν οι σημαντικότερες μελέτες για την υστερία και τη νευρασθένεια γίνονταν
από νευρολόγους ή νευροπαθολόγους, όπως τον Jean-Martin Charcot (1825-1893),
τον George Millar Beard (1839-1883), τον Paul Dubois (1848-1918), τον JulesJoseph Déjerine (1849-1917), τον Joseph Babinski (1857-1932), τον Pierre Janet
(1859-1947) και τον Sigmund Freud (1856-1939).
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Οι ίδιοι οι νευρολόγοι, όμως, άρχισαν στο γύρισμα του αιώνα να
αντιμετωπίζουν τις λειτουργικές νευρικές ασθένειες σαν ψυχικές διαταραχές. Σε αυτό
συντέλεσε η αποτυχία ανακάλυψης ανατομικών δεδομένων για αυτές και η
διαπίστωση ότι οι υστερικοί και νευρασθενικοί ασθενείς δεν θεραπεύονταν χάρη στον
ηλεκτρισμό, την υδροθεραπεία, την ειδική δίαιτα ή τις μαλάξεις αλλά μέσω της
σχέσης και της συζήτησης με το γιατρό, με άλλα λόγια με ψυχολογική θεραπεία ή
«ψυχοθεραπεία».189 Έτσι, ένα μέρος της νευρολογίας στα 1900 είχε περάσει από τις
νευροπαθολογικές έρευνες στην ψυχοθεραπεία, η οποία ξεκίνησε να ασκείται όχι από
ψυχιάτρους αλλά από νευρολόγους, σαν τον Déjerine, τον Dubois και τον Freud.190
Η ψυχολογικοποίηση των νευρώσεων έφερνε ολοένα πιο κοντά το πέρασμά
τους από τη νευρολογία στην ψυχιατρική,191 το οποίο επιταχύνθηκε αποφασιστικά
κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι ψυχίατροι ήρθαν αντιμέτωποι στα πεδία
της μάχης με συμπτώματα που έμοιαζαν με αυτά της υστερίας και της
νευρασθένειας192 και προκαλούνταν από αιτίες παρόμοιες με αυτές των τραυματικών
νευρώσεων.193 Η πολεμική εμπειρία των ψυχιάτρων τούς ώθησε να υποστηρίξουν ότι
189

Joseph Jules Déjerine, The Psychoneuroses and their Treatment by Psychotherapy, μετάφραση
Smith Ely Jelliffe, Philadelphia: J.B. Lippincott, 1915, σ. v-viii· Janet Oppenheim, ‘Shattered Nerves’:
Doctors, Patients, and Depression in Victorian England, New York: Oxford University Press, 1991, σ.
15 και Edward Shorter, Α History of Psychiatry, ό.π., σ. 132-39. Αυτές οι απόψεις και μέθοδοι ήταν
γνωστές στη Βρετανία, όπου μεταφράστηκε το παραπάνω έργο του Déjerine, και στην Ελλάδα (βλ.
Σιμωνίδης Βλαβιανός, «Η ψυχοθεραπεία και η επίδρασις αυτής επί των ψυχονευρώσεων», Ψυχιατρική
και Νευρολογική Επιθεώρησις, 2 (1903-1904), σ. 321-25), όπου επίσης μεταφράστηκαν στις αρχές του
20ού αιώνα κείμενα του Déjerine και του Dubois (για παράδειγμα, Jules Déjerine, «Μέθοδος της εν
νοσοκομείω απομονώσεως δια τας νευρώσεις», Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις, 2 (19031904), σ. 288-89· Paul Dubois, «Αι ψυχονευρώσεις και η ηθική αυτών θεραπεία», Ψυχιατρική και
Νευρολογική Επιθεώρησις, 2 (1903-1904), σ. 348-56 και Paul Dubois, «Τι εστί ψυχοθεραπεία και πώς
δει εφαρμόζειν αυτήν», Ιατρική Πρόοδος, 19 (1914), σ. 266-69, 310-11 και 343-46).
190
Edward Shorter, Α History of Psychiatry, ό.π., σ. 136-43.
191
Jan Goldstein, Console and Classify: The French Psychiatric Profession in the Nineteenth Century,
Cambridge: Cambridge University Press, 1987, σ. 334 και Chandak Sengoopta, «‘A mob of incoherent
symptoms’? Neurasthenia in British medical discourse, 1860-1920», στο Marijke Gijswijt-Hofstra και
Roy Porter (επιμ.), Cultures of Neurasthenia from Beard to the First World War, Amsterdam: Rodopi,
2001, σ. 97-116.
192
Wendy Holden, Shell Shock, London: Channel 4, 1998, σ. 7-19· Maurice Craig, Psychological
Medicine, ό.π., σ. 305-8.
193
Από τα τέλη του 19ου αιώνα οι τραυματικές νευρώσεις αποδίδονταν είτε σε σωματικό τραύμα είτε
στη συναισθηματική εμπειρία και το νευρικό συγκλονισμό (shock ή νευροπληξία στην ελληνική
ιατρική ορολογία της εποχής) από ένα ατύχημα, μια δύσκολη κατάσταση, μια έντονη συγκίνηση ή
φόβο. Herbert Page, «Shock from fright», στο Daniel Hack Tuke (επιμ.), A Dictionary of
Psychological Medicine, ό.π., τ. 2, σ. 1157-60 και Mark Micale, «Jean-Martin Charcot and ‘les
nevroses traumatiques’. From medicine to culture in French trauma theory of the late nineteenth
century», στο Mark Micale και Paul Lerner (επιμ.), Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma
in the Modern Age, 1870-1930, Cambridge: Cambridge University Press, 2001, σ. 115-39.
Οι πολεμικές νευρώσεις, όπως το «shell shock» (νευροπληξία από οβίδα), περιέγραφαν τη
νευροπληξία από τις εκρηγνυόμενες οβίδες, αλλά από το 1916 αποδίδονταν περισσότερο στη
συναισθηματική ταραχή, το φόβο και τις έντονες πιέσεις του πολέμου και λιγότερο στα σωματικά
αποτελέσματα εκρήξεων, χημικών αερίων ή τραυματισμών. Wendy Holden, Shell Shock, ό.π., σ. 16-

224

οι λειτουργικές νευρώσεις ήταν ήπιες και οριακές μορφές ψυχικής ασθένειας, που δεν
έπρεπε να θεραπεύονται από νευρολόγους αλλά από ψυχιάτρους.194 Η επέκταση της
ψυχιατρικής πέραν των ανίατων και κληρονομικών ψυχικών νόσων σε ελαφρύτερες
και παροδικές καταστάσεις είχε επαγγελματική σημασία για τους ψυχιάτρους, καθώς
σήμαινε την ενασχόλησή τους με περισσότερους και συχνά πιο εύπορους ασθενείς
από αυτούς που συνήθως νοσηλεύονταν στα άσυλα.195
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.5

Σύνολο ψυχιατρικών και νευρολογικών διαγνώσεων στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο, το Gartloch
(1905-1909 και 1916-1920) και το Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
Διαγνώσεις

Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

Gartnavel

Gartloch

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ψυχιατρικές

852

59,6%

907

94,4%

605

81,2%

788

91,8%

Νευρολογικές
με ψυχιατρικό
χαρακτήρα

163

11,4%

26

2,7%

16

2,1%

28

3,3%

Νευρολογικές

414

29%

18

1,9%

11

1,5%

0

0,0%

1

0,1%

10

1,0%

113

15,2%

42

4,9%

1430

100,0%

961

100,0%

745

100,0%

858

100,0%

Άγνωστη
διάγνωση
Σύνολο

Πηγή: Δείγματα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartnavel και Gartloch.

Στην υπό εξέταση περίοδο, ωστόσο, οι νευρολόγοι συνέχιζαν να παίζουν
σημαντικό ρόλο στο πεδίο των νευρώσεων, οι σημασίες των οποίων παρέμεναν βαθιά
επηρεασμένες από τις νευρολογικές έννοιές τους. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα
εξεταζόμενα ιδρύματα οι περισσότερες νευρικές ασθένειες συναντώνται στο
Αιγινήτειο, που είχε και νευρολογική εκτός από ψυχιατρική ειδίκευση. Πέρα από τις
νευρολογικές διαγνώσεις με ψυχιατρικό χαρακτήρα που μας ενδιαφέρουν εδώ, ένα
πλήθος άλλων νευρολογικών διαγνώσεων χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά
στο Αιγινήτειο, διαγνώσεις που και δεν θα μας απασχολήσουν, καθώς είχαν κυρίως
σωματικά συμπτώματα (βλ. πίνακες 7.5 και 7.6).196 Αντίθετα, θα περιοριστούμε στις
19· Jay Winter, «Shell-shock and the cultural history of the Great War», Journal of Contemporary
History, 35 (2000), σ. 7-11· Paul Lerner, Hysterical Men: War, Psychiatry, and the Politics of Trauma
in Germany, 1890-1930, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2003, σ. 78 και Ben Shephard, A War
of Nerves, ό.π., σ. 31.
194
E. Freyer Ballard, «The psychoneurotic temperament and its reactions to military service», Journal
of Mental Science, 64 (1918), σ. 365-77.
195
Edward Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 145 και Janet Oppenheim,
‘Shattered Nerves’, ό.π., σ. 9.
196
Οι νευρικές εκδηλώσεις ήταν πολύ ευρεία κατηγορία, περιλαμβάνοντας από τη μελαγχολία, την
υποχονδρία και τους φόβους ως νευρικά σωματικά συμπτώματα (δυσπεψίες, δυσκοιλιότητες,
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νευρολογικές διαγνώσεις με ψυχιατρικό χαρακτήρα, δηλαδή σε αυτές που αφορούσαν
σε μεγάλο βαθμό ψυχικά συμπτώματα και συναντώνται σε όλα τα ιδρύματα: την
υστερία, τη νευρασθένεια, την επιληψία, την υποχονδρία, την ψυχονεύρωση και την
ψυχασθένεια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.6

Νευρολογικές και σωματικές διαγνώσεις στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο (1905-1909 και 19161920) και το Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
Αιγινήτειο
Δρομοκαΐτειο
Αρθρίτιδα
Νόσος Addison
Εγκεφαλική σύφιλη
Αρθροπάθεια
Νόσος Charcot
Οργανική εγκεφαλοπάθεια
Αρτηριοσκλήρυνση
Νόσος Friedreich
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Αφασία
Νόσος Korsakoff
Σωματική κατάσταση
Βρογχοκήλη
Νόσος Parkinson
Εγκεφαλική μαλάκυνση
Νωτιαία παράλυση
Εγκεφαλική σκλήρυνση
Νωτιαία φθίση
Εγκεφαλονωτιαία μαλάκυνση Όγκος του εγκεφάλου
Εγκεφαλοπάθεια
Συνδρομή Brown-Sequard
Ελεφαντίαση
Συνδρομή Gubler
Ημιπληγία
Οστεΐτιδα
Ισχιαλγία
Οσφυαλγία
Ληθαργική εγκεφαλίτιδα
Πάθηση του νωτιαίου μυελού
Λοίμωξη
Παράλυση
Μηνιγγίτιδα
Παραπληγία
Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα
Πολιομυελίτιδα
Μηνιγγομυελίτιδα
Πολυνευρίτιδα
Μονοπληγία
Ριζίτιδα
Μυατροφία
Σηψαιμία
Μυελίτιδα
Σκληροδερμία
Μυϊκός σπασμός
Σκλήρυνση κατά πλάκας
Μυϊτιδα
Σπονδυλίτιδα
Μυοκαρδίτιδα
Σπονδύλωση
Μυοπάθεια
Σύφιλη
Νευραλγία
Τετραπληγία
Νευρίτιδα
Τραύμα
Νευροπάθεια
Χορεία
Νόσος της ιππούριδος
Πηγή: Δείγματα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο και Gartnavel.

Gartnavel
Ληθαργική εγκεφαλίτιδα
Οργανική εγκεφαλοπάθεια

Η υστερία, που από την αρχαιότητα θεωρούνταν σχετική με τη μήτρα, από το
17ο αιώνα άρχισε να γίνεται αντιληπτή ως πάθηση του νευρικού συστήματος.197 Στα
τέλη του 19ου αιώνα η επικρατούσα περιγραφή της οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στον
Charcot, ο οποίος έβλεπε την υστερία σαν μια κληρονομική ασθένεια που
εκδηλωνόταν σε άνδρες και γυναίκες και οφειλόταν σε λειτουργικές ανωμαλίες του
ταχυκαρδίες, δύσπνοιες, βήχες, συσπάσεις, παραλύσεις, δυσμηνόρροιες, τραυλισμούς, αφωνίες και
αϋπνίες). Σιμωνίδης Βλαβιανός, «Η ψυχοθεραπεία και η επίδρασις αυτής επί των ψυχονευρώσεων»,
ό.π., σ. 321-25.
197
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 3, ό.π., σ. 7-8· Edward Shorter, A
Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 133-34· Günter Risse, «Hysteria at the Edinburgh
Infirmary», ό.π. και G.S. Rousseau, «‘A strange pathology’: Hysteria in the early modern world, 15001800», στο Sander Gilman, Helen King, Roy Porter, G. S. Rousseau και Elaine Showalter
(επιμ.), Hysteria Beyond Freud, Berkeley: University of California Press, 1993, σ. 91-221.
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κεντρικού νευρικού συστήματος.198 Κατά τον Charcot, τα κύρια υστερικά
συμπτώματα, όπως παραλύσεις, σπασμοί, μείωση του οπτικού πεδίου, υπεραισθησίες
και αναισθησίες (υπερβολική ή ανύπαρκτη αίσθηση του δέρματος στον πόνο και τη
θερμοκρασία), ήταν νευρολογικής φύσης και αφορούσαν την κίνηση και την
αισθητικότητα. Η πιο θεαματική πλευρά της υστερίας, η οποία όμως δεν
παρατηρούνταν σε όλους τους υστερικούς, ήταν η υστερική προσβολή ή μεγάλη
υστερία, που χαρακτηριζόταν από βίαιες κινήσεις, έντονα συναισθήματα και
επιληπτοειδείς σπασμούς.199 Στο τέλος της ζωής του, όμως, ο Charcot φάνηκε να
δέχεται μια ψυχολογική αιτιολογία της υστερίας.200 Το ψυχολογικό μοντέλο της
υστερίας, που υπήρχε από τα μέσα του 19ου αιώνα,201 άρχισε στο γύρισμα του αιώνα
να επικρατεί τόσο ανάμεσα στους ψυχιάτρους και τους ψυχολόγους όσο και στους
νευρολόγους,202 όπως τον μαθητή του Charcot, Joseph Babinski, ο οποίος το 1901
όρισε ως υστερική κάθε κατάσταση που μπορούσε να προκληθεί με υποβολή και να
θεραπευτεί με πειθώ και της έδωσε το όνομα «πειθιατισμός».203

198

Roy Porter, Madness. A Brief History, Oxford: Oxford University Press, 2002, σ. 139 και Edward
Shorter, From Paralysis to Fatigue: Α History of Psychosomatic Illness in the Modern Era, New York:
Free Press, 1992, ό.π., σ. 175.
199
Mark Micale, «Charcot and the idea of hysteria in the male: Gender, mental science, and medical
diagnosis in late nineteenth-century France», Medical History, 34 (1990), σ. 363-411· Jan Goldstein,
«The hysteria diagnosis and the politics of anticlericalism in late nineteenth-century France», The
Journal of Modern History, 54 (1982), σ. 209-39· Roy Porter, «The body and mind, the doctor and the
patient: Negotiating hysteria», στο Sander Gilman, Helen King, Roy Porter, G. S. Rousseau και Elaine
Showalter (επιμ.), Hysteria Beyond Freud, ό.π., σ. 225-85· Elaine Showalter, «Hysteria, feminism and
gender», στο ίδιο, σ. 286-344 και Edward Shorter, From Paralysis to Fatigue, ό.π., σ. 49-50 και 69-94.
200
Edward Shorter, From Paralysis to Fatigue, ό.π., σ. 191.
201
Για παράδειγμα, ο Paul Briquet, αυθεντία για την υστερία στη Γαλλία, στο βιβλίο του Traité
Clinique et Thérapeutique de l’ Hystérie (1859) σημείωνε το ρόλο των αισθημάτων και του άγχους στη
γένεση των σωματικών συμπτωμάτων της υστερίας (Edward Shorter, A Historical Dictionary of
Psychiatry, ό.π., σ. 135), ενώ ο Robert Carter, γενικός γιατρός στο Λονδίνο, στο βιβλίο του On the
Pathology and Treatment of Hysteria (1853) υποστήριξε ότι η υστερία ήταν ψυχολογική και είχε σαν
αίτιες τα σεξουαλικά αισθήματα (Roy Porter, «Madness and the family before Freud: the view of the
mad-doctors», Journal of Family History, 23 (1998), σ. 159-72). Το 1888 ο Γερμανός νευρολόγος Paul
Julius Möbius (1853-1907) όρισε ως υστερική διαταραχή κάθε παθολογική σωματική αλλαγή που
οφειλόταν σε ιδέες (Joseph Breuer, «Theoretical issues» (1895), στο Joseph Breuer και Sigmund
Freud, Studies in Hysteria, London: Penguin, 2004, σ. 190).
202
Edward Shorter, From Paralysis to Fatigue, ό.π., σ. 239-43. Η ψυχολογικοποίηση της υστερίας
ολοκληρώθηκε από τον Freud στη δεκαετία του 1920 (Edward Shorter, A Historical Dictionary of
Psychiatry, ό.π., σ. 110-11).
203
Edward Shorter, «Hysteria and catatonia as motor disorders in historical context», History of
Psychiatry, 17 (2006), σ. 461-68. Η άποψη του Babinski ότι η υστερία ήταν το αποτέλεσμα
προσποίησης, μίμησης, αυθυποβολής ή υποβολής από τους γιατρούς ή τον κοινωνικό περίγυρο (Jill
Harsin, «Gender, class, and madness in nineteenth-century France», French Historical Studies, 17
(1992), σ. 1048-70) είχε διατυπωθεί και όσο ζούσε ο Charcot από τον κύριο ανταγωνιστή του, τον
Hippolyte Bernheim (1840-1919), ο οποίος υποστήριζε ότι ο Charcot προκαλούσε ο ίδιος με υποβολή
τα υστερικά συμπτώματα που παρατηρούσε στους ασθενείς του. Etienne Trillat, «Promenade à travers
l’ histoire de l’ hystérie», Histoire, Economie et Société, 1984, σ. 525-34.
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Στις αρχές του 20ού αιώνα βασικά συμπτώματα της υστερίας συνέχιζαν να
θεωρούνται οι σωματικές διαταραχές: αναισθησίες, υπεραισθησίες, αρθραλγίες,
ίλιγγοι, οφθαλμικά συμπτώματα, μυϊκές διαταραχές (συσπάσεις και παραλύσεις σε
διάφορους μυς του προσώπου ή του σώματος), ανορεξία, σιαλόρροια, δυσκολία στην
αναπνοή, βήχας, πόνος στην κοιλιά, κόμβος στο λαιμό, δύσπνοια, παλμοί,
επιληπτοειδείς προσβολές, συστροφές και μεγάλες κινήσεις, παθητικές ή πλαστικές
στάσεις, υπνοβασία, αφωνία, αλαλία, τραυλισμός, τυμπανισμός, πολυουρία, ανουρία,
πυρετός και άλλες.204 Παράλληλα, στις διαταραχές της υστερίας περιγράφονταν
πάντα ψυχικές περιπλοκές, οι οποίες, όμως, δεν αποτελούσαν τα κύρια συμπτώματα
ούτε έκαναν τον ασθενή ανεξέλεγκτο.205 Ανάμεσα στα ψυχικά υστερικά συμπτώματα
συγκαταλέγονταν ψευδαισθήσεις και ανησυχία, διέγερση, γέλιο και κλάμα χωρίς
λόγο, ανυπομονησία, φίλερις διάθεση, περιοδική ευθυμία, δυστροπίες, ασυνήθιστη
ενεργητικότητα και ομιλητικότητα ή κατάθλιψη, δυσθυμία, αλαλία και αναζήτηση
απομόνωσης·206

επικέντρωση

στον

εαυτό,

έντονη

και

ανεξέλεγκτη
207

συναισθηματικότητα, πονηριά, τάση για υπερβολή και βίαιες εκρήξεις.

Επιπλέον,

στην τέταρτη περίοδο της υστερικής προσβολής εκδηλωνόταν το υστερικό
παραλήρημα (delirium), που ήταν μανιακό, μελαγχολικό ή ψευδαισθητικό και κατά
το οποίο ο ασθενής διηγούνταν διάφορα γεγονότα της ζωής του, δυσάρεστα ή
ευχάριστα και ερωτικά, και είχε ψευδαισθήσεις.208
Μια άλλη ψυχική πλευρά της υστερίας ήταν ο υστερικός χαρακτήρας, μια ήπια
μορφή υστερίας, που αποτελούσε όψη του γυναικείου χαρακτήρα και περιγραφόταν
ως ευμετάβλητος, ιδιότροπος, ενθουσιώδης, πείσμων, φίλερις, υποκριτικός,
επιλήσμων, αυτάρεσκος, ματαιόδοξος, με τάση για ρομαντισμό, ερωτισμό,
κινητικότητα των ιδεών και των συναισθημάτων και παθολογική τάση για ψέμα.209
Τέλος, η υστερία θεωρούνταν ότι μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε κανονική
204

Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 3, ό.π., σ. 18-62 και 74-204· Σπήλιος
Χαραμής, «Η αναισθησία του επιπεφυκότος ως διαγνωστικόν σημείον υστερίας», Ψυχιατρική και
Νευρολογική Επιθεώρησις, 2 (1903-1904), σ. 229-31 και Alfred Gordon, «Οφθαλμικά συμπτώματα ως
βοηθήματα προς διάγνωσιν οργανικών και λειτουργικών νευροπαθειών», Ιατρική Πρόοδος, 17 (1912),
σ. 58-61.
205
Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., σ. 529.
206
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 3, ό.π., σ. 64-69.
207
Horatio Bryan Donkin, «Hysteria» (1892), στο Sally Ledger and Roger Luckhurst (επιμ.), The Fin
de Siècle: A Reader in Cultural History, c.1880-1900, Oxford: Oxford University Press, 2000, σ. 24550 και Maurice Craig, Psychological Medicine, ό.π., σ. 279-80.
208
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 3, ό.π., σ. 88 και 94-96.
209
Τον υστερικό χαρακτήρα είχαν περιγράψει ο Jules Falret (1824-1902), ο Charles Lasègue (18161883) και ο Paul Richer (1849-1933). Βλ. Mark Micale, Approaching Hysteria: Disease and its
Interpretations, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995, σ. 230-34 και Ηλίας Μακρής,
«Περίπτωσις υστερικών εγκαυμάτων», Ιατρική Πρόοδος, 23 (1918), σ. 147-52.
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φρενοπάθεια, όταν το υστερικό παραλήρημα διαρκούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα
ή όταν οι υστερικές προσβολές επαναλαμβάνονταν. Η υστερική φρενοπάθεια είχε
συνήθως την εικόνα της μελαγχολίας με ακινησία και αλαλία ή της μανίας με
διέγερση, γέλιο, τραγούδι, ασύνδετη και γρήγορη ομιλία συχνά ερωτικού και
άσεμνου περιεχομένου και απρεπή συμπεριφορά, που ήταν όμως συγκροτημένη και
εκούσια και χαρακτηριζόταν από νοσηρή επίδειξη, ερωτικά συμπτώματα,
προσποίηση σωματικής ασθένειας και υστερικούς σπασμούς.210
Ο υστερικός χαρακτήρας και τα συμπτώματα της υστερικής φρενοπάθειας
αναδεικνύουν την έμφυλη διάσταση της υστερίας, η οποία σε όλη την υπό εξέταση
περίοδο έτεινε να θεωρείται συχνότερη στις γυναίκες και κυρίως στις νέες γυναίκες.
Αν και στα τέλη του 19ου αιώνα στο πλαίσιο του νευρολογικού και ψυχολογικού
προτύπου της, η υστερία αποσυνδέθηκε από τη μήτρα και ήταν πλέον δυνατό να
υποστηρίζεται ότι εκδηλωνόταν και στα δύο φύλα,211 οι γυναίκες και πάλι
θεωρούνταν πιο επιρρεπείς στην υστερία. Αφενός, το γυναικείο νευρικό σύστημα
κρινόταν λιγότερο ελεγχόμενο από τη θέληση, λιγότερο σταθερό και περισσότερο
ευάλωτο σε λειτουργικές διαταραχές από το ανδρικό.212 Αφετέρου, οι γυναίκες
θεωρούνταν περισσότερο ευαίσθητες στις ψυχικές αιτίες της υστερίας, όπως στα
ξαφνικά και έντονα συναισθήματα,213 επειδή ήταν πιο ασταθείς νευρικά,
επηρεάζονταν ευκολότερα από τις εξωτερικές εντυπώσεις και καταπιέζονταν
περισσότερο από τους κοινωνικούς περιορισμούς.214 Άλλωστε, στο γύρισμα του
αιώνα η υστερία συνέχιζε να συνδέεται στον ιατρικό και ψυχιατρικό λόγο με το
γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα και να αποδίδεται σε ερεθισμό της μήτρας και
των ωοθηκών, σε διαταραχές της έμμηνου ρύσης και στις συχνές εγκυμοσύνες.215

210

Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 3, ό.π., σ. 94-96· Thomas Clouston,
Clinical Lectures, ό.π., σ. 529 και Roy Porter, «The body and mind, the doctor and the patient», ό.π., σ.
225-66.
211
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 3, ό.π., σ. 10-12.
212
Carroll Smith-Rosenberg, «The hysterical woman: Sex roles and role conflict in 19th-century
America» (1972), στο Carroll Smith-Rosenberg, Disorderly Conduct: Visions of Gender in Victorian
America, New York: A.A. Knopf, 1985, σ. 197-216.
213
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 3, ό.π., σ. 12.
214
Horatio Bryan Donkin, «Hysteria», ό.π., σ. 245-50 και Thomas Clouston, The Hygiene of Mind,
London: Methuen & Co, 1906, σ. 211.
215
Carroll Smith-Rosenberg, «The hysterical woman», ό.π., σ. 206 και Roy Porter, «The body and
mind, the doctor and the patient», ό.π., σ. 225-85. Για παράδειγμα, Charles Arthur Mercier, A Textbook of Insanity, ό.π., σ. 16 και Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π., κεφάλαιο 14, όπου η
υστερική φρενοπάθεια περιλαμβανόταν στο κεφάλαιο με τις φρενοπάθειες που σχετίζονταν με την
έμμηνο ρύση, τη μήτρα, τις ωοθήκες και τον αυνανισμό.
215
Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 3, ό.π., σ. 12.
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Η σύνδεση της υστερίας με τις γυναίκες ήταν τόσο έντονη, ώστε πολλές
περιγραφές της να περιορίζονται στο θηλυκό γένος: οι υστερικές επιδίωκαν να
προσελκύουν σχόλια για τον εαυτό τους, δυσφορούσαν αν κάποιος αμφέβαλλε για
την αλήθεια των παραπόνων τους, είχαν ιδιότροπες ορέξεις – για παράδειγμα, δεν
άντεχαν κάποια χρώματα ή κάποιους ήχους – και έκαναν το βίο αβίωτο στους γύρω
τους.216 Ήταν δεσποτικά εγωίστριες, μάστιγα για την οικογένειά τους και πηγή
απελπισίας για τους γιατρούς τους.217 Τέλος, ακόμα και γιατροί που υποστήριζαν ότι
η υστερία δεν ήταν μόνο γυναικεία νόσος, θεωρούσαν ότι τα συμπτώματά της ήταν
διαφορετικά στα δύο φύλα. Η κλινική εικόνα της υστερίας στους άνδρες ήταν αρκετά
σταθερή, με την έμφαση να δίνεται στα σωματικά συμπτώματα – με εξαίρεση την
κατάθλιψη, τη μόνη ακραία ψυχική κατάσταση που περιγραφόταν στους άνδρες
υστερικούς.

Αντίθετα,

στις

γυναίκες

η

ασθένεια

ήταν

ευμετάβλητη

και

χαρακτηριζόταν κυρίως από συναισθηματικά συμπτώματα, όπως κλάμα, ανησυχία,
αλλαγές διάθεσης και απειλές αυτοκτονίας.218
Η διάγνωση της νευρασθένειας διαδόθηκε από το 1869 και εξής από τον
Αμερικανό νευρολόγο και ηλεκτροθεραπευτή George Millar Beard, ο οποίος
περιέγραψε τη νευρασθένεια ή νευρική εξάντληση με νευρολογικούς όρους: το
κεντρικό νευρικό σύστημα έχανε ένα μέρος από τα στερεά συστατικά του και η
χημική δομή του υπέκειτο σε μικρές βλάβες, με αποτέλεσμα η ποιότητα της νευρικής
δύναμης να φθίνει.219 Βιολογικές θεωρίες που παρουσίαζαν τη νευρασθένεια ως
συνέπεια της μείωσης της θρέψης, της εξάντλησης ή της δηλητηρίασης του νευρικού
συστήματος, προβάλλονταν ως τις αρχές του 20ού αιώνα για να εξηγήσουν ποικίλα
συμπτώματα, όπως γενική αδιαθεσία, κόπωση και ατονία, αίσθηση βάρους στο
κεφάλι, ανορεξία και δυσπεψία, διαταραχές της όρασης, ιλίγγους, νευραλγίες,
παραλύσεις, αϋπνία, κυκλοφορικές διαταραχές, αναισθησίες και υπεραισθησίες,
απροθυμία για συνεχόμενη διανοητική εργασία, ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση στις
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γυναίκες και γεννητικές διαταραχές στους άνδρες (ελάττωση γενετήσιας ορμής,
ατελή στύση ή τέλεια αστυσία, τάχιστη εκσπερμάτωση και σπερματόρροια).220
Εκτός από τα σωματικά συμπτώματα, σημαντικό κομμάτι της νευρασθένειας
αποτελούσε η γενική κατάθλιψη των ψυχικών λειτουργιών, ο περιορισμός της
εγκεφαλικής λειτουργίας, οι δυσχέρειες της μνήμης, η αδικαιολόγητη ανησυχία και
απελπισία και οι φοβίες,221 με συχνότερη ανάμεσά τους τη νοσοφοβία: οι
νευρασθενικοί ήταν υποχόνδριοι, μεμψίμοιροι ακόμα και για τα ελάχιστα
προβλήματα υγείας, για τα οποία υπερέβαλλαν, φρόντιζαν υπερβολικά και ζητούσαν
βοήθεια από διάφορους γιατρούς. Επιπλέον, είχαν παράδοξα συναισθήματα για το
σώμα τους, όπως ότι το κεφάλι τους άδειαζε ή ότι ο εγκέφαλός τους αποσυντίθετο.222
Τέλος, ο χαρακτήρας των νευρασθενικών μεταβαλλόταν συνεχώς και παρουσίαζε
ανωμαλίες, όπως δυσθυμία, δυστροπία, μελαγχολία, αποθάρρυνση, ευερεθιστότητα,
απάθεια, αδιαφορία και τάση για απομόνωση.223
Η περίοδος από τα τέλη του 19ου αιώνα ως τη δεκαετία του 1920 θεωρείται η
χρυσή εποχή της νευρασθένειας.224 Νευρολόγοι και ψυχίατροι υποστήριζαν ότι η
νευρασθένεια είχε γίνει ενδημική σε κάποιες κοινωνίες.225 Στην περίπτωση της
Ελλάδας, σύμφωνα με το Σιμωνίδη Βλαβιανό, το ελληνικό έθνος γινόταν όλο και
περισσότερο «νευροπαθές», όπως φαινόταν από τη φυσική και ψυχική κατάσταση
των Ελλήνων, που χαρακτηριζόταν από σμίκρυνση του αναστήματος, ωχρότητα και
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αναιμία, κακή γαστρική κατάσταση, γενετήσια εξάντληση των ανδρών, εξάντληση
του πληθυσμού από τη φθίση, τη σύφιλη, τον αλκοολισμό και τους διαλείποντες
πυρετούς και στο ψυχικό επίπεδο από μεμψιμοιρία, έλλειψη βούλησης, ιδέες
απογοήτευσης, απελπισίας και απαισιοδοξίας, αστάθεια, έλλειψη δύναμης για συνεχή
και

μεθοδική

εργασία,

ταχύ

κορεσμό

και

κόπωση,

καχυποψία,

έλλειψη

αυτοπεποίθησης, νευρικότητα, αναποφασιστικότητα, αδικαιολόγητους και αβάσιμους
φόβους, ευπιστία, ραθυμία και οκνηρότητα.226 Καθώς η νευρασθένεια συνένωνε υπό
μία επιστημονική και μάλιστα βιολογίζουσα ονομασία ένα τόσο ανομοιογενές πλήθος
δυσερμήνευτων καταστάσεων, που τροφοδοτούσαν με πελάτες μια επικερδή
επιχείρηση ιδιωτικών κλινικών,227 ήταν επόμενο να γίνει δημοφιλής στους γιατρούς.
Από τη μεριά τους οι ασθενείς οικειοποιήθηκαν τη διάγνωση της νευρασθένειας,
καθώς εξηγούσε με οργανικούς όρους τα προβλήματά τους και επειδή θεωρούνταν σε
μεγάλο βαθμό μια ασθένεια των εύπορων και μορφωμένων αστών,228 και άρα έδειχνε
ότι ο ασθενής ήταν ανώτερου οικονομικού, κοινωνικού και πνευματικού επιπέδου.229
Ωστόσο, στις αρχές του 20ού αιώνα πολλοί γιατροί υποστήριζαν ότι άτομα από όλες
τις τάξεις μπορούσαν να πάθουν νευρασθένεια.230 Μάλιστα θεωρούνταν ότι οι
πάσχοντες από «νεύρα», δηλαδή από νευρασθένεια και από υστερία, είχαν αυξηθεί
λόγω του γρήγορου και ανταγωνιστικού τρόπου ζωής στις πόλεις και επειδή το βάρος
του βιοπορισμού είχε μεταφερθεί από το μυϊκό στο νευρικό σύστημα, το οποίο
επιπλέον είχε χάσει την ικανότητα να φέρει έντονες πιέσεις.231
Όσον αφορά το φύλο των νευρασθενικών, η άποψη ότι η νευρασθένεια, όπως η
υποχονδρία το 17ο και το 18ο αιώνα, ήταν το ανδρικό αντίστοιχο της υστερίας,232
έχει αμφισβητηθεί.233 Ενώ κατά τον Beard η νευρασθένεια ήταν ανδρική πάθηση,234
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στην υπό εξέταση εποχή θεωρούνταν ότι έπληττε και τα δύο φύλα, αν και όχι
εξίσου.235 Οι άνδρες θεωρούνταν πιο πιθανό να πάθουν νευρασθένεια, καθώς η
ασθένεια αυτή συνδεόταν με τη διανοητική και ηθική καταπόνηση, από την οποία οι
γυναίκες κρίνονταν πιο προφυλαγμένες από τους άντρες.236 Υποστηριζόταν, όμως, ότι
η αλλαγή της γυναικείας κατάστασης, που προκαλούσε εντονότερες πιέσεις στον
οργανισμό και μεγαλύτερο ερεθισμό των νεύρων, έκανε και τις γυναίκες ευάλωτες
στη νευρική εξάντληση,237 με αποτέλεσμα η νευρασθένεια μαζί με την υστερία και
την ημικρανία να παρουσιάζονται ως οι μάστιγες των μοντέρνων γυναικών της
πόλης.238
Η περίπτωση της επιληψίας ήταν αρκετά διαφορετική από αυτή της υστερίας
και της νευρασθένειας, καθώς οι έρευνες για την παθολογική της ανατομία από τα
μέσα του 19ου αιώνα ήταν περισσότερο επιτυχημένες. Τουλάχιστον για ένα είδος
επιληψίας, τη μερική (επιληψία Bravais-Jackson), ανακαλύφθηκαν στο δεύτερο μισό
του 19ου αιώνα εγκεφαλικές εντοπίσεις και στις αρχές του 20ού αιώνα οι ελπίδες για
παρόμοιες ανακαλύψεις και για την κοινή επιληψία δεν είχαν εγκαταλειφθεί, όπως
είχε γίνει με την υστερία και τη νευρασθένεια.239 Παρότι, όμως, από το δεύτερο μισό
του 19ου αιώνα οι νευρολογικές μελέτες για την επιληψία αμφισβητούσαν όλο και
περισσότερο τη σχέση της με τη φρενοπάθεια,240 η επιληψία συνέχιζε να απασχολεί
την ψυχιατρική, καθώς θεωρούνταν ότι είχε κοινή παθολογία και αιτιολογία με τις
φρενοπάθειες, ότι ήταν το στάδιο του εκφυλισμού πριν τη φρενοπάθεια241 και κυρίως
ότι εκτός από τα κλασικά επιληπτικά συμπτώματα, δηλαδή τις σπασμωδικές
προσβολές και την απώλεια ή τις διαταραχές της συνείδησης (επιληπτική αφαίρεση),
χαρακτηριζόταν και από συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές.242
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Τα ψυχικά συμπτώματα της επιληψίας οργανώνονταν υπό την κατηγορία του
επιληπτικού χαρακτήρα και της επιληπτικής φρενοπάθειας.243 Ο επιληπτικός
χαρακτήρας, δηλαδή η ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση των επιληπτικών στο ενδιάμεσο
των επιληπτικών παροξυσμών, περιγραφόταν ως ευμετάβλητος, ευερέθιστος,
δύστροπος, απρόβλεπτος, μνησίκακος, υποκριτικός, δύσπιστος, προσβλητικός,
ισχυρογνώμων, υπερβολικά θρησκευτικός ή ηθικά διεστραμμένος με ροπή για
ανήθικες και εγκληματικές πράξεις, όπως ψέματα, αιμομειξία, συκοφαντίες,
ραδιουργίες,

ανθρωποκτονία

και

εμπρησμό.244

Τα

ίδια

χαρακτηριστικά

επαναλαμβάνονταν στην επιληπτική φρενίτιδα, η οποία είχε περιοδική μορφή και
μπορούσε

να

είναι

μελαγχολική,

παραληρητική

ή

συχνότερα

μανιακή.

Χαρακτηριζόταν από παραλήρημα και ψευδαισθήσεις, σφοδρή και τυφλή βία,
επιθετικότητα και αγριότητα, με αποτέλεσμα οι επιληπτικοί φρενοπαθείς να
θεωρούνται από τους πιο επικίνδυνους και επιρρεπείς στο έγκλημα φρενοπαθείς.245
Δρούσαν αυτόματα και ασυνείδητα και μετά την προσβολή είχαν ξεχάσει τις πράξεις
τους,246 ήταν ασυνάρτητοι και σε διέγερση, η προσωπικότητά τους άλλαζε και
γίνονταν βίαιοι, καχύποπτοι και ανήσυχοι.247 Στα διαλείμματα των προσβολών
εκδηλωνόταν διανοητική σύγχυση, η οποία μπορούσε να καταστεί οριστική,248 ιδίως
αν οι προσβολές επαναλαμβάνονταν.249 Η χρόνια επιληπτική φρενοπάθεια κατέληγε
συνήθως στην επιληπτική άνοια, στην οποία επίσης παρατηρούνταν ψευδαισθήσεις,
διέγερση, βία και επικινδυνότητα.250 Οι ψυχιατρικές αναλύσεις της επιληπτικής
φρενοπάθειας είχαν έντονα νομικό χαρακτήρα λόγω της θεωρούμενης επιρρέπειας
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των φρενοπαθών αυτών στο έγκλημα και των ιατροδικαστικών προβλημάτων που
δημιουργούσε ο επιληπτικός αυτοματισμός και η απώλεια της συνείδησης.251
Εκτός από την υστερία, τη νευρασθένεια και την επιληψία στα υπό εξέταση
ιδρύματα συναντάμε πιο σποραδικά και άλλες νευρολογικές με ψυχιατρικό
χαρακτήρα διαγνώσεις. Στο Αιγινήτειο ελάχιστοι ασθενείς διαγνώστηκαν με
υποχονδρία, μια κατάσταση απραξίας, ληθαργικότητας και ιδιαίτερης ανησυχίας για
την υγεία,252 που ήταν μια δημοφιλής διάγνωση κατά το 18ο αιώνα κυρίως τους
άνδρες των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, αλλά στο δεύτερο μισό του 19ου
αιώνα αντικαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη νευρασθένεια.253 Στις αρχές του
20ού αιώνα η υποχονδρία αποτελούσε κυρίως σύμπτωμα άλλων παθήσεων, όπως της
μελαγχολίας, της νευρασθένειας, της γενικής παράλυσης και της γεροντικής
άνοιας,254 αν και συνέχιζε να θεωρείται από κάποιους ως αυτόνομη νευροπάθεια.255
Στο Gartnavel οι νευρικές διαγνώσεις περιλάμβαναν και την psychasthenia
(ψυχασθένεια), την psycho-neurosis (ψυχονεύρωση) και το shell shock (νευροπληξία
από οβίδα). Η πρώτη συνένωνε πολλά συμπτώματα των νευρώσεων (ιδεοληψίες
φόβους, τικ, παραληρήματα, διαταραχές της βούλησης και της προσοχής και
βραδύτητα στις πράξεις),256 ενώ οι ψυχονευρώσεις ήταν μια νοσολογική ομάδα
καταστάσεων που προκαλούνταν αποκλειστικά από ψυχολογικές αιτίες και
περιλάμβαναν την υστερία και τη νευρασθένεια.257 Τέτοιες γενικές ομάδες
αναδεικνύουν τη ρευστότητα των ορίων ανάμεσα στις νευρώσεις,258 η οποία
διαφαίνεται γενικότερα στην ψυχιατρική θεωρία της εποχής,259 αλλά και στις
διαγνώσεις των ιδρυμάτων: στο Αιγινήτειο η υστερία συνδυαζόταν με άλλες
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διαγνώσεις, όπως την ημιπληγία, τον αρθριτισμό, τη χορεία, αλλά και την επιληψία
και τη νευρασθένεια, ενώ στο Gartnavel καταγράφονταν υστερικές εκδηλώσεις σε
ορισμένους ασθενείς που είχαν διαγνωστεί με νευρασθένεια και μελαγχολία.
Το shell shock ήταν μία από τις διαγνώσεις που δημιουργήθηκαν στον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο για παρατηρούμενες στα στρατεύματα διαταραχές, όπως
παροδική απώλεια όρασης, ακοής και φωνής, τραυλισμό, παραλύσεις, τρόμο, τικ,
εξάντληση, εφιάλτες και αϋπνία, απώλεια μνήμης, κατάθλιψη, απελπισία,
καταπληξία,

άγχος,

φόβους,

απάθεια,

έλλειψη

επιθυμίας

ανάρρωσης

και

εμπιστοσύνης στον εαυτό, παιδαριώδη συμπεριφορά, νοημοσύνη και ομιλία,
ψευδαισθήσεις,

ψυχαναγκαστικές

σκέψεις

για

τη

φρίκη

του

μετώπου,

ευερεθιστότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, μνήμης και ενέργειας, συναισθηματική
ανικανότητα για αποφάσεις και για εργασία, διανοητική σύγχυση και επιληπτοειδείς
προσβολές.260 Ωστόσο, εξαιρώντας το μοναδικό ασθενή του Gartnavel που
διαγνώστηκε με shell shock και έναν ασθενή του Αιγινήτειου που διαγνώστηκε με
τραυματική υστερία, οι πολεμικές νευρώσεις δεν χρησιμοποιούνταν στα υπό εξέταση
ψυχιατρικά ιδρύματα, παρόλο που σε αυτά εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του
Πολέμου ασθενείς των ενόπλων δυνάμεων. Ορισμένοι από αυτούς διαγνώστηκαν μεν
με νευρικές ασθένειες αλλά όχι συγκεκριμένα με πολεμικές νευρώσεις,261 ενώ οι
περισσότεροι βρέθηκαν να πάσχουν από κλασικές ψυχικές ασθένειες της εποχής,
όπως γενική παράλυση, πρωτόγονο άνοια, διανοητική σύγχυση, μελαγχολία και
μανία. Μάλιστα, οι διευθυντές των σκοτσέζικων ιδρυμάτων παρατηρούσαν ότι οι
«ασθενείς υπηρεσίας» ήταν παρόμοιοι με τους υπόλοιπους ασθενείς τους και
κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος δεν προκαλούσε διαφορετικές ψυχικές
260
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ασθένειες από αυτές που συναντούσαν στον καιρό ειρήνης.262 Η διάγνωση των
«ασθενών υπηρεσίας» στα ψυχιατρικά ιδρύματα με ψυχικά νοσήματα, τα οποία
συνήθως θεωρούνταν πιο σοβαρά από τις λειτουργικές νευρικές ασθένειες, έχει να
κάνει με την πρακτική να μεταφέρονται από τα στρατιωτικά νοσοκομεία σε γενικά
ψυχιατρικά ιδρύματα όσοι κρίνονταν βαρύτερα άρρωστοι και με λιγότερες
προοπτικές γρήγορης ανάρρωσης.263 Αυτοί οι ασθενείς, που θεωρούνταν ότι έπασχαν
από ψυχικές νόσους, παραβλέπονται από τη βιβλιογραφία για τις ψυχικές ασθένειες
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία λαμβάνει υπόψη της κυρίως τα
στρατιωτικά νοσοκομεία και επικεντρώνεται στις πολεμικές νευρώσεις.
Αν οι διαγνώσεις που εξετάστηκαν σε αυτή την ενότητα σκιαγραφούν την
ασάφεια στο θεωρητικό διαχωρισμό ανάμεσα στις έννοιες της νεύρωσης και της
ψύχωσης, η ψυχιατρική πρακτική στα μεγάλα ιδρύματα φαίνεται ότι αφορούσε
κυρίως τις σαφέστερες κατηγορίες των καθαρά ψυχιατρικών διαγνώσεων, καθώς στα
υπό εξέταση ιδρύματα σπάνια εισάγονταν ασθενείς που κατατάσσονταν ανάμεσα στο
ψυχιατρικό και το νευρολογικό πεδίο. Ακόμα και στο Αιγινήτειο, που είχε και
νευρολογική ειδίκευση, οι νευρολογικές με ψυχιατρικό χαρακτήρα διαγνώσεις
δίνονταν σε μια μειονότητα ασθενών (βλ. πίνακα 7.5).
Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει αισθητή διαφορά ανάμεσα στο Αιγινήτειο και στα άλλα
ιδρύματα ως προς τις νευροψυχιατρικές διαγνώσεις και όχι μόνο σε σχέση με τη
συχνότητά τους. Η επιληψία, αν και διαγνώστηκε σε όλα τα ιδρύματα με παρόμοια
συχνότητα, περιέγραφε διαφορετικές καταστάσεις στο Δρομοκαΐτειο, το Gartloch και
το Gartnavel από ό,τι στο Αιγινήτειο. Στο τελευταίο κυριαρχούσαν οι διαγνώσεις της
οργανικής-εγκεφαλικής επιληψίας (Bravais-Jackson) και τα νευρικά συμπτώματά της,
όπως η επιληπτική αφαίρεση, ο επιληπτικός ίλιγγος (η στιγμιαία αποβολή της
συνείδησης με σπασμούς), η μυϊκή δυσκαμψία, οι σπασμοί και η στροφή του
κεφαλιού. Στα τρία άλλα ιδρύματα η επιληψία είχε το νόημα της φρενοπάθειας, της
μανίας και της άνοιας με έμφαση στα ψυχικά συμπτώματα. Με παρόμοιο τρόπο, η
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νευρασθένεια και η υστερία στο Gartloch και το Δρομοκαΐτειο δεν διαγνώστηκαν ως
νευρώσεις αλλά ως «υστερική ψυχοπάθεια», «hysterical insanity» και «νευρασθενική
ψύχωση», ενώ στο βασιλικό άσυλο, όπου χρησιμοποιούνταν καθαρά νευρικές
διαγνώσεις, οι τελευταίες αφορούσαν μόνο εθελοντές ασθενείς. Η εθελοντική
εισαγωγή, δηλαδή η εισαγωγή με αίτηση του ασθενούς, αποτελούσε μια προσπάθεια
της ασυλιακής ψυχιατρικής να προσεγγίσει διαφορετικούς ασθενείς με ηπιότερα
συμπτώματα, καθώς τέτοιοι ασθενείς συχνά είχαν συνείδηση της κατάστασής τους
και ήταν πιθανότερο να επιθυμούν να νοσηλευτούν.264 Όπως σημείωνε ο ιατρικός
διευθυντής του Gartnavel, οι εθελοντές ήταν γενικά λιγότερο σοβαρά άρρωστοι από
τους υπόλοιπους ασθενείς και έπασχαν συχνότερα από «νευρώσεις» παρά από
«ψυχώσεις».265 Ωστόσο, η εθελοντική νοσηλεία δεν αντιπροσώπευε μια τυπική
λειτουργία των ψυχιατρικών ασύλων της εποχής, όπου οι περισσότεροι ασθενείς
εισάγονταν ακούσια.
Η επιληψία, όπως παρουσιαζόταν στα ψυχιατρικά κείμενα της εποχής αλλά και
όπως διαγνώστηκε στα ιδρύματα υπό εξέταση, δεν χαρακτήριζε ένα φύλο ή μια
συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Αντίθετα, οι υστερικοί και οι νευρασθενικοί είχαν πιο
συγκεκριμένη κοινωνική φυσιογνωμία. Όσον αφορά το φύλο, οι διαγνώσεις στα
ιδρύματα ακολουθούσαν το διαχωρισμό γυναικεία υστερία-ανδρική νευρασθένεια, αν
και όχι απόλυτα: η διάγνωση της νευρασθένειας δινόταν και σε γυναίκες, μάλιστα
στο Gartnavel μόνο σε γυναίκες, και η διάγνωση της υστερίας και σε άνδρες τόσο στο
Δρομοκαΐτειο και το Αιγινήτειο, ο διευθυντής του οποίου προσυπέγραφε τις απόψεις
του Charcot για την ανδρική υστερία,266 όσο και στο Gartloch, παρότι οι Βρετανοί
γιατροί είχαν αντισταθεί στη σύλληψη της ανδρικής υστερίας.267
Από την άλλη μεριά, με βάση τα επαγγέλματα των ασθενών φαίνεται να
επιβεβαιώνεται η τάση η νευρασθένεια να χρησιμοποιείται για ανώτερα κοινωνικά
στρώματα από ό,τι η υστερία. Στο Αιγινήτειο, όπου οι δύο διαγνώσεις είναι
συχνότερες και άρα τα στοιχεία περισσότερα, παρατηρούμε ότι, αν και οι δύο
διαγνώσεις συνήθως δίνονταν σε άτομα μεσαίων στρωμάτων, που αποτελούσαν
άλλωστε την πλειονότητα των ασθενών της κλινικής, η υστερία περιέγραφε πιο συχνά
από ό,τι η νευρασθένεια ασθενείς με μικρομεσαία και εργατικά επαγγέλματα, όπως
μικρέμπορους, χαμηλόβαθμους υπάλληλους, υπηρέτριες και εργάτριες. Αντίθετα, η
264
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νευρασθένεια διαγνώστηκε λιγότερο σε οινοπώλες, καφεπώλες και εργάτες από ό,τι η
υστερία και χρησιμοποιήθηκε και σε επαγγελματίες, για παράδειγμα σε ένα
δημοσιογράφο και σε έναν αξιωματικό του ναυτικού. Τέλος, σε έναν άνδρα,
φιλόλογο, που δόθηκε η διάγνωση υστερίας, συμπληρώθηκε από τη νευρασθένεια
(«υστερία μετά νευρασθενείας»). Στα άλλα ιδρύματα τα στοιχεία είναι ελάχιστα,
αλλά και εκεί η υστερία φαίνεται ότι αφορούσε περισσότερο τα χαμηλότερα
στρώματα, καθώς η υστερική φρενοπάθεια διαγνώστηκε μόνο στο άσυλο απόρων, σε
μια υπηρέτρια και σε έναν αγροτικό εργάτη, ενώ η νευρασθένεια μόνο στο βασιλικό
άσυλο και μόνο σε εθελοντές ασθενείς, για τις οποίες δεν σημειωνόταν επάγγελμα.268
Εξάλλου, ακόμα κι αν οι ψυχίατροι της εποχής δέχονταν ότι υπήρχαν γυναίκες των
ανώτερων στρωμάτων που έπασχαν από υστερία, υποστήριζαν ότι στα άσυλα
στέλνονταν μόνο οι φτωχές υστερικές.269

Αλκοολικές και τοξικές διαγνώσεις

Η σχέση των τοξικών ουσιών, κυρίως του αλκοόλ αλλά και του οπίου, της κάνναβης,
του μολύβδου και άλλων, με τις ψυχικές ασθένειες ήταν κοινώς αποδεκτή στην
ψυχιατρική του 19ου και του 20ού αιώνα. Ξεκινώντας με το αλκοόλ, από το τέλος
του 18ου αιώνα αναπτύχθηκε η αντίληψη της μέθης ως ψυχικής ασθένειας,270 και το
1838 ο Esquirol περιέγραψε τη «μονομανία της μέθης», μια ψυχική ασθένεια με
βασικό χαρακτηριστικό την ακατανίκητη επιθυμία για αλκοόλ.271 Με παρόμοιο τρόπο
ως τις αρχές του 20ού αιώνα χρησιμοποιούνταν η διψομανία, για να περιγράψει μια
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disorders: Clinical section», στο German Berrios και Roy Porter (επιμ.), A History of Clinical
Psychiatry, ό.π., σ. 656-67· Richard Hunter και Ida Macalpine, Three Hundred Years of Psychiatry,
ό.π., σ. 587 και Roy Porter, «The drinking man’s disease: Τhe ‘pre-history’ of alcoholism in Georgian
Britain», British Journal of Addiction, 80 (1985), σ. 385-96.
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Étienne Esquirol, Des Maladies Mentales: Considérées sous les Rapports Médical, Hygiénique et
Médico-Légal, Paris: J.-B. Baillière, 1858, τ. 2, σ. 72-83. Οι μονομανίες ήταν μορφές μερικής
φρενοπάθειας, που δεν έπλητταν το σύνολο των διανοητικών, συναισθηματικών και ηθικών
ικανοτήτων. Mariana Valverde, Diseases of the Will: Alcohol and the Dilemmas of Freedom,
Cambridge: Cambridge University Press, 1998, σ. 45.
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περιοδική ψυχαναγκαστική φρενοπάθεια,272 κατά την οποία η ηθική ελευθερία και ο
αυτοέλεγχος καταργούνταν και ο ασθενής έπινε και μεθούσε παρά τη θέλησή του.273
Πριν από κάθε προσβολή της διψομανίας ο ασθενής ήταν ανήσυχος, ανόρεκτος και
μελαγχολικός· αφού άρχιζε να πίνει, σταματούσε να δουλεύει, αδιαφορούσε για την
οικογένειά του και για το κακό που προκαλούσε στον εαυτό του και τους γύρω του,
γινόταν επικίνδυνος και αλήτης και εκδήλωνε τα συμπτώματα του αλκοολικού
παραληρήματος (βλ. πιο κάτω).274 Την προσβολή ακολουθούσε μια περίοδος
κατάθλιψης, μετά την οποία ο ασθενής επέστρεφε στην προηγούμενή του ζωή.275
Ανάμεσα στις προσβολές ο διψομανής είχε κανονικές συνήθειες, εργαζόταν, ήταν
νηφάλιος, ευπρεπής και ηθικός και ντρεπόταν για την προηγούμενη αδυναμία του.276
Ενώ στη διψομανία η κατανάλωση αλκοόλ ήταν σύμπτωμα μιας παθολογικής
κατάστασης, σε άλλες περιπτώσεις η αλκοολική χρήση και κατάχρηση θεωρούνταν
παραγωγικές ή παροξυντικές αιτίες ψυχικών νόσων,277 όπως της μανίας και της
μελαγχολίας,278 της γενικής παράλυσης,279 της νευρασθένειας,280 της νοητικής
καθυστέρησης, της επιληψίας και της άνοιας.281 Επιπλέον, το αλκοόλ θεωρούνταν ότι
δρούσε κληρονομικά, με αποτέλεσμα τα παιδιά όσων έπιναν να έχουν περισσότερες
πιθανότητες να πίνουν κι αυτά, αλλά και να γίνουν ανήθικοι, εγκληματίες και
φρενοπαθείς.282 Κάποιοι ψυχίατροι στα τέλη του 19ου αιώνα υποστήριζαν ότι το ένα
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τέταρτο των φρενοπαθών των ασύλων ήταν ασθενείς εξαιτίας της αλκοολικής
κατάχρησης ή κληρονομικότητας και χρησιμοποιούσαν τέτοιες στατιστικές από
άσυλα για να αποδείξουν τη σχέση του αλκοόλ με τη φρενοπάθεια.283
Η σχέση αυτή ήταν πιο εμφανής στις ειδικές αλκοολικές φρενοπάθειες που
περιγράφηκαν το 19ο αιώνα, όπως ο οξύς και χρόνιος αλκοολισμός, η αλκοολική
μανία (mania a potu) και η αλκοολική άνοια.284 Ο όρος αλκοολισμός δημιουργήθηκε
στα μέσα του 19ου αιώνα, για να ομαδοποιήσει ποικίλα σωματικά, ψυχικά και ηθικά
φαινόμενα που αποδίδονταν στη χρόνια αλκοολική δηλητηρίαση.285 Ο όρος
διαδόθηκε γρήγορα286 και στις αρχές του 20ού αιώνα συνέχιζε να έχει το νόημα της
χρόνιας κατανάλωσης αλκοόλ,287 αλλά συγχρόνως σήμαινε μια χρόνια φρενοπάθεια,
που χαρακτηριζόταν από προοδευτική σωματική και διανοητική εξασθένηση και
ψυχική και ηθική αμβλύτητα. Οι χρόνιοι αλκοολικοί έπασχαν από διαταραχές της
κίνησης και της ομιλίας, ίλιγγο, νευρίτιδες και σπασμούς· δεν μπορούσαν να
συγκεντρωθούν, να θυμηθούν και να εργαστούν συστηματικά· βρίσκονταν σε
κατάσταση διέγερσης ή κατάθλιψης, γίνονταν απαθείς αλλά και ευερέθιστοι· είχαν
τρομακτικές ψευδαισθήσεις και παραληρητικές ιδέες, που μπορούσαν να οδηγήσουν
σε βίαιες και εγκληματικές πράξεις και τελικά γίνονταν ασυνάρτητες και αόριστες και
έτειναν να εξαφανιστούν, καθώς η ασθένεια κατέληγε στην άνοια. Επίσης, οι χρόνιοι
αλκοολικοί ήταν αναξιόπιστοι, καχύποπτοι, βρόμικοι, αισχροί και ανεξέλεγκτοι·
παρανομούσαν
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παραβίαζαν

τους

ηθικούς

και

κοινωνικούς

κανόνες·

αδιαφορούσαν για την οικογένειά τους, προκαλούσαν οικογενειακές στενοχώριες,
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ταραχές και χωρισμούς και κατηγορούσαν τους άλλους για τα δεινά που οφείλονταν
στους ίδιους. 288
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εντάχθηκαν στην έννοια του αλκοολισμού
και οξείες καταστάσεις. Ο οξύς αλκοολισμός ή αλκοολικό παραλήρημα ή απλά μέθη
περιέγραφε τη μετάβαση από την ευεξία της αλκοολικής κατανάλωσης σε διέγερση,
διανοητική σύγχυση, ασυναρτησία, παράλυση, αναισθησία και κώμα.289 Στις πιο
έντονες μορφές εκδηλωνόταν αλλαγή του χαρακτήρα με ανήσυχη κατάθλιψη,
καχυποψία, νευρική διέγερση και εφιάλτες, ελάττωση της θέλησης, διανοητική
επισκότιση και ηθική απάθεια.290 Μετά από επανειλημμένες καταχρήσεις
εμφανιζόταν το κυρίως αλκοολικό παραλήρημα, μια φρενίτιδα με παραληρητικές
ιδέες, μανία, μελαγχολία ή καταπληξία και διαταραχές της γενικής αισθητικότητας
και ψευδαισθήσεις, που ήταν έντονες, παράδοξες, ευμετάβλητες και συνήθως
τρομακτικές και οδυνηρές: ο ασθενής ένιωθε έντομα και φίδια να βρίσκονται πάνω
του και να τον δαγκώνουν· τρομοκρατούνταν, καθώς έβλεπε ζώα, κλέφτες,
δολοφόνους, αστυφύλακες, φαντάσματα, που κινούνταν, μεταμορφώνονταν και τον
απειλούσαν· άκουγε απειλές, πυροβολισμούς και ύβρεις· μύριζε δυσάρεστες
μυρωδιές και γευόταν απαίσιες γεύσεις.291
Δύο ιδιαίτερα είδη οξέος αλκοολισμού ήταν το τρομώδες παραλήρημα
(delirium tremens) και η αλκοολική μανία (mania a potu). Το πρώτο ήταν μια
υπεροξεία μορφή του αλκοολικού παραληρήματος, που συνοδευόταν από πυρετό και
ανεξέλεγκτο, καθολικό τρόμο του σώματος και ατελή παράλυση των άκρων.292 Στην
αλκοολική μανία, που μπορούσε να εκδηλωθεί ξαφνικά ακόμα και μετά από μικρή
χρήση αλκοόλ, ο ασθενής είχε παραλήρημα καταδίωξης ή μερικές φορές μεγαλείου,
γινόταν καχύποπτος, ανεξέλεγκτος, ταραχώδης, εριστικός, βίαιος και δολοφονικός.293
Γενικά οι ασθενείς αυτοί ήταν επικίνδυνοι, έκαναν άτοπες ή αξιόποινες πράξεις,
288

Valentin Magnan, On Αlcoholism, ό.π., σ. 154-56 και 160-176· Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των
Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 650-54· Maurice Craig, Psychological Medicine, ό.π., σ. 202-7
και Henry Maudsley, The Pathology of Mind, ό.π., σ. 495-500.
289
Valentin Magnan, On Αlcoholism, ό.π., σ. 5 και Maurice Craig, Psychological Medicine, ό.π., σ.
198.
290
Valentin Magnan, On Αlcoholism, ό.π., σ. 33· Henry Maudsley, The Pathology of Mind, ό.π., σ.
492-94 και Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 640.
291
Valentin Magnan, On Αlcoholism, ό.π., σ. 32-34 και 44· Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων
και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 640-41 και Henry Maudsley, The Pathology of Mind, ό.π., σ. 492-94.
292
Matthew Warner Osborn, «Diseased imaginations», ό.π., σ. 191-208· Valentin Magnan, On
Αlcoholism, ό.π., σ. 37-8· Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 2, ό.π., σ. 64647 και Maurice Craig, Psychological Medicine, ό.π., σ. 199-200.
293
Henry Maudsley, The Pathology of Mind, ό.π., σ. 494-96· Thomas Clouston, Clinical Lectures, ό.π.,
σ. 489-90 και Maurice Craig, Psychological Medicine, ό.π., σ. 201-2.

242

συκοφαντούσαν, ψεύδονταν, ήταν πανούργοι και αισχροί, με αποτέλεσμα οι δικοί
τους να αναγκάζονται συχνά να τους απομονώσουν σε κάποιο ίδρυμα.294
Η συζήτηση για το αλκοόλ, ιδίως από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα,
αποτελούσε μέρος του ευρύτερου ιατρικού λόγου για τις τοξικώσεις (intoxications) ή
δηλητηριάσεις από τοξικές ουσίες, όπως ο μόλυβδος, το αρσενικό,295 το όπιο, η
μορφίνη,

η

κοκαΐνη,

η

καφεΐνη

και

η

νικοτίνη.296

Αυτές

οι

ουσίες

προβληματοποιήθηκαν στην ιατρική σκέψη σε σύγκριση με το αλκοόλ,297 καθώς η
επίδραση τους στο σώμα και το πνεύμα298 και η εκφυλιστική τους δράση ως
φυλετικών δηλητηρίων θεωρούνταν παρόμοια με αυτή του οινοπνεύματος.299 Στις
αρχές του 20ού αιώνα οι ψυχικές καταστάσεις που προέκυπταν από την κατάχρηση
τοξικών ουσιών ή την ακούσια δηλητηρίαση από αυτές ομαδοποιούνταν στις τοξικές
φρενοπάθειες (intoxication psychoses), οι οποίες διακρίνονταν σε οξείες και χρόνιες
και χαρακτηρίζονταν από παρόμοια συμπτώματα με τις αλκοολικές φρενοπάθειες,
κυρίως από πολλαπλές, ευμετάβλητες, τρομερές και επιθετικές ψευδαισθήσεις, που
προκαλούσαν φόβο και μελαγχολική ή μανιακή κατάσταση.300 Για παράδειγμα, η
μολύβδωση, συνήθως εργατική ασθένεια στα ορυχεία, όταν έπληττε το νευρικό
σύστημα προκαλούσε σωματικά και ψυχικά συμπτώματα που θύμιζαν αυτά της
αλκοολικής δηλητηρίασης: δυσθυμία, ανησυχία, αϋπνία, πονοκέφαλο, εφιάλτες,
διανοητική σύγχυση και εξασθένηση, διέγερση, άγριο παραλήρημα, μανία,
τρομακτικές ψευδαισθήσεις, σπασμούς και κώμα.301
Από την άλλη πλευρά, από τα τέλη της δεκαετίας του 1870 η ίδια η κατάχρηση
ουσιών, με πρώτη τη μορφίνη, μετασχηματίστηκε σε ψυχική ασθένεια κατά το
294
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πρότυπο της μονομανίας της μέθης και της διψομανίας και, συνεπώς, προέκυψαν οι
κατηγορίες της μορφινομανίας, της κοκαϊνομανίας, της οπιομανίας και η γενικότερη
έννοια της τοξικομανίας.302 Η μορφινομανία χαρακτηριζόταν από εξασθένηση του
χαρακτήρα, της ενεργητικότητας και της βούλησης: ο ασθενής δεν μπορούσε να
δράσει προς το συμφέρον του και να επιτελέσει τα καθήκοντά του, βρισκόταν ενίοτε
σε διέγερση, γινόταν αμνήμων, νωθρός, ευσυγκίνητος, δύσθυμος, νευρικός και
ανήσυχος. Έλεγε ψέματα, ήταν μυστικοπαθής, διαστρέβλωνε τα λόγια και τις πράξεις
των άλλων και έφτανε ακόμα και στο έγκλημα, για να αποκτήσει μορφίνη, καθώς τα
συμπτώματα

αποχής

ήταν

έντονα

(νευραλγίες,

εφίδρωση,

παραισθήσεις,

ψευδαισθήσεις, αμνημοσύνη, αϋπνία, επισκότιση συνείδησης, εναγώνιος σύγχυση,
φαινόμενα τρομώδους παραληρήματος, ψευδαισθητικό παραλήρημα παρόμοιο με
αυτό της οινοπνευμάτωσης, αδυναμία και κωματώδης κατάσταση). Τελικά ο
μορφινομανής οδηγούνταν σε ψυχική και σωματική κατάρρευση και ακόμα και στο
θάνατο λόγω μαρασμού ή παράλυσης της καρδιάς. 303
Όσον αφορά την κοκαΐνη, σε μικρές δόσεις οδηγούσε σε ήπια διέγερση και σε
αίσθηση αυξημένης δύναμης και σε μεγάλες δόσεις σε μείωση της διανοητικής και
σωματικής δύναμης και σε οξύ παραλήρημα: ο ασθενής γινόταν ομιλητικός,
ευερέθιστος, επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους άλλους και καχύποπτος· είχε
παραλήρημα καταδίωξης, επιληπτοειδείς προσβολές και ψευδαισθήσεις πιο έντονες
από ό,τι στον αλκοολισμό.304 Τέλος, η κάνναβη προκαλούσε νάρκωση, παραισθήσεις,
διέγερση, απρεπή συμπεριφορά, μειωμένη συγκέντρωση και προσοχή και πραγματική
φρενοπάθεια, η οποία εκδηλωνόταν με παραλήρημα, ανθρωποκτονικές και
αυτοκτονικές τάσεις και απώλεια μνήμης και ενέργειας.305 Στη βρετανική ιατρική, η
κάνναβη συζητιόταν κυρίως σε σχέση με την Ινδία και την Αίγυπτο και σχετιζόταν με
χαρακτηριστικά που θεωρούνταν από τους Βρετανούς ενδογενή στην Ανατολή, όπως
302
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την οκνηρία και την επαιτεία, αλλά και με οικογενειακά προβλήματα και ανήθικες
και εγκληματικές συμπεριφορές, παρόλο που η κάνναβη θεωρούνταν λιγότερο
επιζήμια κοινωνικά από το αλκοόλ.306 Στην Ελλάδα, η χρήση του χασίς προβαλλόταν
από τους γιατρούς ως πιο διαδεδομένη από αυτή της μορφίνης και της κοκαΐνης και
ευρέως εξαπλωμένη σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, αν και συνδεόταν κυρίως με τα
κατώτερα κοινωνικά στρώματα, όπως με στρατιώτες, φυλακισμένους και αλήτες.307
Οι ψυχιατρικές περιγραφές των αλκοολικών και τοξικών φρενοπαθειών
επέμεναν στις οικονομικές, κοινωνικές και ηθικές τους όψεις, υιοθετώντας και
ενισχύοντας τις αρνητικές κοινωνικές τους αναπαραστάσεις. Αν και ο ψυχιατρικός
λόγος προέτρεπε στην αντιμετώπιση του αλκοολικού ως αρρώστου και όχι ως
«ελαττωματία»,308 συνέχιζε να αναφέρεται στον αλκοολισμό ως φαυλότητα,
αντικοινωνική συμπεριφορά και ένδειξη ηθικής ψυχοπάθειας309 και τόνιζε τη σχέση
του με την εγκληματικότητα, την οκνηρία, τη φτώχεια, την «ηθική καταστροφή», τη
σεξουαλική χαλαρότητα, τα διαζύγια, τις αυτοκτονίες και την εθνική διανοητική και
σωματική κατάπτωση.310 Παρομοίως, οι τοξικές φρενοπάθειες που προκαλούνταν
από χρήση και όχι από ακούσια δηλητηρίαση, συνδέονταν με ανήθικες, επικίνδυνες
και εγκληματικές ενέργειες και ιδιαίτερα με οικογενειακά προβλήματα, που οι
τοξικομανείς δημιουργούσαν στην οικογένειά τους· η χρήση μορφίνης, για
παράδειγμα, περιγραφόταν ως μια φοβερή συνήθεια που κατέστρεφε την ευτυχία και
την ηρεμία των οικογενειών.311 Οι θεωρητικές αναλύσεις των αλκοολικών και
τοξικών καταστάσεων θεμελίωναν ένα πρόσφορο πεδίο δημόσιου λόγου και
κοινωνικής παρέμβασης, ιδιαίτερα στο επίπεδο της αλκοολικής κατάχρησης, η οποία
θεωρούνταν περισσότερο διαδομένη από τις υπόλοιπες. Μάλιστα, οι ψυχίατροι όχι
μόνο τροφοδοτούσαν τον αντιαλκοολικό λόγο της εποχής με επιχειρήματα, αλλά και
– τουλάχιστον κάποιοι από αυτούς – συμμετείχαν προσωπικά σε αντιαλκοολικές
οργανώσεις και σε προσπάθειες ίδρυσης ασύλων για αλκοολικούς και θέσπισης
306
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αντιαλκοολικής νομοθεσίας.312 Στο πλαίσιο της ψυχικής υγιεινής, οι ψυχίατροι
παρουσίαζαν τους εαυτούς τους ως σημαιοφόρους της αντιαλκοολικής πάλης, που θα
μόρφωναν τον κόσμο για το τι ήταν ωφέλιμο και τι βλαβερό, θα φρουρούσαν τη
δημόσια υγεία313 και θα ρύθμιζαν τις συνθήκες ζωής.314
Ο ψυχιατρικός λόγος για τη χρήση οινοπνεύματος και ουσιών διέκρινε τους
άνδρες από τις γυναίκες, καθώς οι τελευταίες θεωρούνταν ότι έκαναν μικρότερη
χρήση από τους άνδρες και ότι ο εγκέφαλός τους επηρεαζόταν λιγότερο από τον
ανδρικό από τέτοιους οργανικούς παράγοντες.315 Παρ’ όλα αυτά, το γυναικείο φύλο
δεν αποκλειόταν από τις ψυχιατρικές περιγραφές των καταχρήσεων. Ίσα-ίσα, κάποιοι
ψυχίατροι υποστήριζαν ότι οι γυναίκες υπέκυπταν στην επίδραση των ουσιών πιο
γρήγορα και ότι εξαχρειώνονταν από την αλκοολική κατάχρηση σοβαρότερα και
διαρκέστερα από ό,τι οι άνδρες.316 Επιπλέον, οι ψυχίατροι διαχώριζαν τα συμπτώματα
των τοξικών φρενοπαθειών στα δύο φύλα: για παράδειγμα, στην αλκοολική
φρενοπάθεια οι γυναίκες εκδήλωναν συχνότερα από τους άνδρες παραλήρημα
ζηλοτυπίας, επειδή ήταν πιο συναισθηματικές και – σε αντίθεση με τους άνδρες, που
βρίσκονταν συχνά εκτός σπιτιού – ασχολούνταν όλη τη μέρα με τα του οίκου, με
αποτέλεσμα να προσέχουν ιδιαίτερα τις κινήσεις του συζύγου τους.317 Τέλος, στο
γύρισμα του αιώνα οι ψυχίατροι υποστήριζαν ότι η συνήθεια χρήσης αλκοόλ και
άλλων ουσιών γινόταν συχνότερη στις γυναίκες των μεσαίων τάξεων318 και ότι οι
γυναίκες με αλκοολικές φρενοπάθειες αυξάνονταν λόγω της αυξανόμενης έκθεσης
των γυναικών στις πιέσεις και τις βλαβερές συνήθειες της δημόσιας σφαίρας.319 Και
στην Ελλάδα, παρόλο που οι ψυχίατροι διαβεβαιώναν ότι η Ελληνίδα ήταν σπάνια
«θύμα του αλκοολισμού», προειδοποιούσαν ότι η γυναικεία χειραφέτηση και η
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αλλαγή του τρόπου ζωής των γυναικών θα οδηγούσε στην αύξηση του αλκοολισμού
σε αυτές.320
Αν η μετατροπή του αλκοολισμού και των τοξικομανιών σε ψυχικές ασθένειες
έφεραν στην ψυχιατρική δικαιοδοσία νέους ασθενείς,321 τα υπό εξέταση ιδρύματα δεν
φαίνεται να συμμετείχαν σε αυτή την επέκταση του ψυχιατρικού πεδίου. Παρόλο που
οι τοξικές ουσίες και κυρίως το αλκοόλ σημειώνονταν ως αιτίες διάφορων, όχι μόνο
αλκοολικών ή τοξικών, παθήσεων σε αρκετούς ασθενείς (από 7% ως 20% των
εισαχθέντων στα ιδρύματα και περισσότερο στους άνδρες παρά στις γυναίκες),322
λίγοι ασθενείς (βλ. πίνακες 7.1-7.4) διαγνώστηκαν με αλκοολικές παθήσεις
(αλκοολισμό, οινοπνευμάτωση, αλκοολική άνοια, αλκοολικό παραλήρημα, τρομώδες
παραλήρημα,

διψομανία,

δηλητηρίαση

δι’

οινοπνεύματος,

φρενίτιδα

εξ

οινοπνευματώσεως, αλκοολική φρενίτιδα, φρενοπάθεια και ψυχοπάθεια, alcoholism,
mania a potu, delirium tremens, dipsomania, alcoholic insanity, psychosis, mania,
dementia) και ακόμα λιγότεροι με τοξικές παθήσεις (τοξική φρενίτιδα από εκούσια ή
ακούσια δηλητηρίαση, μορφινισμό, μορφινομανία, κοκαϊνισμό, κοκαϊνομανία, drug
addiction και drug habit). Βασικός παράγοντας εισαγωγής στα ιδρύματα δεν ήταν
τόσο η χρήση ή κατάχρηση τοξικών ουσιών ή ο εθισμός όσο η εκδήλωση έντονων
και χρόνιων συμπτωμάτων εξαιτίας τους· όπως σημείωναν Έλληνες ψυχίατροι της
εποχής, οι οξείς αλκοολικοί, δηλαδή οι μεθυσμένοι, σπάνια εισάγονταν σε άσυλα,
ενώ οι χρόνιοι αλκοολικοί εισάγονταν μόνο όταν εκδήλωναν θορυβώδες και συνεχές
παραλήρημα323 ή όταν ήταν σε προχωρημένο στάδιο με ανεπανόρθωτη διανοητική
κατάσταση και έκδηλες σωματικές διαταραχές.324
Οι τοξικές και οι αλκοολικές διαγνώσεις στα ελληνικά ιδρύματα αφορούσαν
κυρίως τους άνδρες, ενώ στα σκοτσέζικα ιδρύματα η εικόνα ήταν πιο περίπλοκη: στο
Gartnavel οι αλκοολικές διαγνώσεις δίνονταν συχνότερα σε άνδρες και οι τοξικές
μόνο σε γυναίκες· τέλος, στο Gartloch οι αλκοολικές διαγνώσεις αφορούσαν σε
μεγαλύτερο ποσοστό τις γυναίκες. Τα στοιχεία από τα ιδρύματα αντανακλούσαν και
320
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υποστήριζαν τις απόψεις των ελλήνων ψυχιάτρων για τη μικρότερη συχνότητα των
παθήσεων αυτών στις Ελληνίδες, καθώς και τις απόψεις των Βρετανών ψυχιάτρων
για την επέκταση της χρήσης ουσιών στις Βρετανές. Ωστόσο, η ανατροπή της εικόνας
των αλκοολικών και τοξικών παθήσεων ως ανδρικών στα σκοτσέζικα ιδρύματα είχε
συγκεκριμένο κοινωνικό πρόσημο. Καθώς μόνο στο Gartloch, το άσυλο απόρων, οι
αλκοολικές διαγνώσεις ήταν συχνότερες στις γυναίκες, φαίνεται ότι οι γυναίκες που
ήταν πιο πιθανό να διαγνωστούν με αλκοολικές φρενίτιδες ανήκαν στα χαμηλότερα
κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Αντίθετα, οι ανύπαρκτες στο άσυλο απόρων τοξικές
διαγνώσεις, και μάλιστα ο εθισμός στη μορφίνη, διαγνώστηκαν μόνο σε γυναίκες του
Gartnavel, στο οποίο νοσηλεύονταν ασθενείς ανώτερων στρωμάτων από ό,τι στο
Gartloch, και μάλιστα σε εθελοντές ασθενείς, που, όπως αναφέρθηκε, συνήθως ήταν
σε ακόμα καλύτερη οικονομική και κοινωνική θέση.

Ιστορικά ασθενών: τα συμπτώματα από την «παρούσα κατάσταση»

Αν και στην ψυχιατρική διαγνωστική έπαιζαν ρόλο οι λεπτές αποχρώσεις, ο τρόπος
και η σειρά εκδήλωσης, ο συνδυασμός και τα αίτια των συμπτωμάτων, η παραπάνω
επισκόπηση καθιστά εμφανές ότι οι διαγνώσεις που χρησιμοποιούνταν στα ιδρύματα
δήλωναν ορισμένα κοινά βασικά συμπτώματα, όπως διέγερση, κατάθλιψη,
παραληρητικές ιδέες, ψευδαισθήσεις, διανοητική και σωματική αδυναμία, παράξενη,
ανόητη και απρεπή ομιλία και συμπεριφορά. Τα συμπτώματα αυτά κυριαρχούσαν και
στα ιστορικά ασθενών, όπου γενικά οι διαταραχές που καταγράφονταν στην παρούσα
κατάσταση (condition on admission) ήταν παρόμοιες με αυτές που είδαμε παραπάνω
με βάση τις διαγνώσεις. Στη συνέχεια επιχειρείται η σύνοψη των συμπτωμάτων
αυτών, η οποία έχει μεν το μειονέκτημα ότι συσκοτίζει την προσωπική ιστορία κάθε
ασθενούς και τους διαφορετικούς συνδυασμούς και τις συχνές μεταβολές των
συμπτωμάτων τους, αλλά σκιαγραφεί τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που εντόπιζαν
στους ασθενείς οι γιατροί.
Πέρα από τα ποικίλα σωματικά προβλήματα που καταγράφονταν, όπως
εξασθένηση, κόπωση και αδιαθεσία, πόνοι, αϋπνία, ανορεξία, λιποθυμία, πυρετός,
εμετός, τρόμος, παραλύσεις, οφθαλμικά προβλήματα, απώλεια όρασης, ακοής και
φωνής, τραύλισμα και δυσαρθρία, αναισθησίες, υπεραισθησίες και μυρμηκιάσεις,
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μορφασμοί και τικ, δυσκολία στην αναπνοή, ανουρία, δυσκοιλιότητα, ακράτεια,
διαταραχές της έμμηνης ρύσης και σεξουαλικές και κυκλοφορικές διαταραχές,
μπορούμε να διακρίνουμε τα συμπτώματα σε συναισθηματικά, διανοητικά και σε
αυτά που είχαν να κάνουν με τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα των ασθενών.
Ανάμεσα στα πρώτα σημαντικό ρόλο έπαιζαν η μελαγχολία, η ανησυχία, οι
φόβοι, η απελπισία, η υπερβολική ευθυμία και ευφορία, η ψυχική διέγερση, που
εκδηλωνόταν με έντονα και ευμετάβλητα συναισθήματα και ευερεθιστότητα, η
υπερβολική ή ρηχή συναισθηματικότητα, οι ξαφνικές και αναίτιες μεταπτώσεις της
διάθεσης, το ανεξέλεγκτο γέλιο και κλάμα και η απουσία των θεωρούμενων
«φυσιολογικών» συναισθημάτων, όπως της αγάπης για την οικογένεια ή της θλίψης
μπροστά σε μια προσωπική, οικογενειακή ή κοινωνική καταστροφή. Στη σφαίρα της
σκέψης και της αντίληψης, στα ιστορικά ασθενών καταγράφονταν τα βασικά
συμπτώματα που είδαμε ότι κωδικοποιούσαν οι διαγνώσεις: διανοητική αδυναμία,
εξασθένηση,

κατάπτωση,

επισκότιση,

βραδύτητα,

ληθαργικότητα,

ανοησία,

υποτυπώδης, χαμηλή ή ελαττωματική νοημοσύνη, φτωχή σκέψη και ικανότητα
αφομοίωσης

νέων

εντυπώσεων,

αμβλύτητα

ή

απουσία

της

κρίσης,

του

προσανατολισμού και της συνείδησης, ασύνδετη ή ασυνάρτητη ομιλία και δυσκολία
επικοινωνίας με το περιβάλλον. Σε πολλούς ασθενείς σημειωνόταν ότι έπασχαν από
παραισθήσεις (για παράδειγμα, νόμιζαν ότι ό,τι άκουγαν αναφερόταν σε αυτούς και
ότι διάφορα άτομα μέσα στο ίδρυμα ήταν γνωστοί και συγγενείς τους) και
ψευδαισθήσεις (για παράδειγμα, έβλεπαν αγγέλους και δαίμονες, ζώα και ανθρώπους,
άκουγαν φωνές, βροντές, πυροβολισμούς και ένιωθαν έντομα στο σώμα τους).
Από τα συχνότερα συμπτώματα που καταγράφονταν κατά την εισαγωγή των
ασθενών ήταν οι παραληρητικές ιδέες. Οι ιδέες καταδίωξης είχαν να κάνουν με ιδέες
των ασθενών ότι καταδιώκονταν, παρακολουθούνταν, παρενοχλούνταν, απειλούνταν,
βρίσκονταν σε κίνδυνο, ήταν θύματα μαγείας, υπνωτισμού, συνωμοσιών ή αποπειρών
δηλητηρίασης,

με

αποτέλεσμα

να

μην

τρώνε.

Στις

ιδέες

μεγαλείου

κατηγοριοποιούνταν οι ιδέες των ασθενών ότι είχαν μεγάλη επιρροή και
υπεράνθρωπη δύναμη, ότι ήταν διάσημοι, πλούσιοι, παντογνώστες, ταλαντούχοι,
ευεργέτες, ήρωες, βασιλιάδες ή θεοί και ειδικά στις γυναίκες ότι ήταν οι ωραιότερες
και ότι το νοικοκυριό και η οικογένειά τους εξαρτώνταν απόλυτα από αυτές. Από την
άλλη μεριά, ασθενείς που πίστευαν ότι ήταν αποτυχημένοι, ότι είχαν χάσει την
περιουσία τους, ότι δεν άξιζε να ζουν, ότι ήταν βάρος σε όλους, ότι είχαν
εγκαταλειφθεί από τους δικούς τους και ότι θα πέθαιναν, θεωρούνταν ότι έπασχαν
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από ιδέες απελπισίας, θανάτου και ολέθρου, οι οποίες συχνά συνδέονταν με απώλεια
της όρεξης για ζωή, τάσεις αυτοκτονίας και υποχονδριακές ιδέες, όπως ότι είχαν
διάφορα προβλήματα υγείας, ότι το αίμα τους δεν κυκλοφορούσε, ότι δεν μπορούσαν
να μιλήσουν ή ότι τους έλειπαν όργανα. Σε άλλους ασθενείς αναγνωρίζονταν ιδέες
ενοχής, όπως ότι ήταν αμαρτωλοί, άτιμοι και υπεύθυνοι για διάφορες συμφορές, και
σε ορισμένους θρησκευτικό παραλήρημα, όπως ότι είχε γίνει Δευτέρα Παρουσία, ότι
τους είχε αποκαλυφθεί η Θεία Χάρη, τους είχε καταλάβει ο διάβολος, ήταν προφήτες
ή άγιοι. Παραλήρημα ζηλοτυπίας καταγραφόταν σε ασθενείς που υποστήριζαν ότι οι
σύζυγοί τους τούς απατούσαν ή ήταν δίγαμοι. Τέλος, κάποιες ιδέες δεν
κατηγοριοποιούνταν ως ένα συγκεκριμένο παραλήρημα, αλλά χαρακτηρίζονταν ως
αντιφατικές, ανόητες και παιδιάστικες ή παράξενες. Για παράδειγμα, ορισμένοι
ασθενείς νόμιζαν ότι επικοινωνούσαν με τα πνεύματα, ότι ήταν νεκροί, ότι τους είχαν
πάρει τα συναισθήματά τους και ότι δεν ήταν πια ο εαυτός τους.
Ένα μεγάλο μέρος των συμπτωμάτων αφορούσαν τη συμπεριφορά των
ασθενών. Η αδιαφορία, η ακινησία, η αλαλία και η απομόνωση, η αντίσταση στην
εισαγωγή, την εξέταση και τη νοσηλεία, οι διηνεκείς, άσκοπες και ανήσυχες κινήσεις,
η πολυλογία, η φασαρία, τα τραγούδια, οι χοροί, τα γέλια και οι κραυγές, η διαρκής
πολυπραγμοσύνη, η πρόκληση ζημιών και ακαταστασίας, η επιθετικότητα και η
βιαιότητα σημειώνονταν συχνά και συνήθως πρώτα από όλα τα συμπτώματα, καθώς
δημιουργούσαν στους γιατρούς την αρχική εντύπωση για τους ασθενείς. Από την
άλλη μεριά, καταγραφόταν ότι κάποιοι ασθενείς κατά την εισαγωγή τους
συμπεριφέρονταν παράξενα και ανόητα, για παράδειγμα μιλούσαν στον εαυτό τους,
έκαναν διάφορα σήματα με τα δάχτυλά τους, ξάπλωναν στο πάτωμα και έκρυβαν το
πρόσωπο τους με τα χέρια τους, επαναλάμβαναν ομοιοκατάληκτες λέξεις και
εκδήλωναν φαινόμενα στερεοτυπίας, δηλαδή έλεγαν συνεχώς τις ίδιες φράσεις ή
έκαναν συνεχώς τις ίδιες κινήσεις.
Από την παρούσα κατάσταση δεν έλειπαν οι αναφορές σε υπερβολές του
χαρακτήρα, στον εγωκεντρισμό, την εριστικότητα, το πείσμα, την τάση για γκρίνια
και παράπονα και την καχυποψία μερικών ασθενών, καθώς και στην αδυναμία
αυτοελέγχου και διάκρισης του καλού από το κακό, σε ανήθικες ή εγκληματικές
συμπεριφορές και στην απουσία ντροπής για αυτές. Κάποιοι ασθενείς θεωρούνταν
απρεπείς, αισχροί και προσβλητικοί, κακόβουλοι, περιφρονητικοί, υποκριτές, ψεύτες,
πονηροί, ανεύθυνοι, αναξιόπιστοι, απρόθυμοι ή ανίκανοι να εκτελέσουν οποιαδήποτε
εργασία και να φροντίσουν και να καθοδηγήσουν τον εαυτό τους. Υπήρχαν ασθενείς
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που έβριζαν και μιλούσαν αισχρά, ενώ σε γυναίκες μόνο σημειωνόταν ότι
ερωτοτροπούσαν, προσπαθούσαν να εκτεθούν, είχαν ερωτικό βλέμμα και μιλούσαν
ερωτικά. Εκτός από την τάση για ερωτισμό, άλλα περισσότερο γυναικεία
συμπτώματα ήταν, όπως είδαμε, οι ιδέες μεγαλείου που είχαν να κάνουν με το ρόλο
στην οικογένεια και την ομορφιά αλλά και η αδυναμία ή απροθυμία επιτέλεσης των
οικιακών καθηκόντων. Από την άλλη πλευρά, τους άνδρες χαρακτηρίζε περισσότερο
από ό,τι τις γυναίκες το παραλήρημα δύναμης και πλούτου και η αδυναμία
διανοητικής εργασίας, η οποία αφορούσε περισσότερο άνδρες μεσαίων και ανώτερων
κοινωνικών στρωμάτων. Αυτές οι περιπτώσεις καθιστούν εμφανές ότι ο εντοπισμός
και η περιγραφή των συμπτωμάτων επηρεαζόταν από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά
και τους ρόλους που αποδίδονταν στους ασθενείς ανάλογα με το φύλο και την
κοινωνική τους τάξη.
Η παραπάνω ανάλυση των διαγνώσεων και των συμπτωμάτων οδηγεί σε
συμπεράσματα σχετικά με την ψυχιατρική θεωρία και πρακτική και με τους ασθενείς
και τη χρήση των υπό εξέταση ιδρυμάτων. Από τη μία πλευρά, αναδεικνύονται οι
διαφορετικές τάσεις της ελληνικής και βρετανικής ψυχιατρικής στο επίπεδο της
ορολογίας και της ταξινόμησης αλλά και τα κοινά προβλήματα και αμφισημίες στο
επίπεδο της ψυχιατρικής εκτίμησης, ιδίως στις περιπτώσεις χαρακτηριστικών που
μπορούν να ερμηνευτούν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνονταν αντιληπτά από τους
γιατρούς των ιδρυμάτων, για παράδειγμα όχι ως διαταραχές της σκέψης, του
συναισθήματος ή της προσωπικότητας αλλά ως αντιδράσεις στον εγκλεισμό. Από την
άλλη μεριά, γίνεται εμφανές ότι τόσο η παραγωγή των θεωρητικών προτύπων των
ψυχικών νόσων όσο και η διαγνωστική πρακτική, δηλαδή ο εντοπισμός, η περιγραφή
και η διαγνωστική αξιοποίηση των συμπτωμάτων, αποτελούσε μια ερμηνευτική
διαδικασία, στην οποία έπαιζαν ρόλο οι επιστημονικοί, ιδεολογικοί και πολιτικοί
προσανατολισμοί των γιατρών και οι κοινωνικές και πολιτισμικές αντιλήψεις και
ανησυχίες της εποχής τους. Τα κριτήρια της ψυχιατρικής εκτίμησης και διάκρισης
του κανονικού από το ανώμαλο βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε κοινές παραδοχές
σχετικά με τις φυσιολογικές λειτουργίες, ικανότητες και συμπεριφορές. Οι ψυχίατροι
έβλεπαν τους ασθενείς μέσα από φακούς που διαμορφώνονταν από κοινωνικές
αντιλήψεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τους διακριτούς ρόλους και χαρακτηριστικά κάθε
φύλου, ηλικίας και κοινωνικής τάξης, κάτι που αναδεικνύεται από τη διαφορετική
συχνότητα των διαγνώσεων και τα διαφορετικά συμπτώματα σε άνδρες και γυναίκες,
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σε εφήβους και ηλικιωμένους, σε μορφωμένους και μη, σε ανώτερα και κατώτερα
κοινωνικά στρώματα.
Εκτός όμως από κοινωνικές αφετηρίες, οι διαγνώσεις και τα συμπτώματα είχαν
και κοινωνικές προεκτάσεις, καθώς όριζαν άμεσα ή έμμεσα ποιοι τρόποι ζωής και
συμπεριφοράς ήταν αποκλίνοντες, ανήθικοι, αντικοινωνικοί ή επικίνδυνοι για τον
ασθενή και το κοινωνικό σύνολο και πρότειναν την αναμόρφωσή τους. Οι ευρείες
ψυχιατρικές διαγνώσεις, που συνένωναν σωματικές, διανοητικές, συναισθηματικές
και ηθικές διαταραχές σε διάφορους βαθμούς σοβαρότητας, ανταποκρίνονταν μεν
στις πολύμορφες, δύσκολες στην ταξινόμηση καταστάσεις που αντιμετώπιζαν οι
ψυχίατροι, αλλά ταυτόχρονα έκαναν εφικτό το συμβιβασμό ανάμεσα στο
επιστημονικό κύρος της οργανικής, ακριβούς και εξειδικευμένης κλινικής γλώσσας
και στο δημόσιο ρόλο που διεκδικούσαν οι ψυχίατροι μέσα από αναλύσεις της
προσωπικότητας, των συνηθειών και της ηθικής.
Ιδιαίτερα ορισμένα συμπτώματα, όπως η οκνηρία, οι παρορμήσεις και η ηθική
αμβλύτητα ή διαστροφή, και συγκεκριμένες διαγνώσεις, όπως η ηθική φρενοπάθεια,
ο ελαττωματικός αυτοέλεγχος, ο εκφυλισμός, ο αλκοολισμός, οι τοξικομανίες, η
υστερία και η νευρασθένεια, είχαν εντονότερη κοινωνική φόρτιση και εξυπηρετούσαν
καλύτερα τις αξιώσεις της ψυχιατρικής να ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις, να
καθορίζει πρότυπα συμπεριφοράς, σεξουαλικότητας και ηθικής και να αναλαμβάνει
το ρόλο του αναμορφωτή. Τέτοια συμπτώματα και διαγνώσεις νομιμοποιούσαν τους
ψυχιάτρους να κάνουν σαφείς πολιτικές προτάσεις για σημαντικά κοινωνικά
ζητήματα, όπως τη φτώχεια, την εγκληματικότητα, τη ζωή στις πόλεις, τον
αλκοολισμό και τη γυναικεία χειραφέτηση. Επιπλέον, οι ψυχίατροι συνέδεαν τα
σωματικά, διανοητικά και ηθικά πρότυπα που σκιαγραφούσαν με το γενικό συμφέρον
του έθνους, της φυλής ή της ανθρωπότητας και προέβαλλαν ως καθήκον τους να το
υπερασπιστούν, παρέχοντας τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ιδανικό
τρόπο ζωής, την εργασία, την ψυχαγωγία, την επιλογή συζύγου, την τεκνοποιία, την
ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών.325 Γενικά, στις αρχές του 20ού αιώνα η
ψυχιατρική έδινε έμφαση σε πεδία που μπορούσαν να προσδώσουν στο ψυχιατρικό
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Οι συμβουλές στα θέματα αυτά ήταν πολλές και διάσπαρτες στα κείμενα ψυχικής υγιεινής, όπως
στο Thomas Clouston, The Hygiene of the Mind, ό.π.
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επάγγελμα ευρύτερο κοινωνικό ρόλο, όπως την ψυχική υγιεινή326 και τις ήπιες και
οριακές καταστάσεις ανάμεσα στην ψυχική υγεία και νόσο.327
Εντούτοις, στα υπό εξέταση ιδρύματα ήταν λίγες οι διαγνώσεις που
ανταποκρίνονταν στις καταστάσεις αυτές, όπως οι επεισοδιακές συνδρομές του
εκφυλισμού, η ηθική φρενοπάθεια, η υστερία, η νευρασθένεια, ο αλκοολισμός, οι
τοξικομανίες και οι ελαφριές μορφές διανοητικής αδυναμίας που δεν συνοδεύονταν
από έντονα ψυχικά συμπτώματα. Οι γιατροί εκτιμούσαν ότι οι περισσότεροι ασθενείς
τους έπασχαν από βαριά και έντονα σωματικά, διανοητικά και συναισθηματικά
συμπτώματα, με τα οποία ενίοτε συνδυάζονταν, χωρίς όμως να μονοπωλούν την
κλινική εικόνα, διαταραχές που αφορούσαν την ηθική και κοινωνική σφαίρα, όπως η
αβουλησία, οι παρορμήσεις και οι γενετήσιες διαστροφές. Σύμφωνα με ψυχιάτρους
του δεύτερου μισού του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, ψυχιατρική βοήθεια
και νοσηλεία δεν αναζητούνταν όσο η προσωπικότητα του ασθενούς έμενε ανέπαφη
και η συνείδησή του διαυγής· όσο η συμπεριφορά του δεν ενοχλούσε το δημόσιο
περίγυρό του·328 όσο ο ασθενής δεν εμφάνιζε θορυβώδες και συνεχές παραλήρημα,329
ανεπανόρθωτη διανοητική κατάσταση και εμφανείς σωματικές διαταραχές.330
Επιπλέον, οι νευρώσεις, όπως είδαμε, εξακολουθούσαν στις αρχές του 20ού αιώνα σε
μεγάλο βαθμό να ανήκουν στη νευρολογική ειδικότητα και, τέλος, τα γενικά
ψυχιατρικά ιδρύματα, όπου νοσηλεύονταν συνήθως βαριά και χρόνια ασθενείς,
θεωρούνταν ακατάλληλα και για τους σκοπούς της ψυχικής πρόληψης και υγιεινής.
Επομένως, οι καταστάσεις που δεν είχαν έντονα σωματικά και ψυχικά
συμπτώματα φαίνεται ότι δεν γίνονταν κοινώς αντιληπτές ως ασθένειες που
χρειάζονταν ψυχιατρική θεραπεία και επίβλεψη σε μεγάλα ψυχιατρικά ιδρύματα και
που δικαιολογούσαν την ακούσια νοσηλεία, δηλαδή τον κύριο τρόπο νοσηλείας σε
αυτά. Με άλλα λόγια, η ψυχιατρική πρακτική στο επίπεδο των μεγάλων ιδρυμάτων
δεν αντανακλούσε τις διεκδικήσεις του ψυχιατρικού επαγγέλματος ως νοηματοδότη
και φύλακα της ατομικής και εθνικής υγείας, ηθικής και προόδου ούτε το άνοιγμα της
ψυχιατρικής στις νευρικές, ελαφριές και οριακές διαταραχές, που, όταν ετίθεντο σε
326

Muriel Bonaïti, «Histoire de l’ asile XIXème siècle: D’ un lieu unique de soin aux premières
alternatives à l’ hospitalisation», διδακτορική διατριβή, Université de Lyon, 2007, σ. 106-112.
327
Ο όρος «psychische Grenzzustände» (οριακές ψυχικές καταστάσεις) προτάθηκε το 1909 για τον
αλκοολισμό, τη σεξουαλική απόκλιση, την παθολογική τάση για ψέμα και την αλητεία. Edward
Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ. 47.
328
Σύμφωνα με τον Karl Kahlbaum, βλ. Edward Shorter, A Historical Dictionary of Psychiatry, ό.π., σ.
206-10 και 242.
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Σιμωνίδης Βλαβιανός, «Ο αλκοολισμός», ό.π., σ. 3-192.
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Μιχαήλ Γιαννήρης, «Περί των εξ οινοπνεύματος παθήσεων εν Ελλάδι», ό.π., σ. 179-83.
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ιατρική δικαιοδοσία, επρόκειτο μάλλον γι’ αυτή των ιδιωτών γιατρών, των
νευρολόγων και των μικρών, ιδιωτικών κλινικών.331 Συμπερασματικά, οι αξιώσεις
των ψυχιάτρων για έναν ευρύ δημόσιο ρόλο δεν ήταν απόλυτα επιτυχημένες, καθώς
δεν εκπληρώνονταν από τα μεγάλα ιδρύματα, τα οποία στην υπό εξέταση περίοδο
βρίσκονταν ακόμα στο επίκεντρο της ψυχιατρικής θεωρίας και πράξης.
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Mark Micale, «Charcot and the idea of hysteria in the male», ό.π., σ. 363-411.
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Μέχρι τώρα η σχέση των ιδρυμάτων με τον κοινωνικό τους περίγυρο ανιχνεύτηκε στο
επίπεδο της διοίκησης και της πολιτικής εισαγωγών των ιδρυμάτων (κεφάλαιο 2) και
στο επίπεδο χρηματοδότησης της ψυχιατρικής νοσηλείας (κεφάλαιο 3). Επιπλέον,
είδαμε ότι οι πιθανότητες της νοσηλείας επηρεάζονταν από τις ψυχιατρικές και λαϊκές
αντιλήψεις της εποχής γύρω από κοινωνικούς ρόλους και χαρακτηριστικά και σε
σχέση με την ψυχική νόσο και τα ψυχιατρικά ιδρύματα και ότι η νοσηλεία μπορούσε
να εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς (μέρος 2). Αυτό το μέρος επικεντρώνεται στην
ψυχιατρική νοσηλεία με την έννοια της απόφασης εισαγωγής στα ιδρύματα και
εξόδου από αυτά και εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους τα ψυχιατρικά ιδρύματα
προσεγγίζονταν και χρησιμοποιούνταν από τους ασθενείς, τον ιδιωτικό και δημόσιο
περίγυρό τους και τους ίδιους του γιατρούς.1 Πριν όμως περάσουμε στην ανάλυση
των ζητημάτων αυτών με βάση το αρχείο των υπό εξέταση ιδρυμάτων, χρειάζεται να
δούμε ποιοι ήταν οι φορείς που σύμφωνα με την ψυχιατρική νομοθεσία της εποχής
μπορούσαν και έπρεπε να συμμετέχουν στη διαδικασία της ψυχιατρικής νοσηλείας.

Ψυχιατρική νομοθεσία

Στην Ελλάδα, ο νόμος του 1862 διέκρινε δύο τρόπους «τοποθετήσεως των
φρενοβλαβών εν τω φρενοκομείω»: την «κατ’ αίτησιν ιδιωτών» και την «υπό της

1

Το ζήτημα από ποιον και γιατί αποφασιζόταν και κινητοποιούνταν η ψυχιατρική νοσηλεία έχει
απασχολήσει ιδιαίτερα την ιστοριογραφία της ψυχιατρικής. Βλ. για παράδειγμα, Elizabeth Lunbeck,
The Psychiatric Persuasion: Knowledge, Gender, and Power in Modern America, Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 1994, σ. 81-113· Patricia Prestwich, «Family strategies and medical power:
‘Voluntary’ committal in a Parisian asylum, 1876-1914», Journal of Social History, 1994 (27), σ. 799814 και Joost Vijselaar, «Out and in: the family and the asylum. Patterns of admission and discharge in
three Dutch psychiatric hospitals, 1890-1950», στο Marijke Gijswijt-Hofstra, Harry Oosterhuis, Joost
Vijselaar και Hugh Freeman (επιμ.), Psychiatric Cultures Compared: Psychiatry and Mental Health
Care in the Twentieth Century: Comparisons and Approaches, Amsterdam: Amsterdam University
Press, 2006, σ. 277-94.
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αρχής διατασσομένην» τοποθέτηση.2 Σύμφωνα με το νόμο, τα δημόσια ιδρύματα
έπρεπε να τηρούν δύο διαφορετικά βιβλία ασθενών, ένα για τους ιδιωτικούς και ένα
για τους «εξ επαγγέλματος», όπως ονομάζονταν οι ασθενείς που εισάγονταν με
δημόσια αίτηση. Στις ιδιωτικές εισαγωγές (άρθρα 4-12), κάποιος συγγενής, φίλος ή
άλλος γνωστός του ασθενούς μπορούσε να ζητήσει την εισαγωγή του. Ο δήμαρχος ή
η αστυνομία επενέβαινε, μόνο αν ο αιτών ήταν αγράμματος και δεν μπορούσε να
γράψει και να υπογράψει την αίτηση, οπότε χρειαζόταν να συνταχθεί ειδική έκθεση.
Δημόσιες εισαγωγές (άρθρα 13-20) γίνονταν όταν ο ασθενής κρινόταν επικίνδυνος
για τη δημόσια τάξη ή την προσωπική ασφάλεια των πολιτών. Οι εισαγωγές αυτές
εκτελούνταν με αυτεπάγγελτη διαταγή του διευθυντή της αστυνομίας στην Αθήνα και
τον Πειραιά και στις άλλες περιφέρειες με διαταγή του νομάρχη ή επάρχου ή σε
επείγουσες περιπτώσεις του δημάρχου. Οι δημόσιες εισαγωγές απαιτούσαν, λοιπόν,
μεγαλύτερη γραφειοκρατία από τις ιδιωτικές, ωστόσο, οι δημόσιες αρχές είχαν τη
γενική εποπτεία όλων των ασθενών, ιδιωτικών και «εξ επαγγέλματος», καθώς για
όλες τις εισαγωγές στα ιδρύματα που υπάγονταν στο νόμο ΨΜΒ΄, δηλαδή και στο
Δρομοκαΐτειο, έπρεπε να ενημερώνεται ο εισαγγελέας του Πρωτοδικείου της
περιφέρειας του ασθενούς και του φρενοκομείου, ο δήμαρχος του δήμου του
ασθενούς και ο νομάρχης, ο οποίος για τους «εξ επαγγέλματος» ασθενείς έπρεπε να
ειδοποιεί και τον υπουργό Εσωτερικών (άρθρα 5, 6 και 20). Επιπλέον, τα ιδρύματα
που υπάγονταν στο νόμο ΨΜΒ΄ βρίσκονταν υπό τον έλεγχο αρμόδιων αρχών της
περιφέρειάς τους: του νομάρχη, του προέδρου και του εισαγγελέα του δικαστηρίου
των Πρωτοδικών, του Ειρηνοδίκη και του δημάρχου, οι οποίοι έπρεπε να τα
επισκέπτονται αιφνιδίως (άρθρο 3). Ο ρόλος των δημόσιων αρχών συνδυαζόταν με
τον ιατρικό έλεγχο, ώστε να γίνει η απαραίτητη για την εισαγωγή ιατρική
πιστοποίηση (άρθρο 4). Για την εισαγωγή στο Δρομοκαΐτειο η πιστοποίηση γινόταν
από δύο αστίατρους, άρα μέσω της αστυνομίας, ή από δύο οποιουσδήποτε γιατρούς,
που ορκίζονταν ενώπιον του Ειρηνοδικείου, άρα η πιστοποίηση γινόταν υπό τη
δικαστική αρχή.3

2

Ως πηγή για το κείμενο του νόμου χρησιμοποιήθηκε η αναπαραγωγή του στο Δημήτρης Πλουμπίδης,
Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό Πλαίσιο 1850- 1920, Αθήνα:
Εξάντας, Τρίαψις Λόγος, 1995, σ. 227-36.
3
Ενημερωτικό φυλλάδιο του 1914, στο Νικόλαος Τσικής (επιμ.), Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 18871987 +15, Εκατό Δεκαπέντε Χρόνια Κοινωνικής Προσφοράς, Αθήνα, 2001, σ. 57-61 και Λογοδοσία του
Διοικητικού Συμβουλίου του εν Δαφνίω Θεραπευτηρίου Ζωρζή και Ταρσής Δρομοκαΐτου κατά το έτος
1921, Αθήνα, 1922, σ. 4.
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Η ίδια συνύπαρξη ιδιωτικών, δημόσιων και ιατρικών παραγόντων διαφαίνεται
και στις νομοθετικές ρυθμίσεις σε σχέση με την απόλυση των ασθενών. Ο νόμος του
1862 όριζε ότι ο άρρωστος «μένει ελεύθερος», μόλις ο γιατρός δηλώσει στο βιβλίο
των ασθενών ότι θεραπεύτηκε (άρθρο 8). Ωστόσο, ο ασθενής μπορούσε να εξέλθει
και πριν γίνει καλά, εφόσον την έξοδό του ζητούσε ο επίτροπος ή κηδεμόνας του ή
κάποιος συγγενής του – με προτεραιότητα στο/ στη σύζυγο και μετά στους ανιόντες
και στους αμέσως κατιόντες – ή, τέλος, το πρόσωπο που έκανε την αίτηση εισαγωγής
(άρθρο 9). Ο γιατρός είχε τη δυνατότητα να εναντιωθεί στην αίτηση απόλυσης
ασθενών τους οποίους έκρινε επικίνδυνους, και παίρνοντας την έγκριση του νομάρχη
να τους κρατήσει στο ίδρυμα (άρθρο 9). Επίσης, την έξοδο των ασθενών μπορούσε
να διατάξει ο υπουργός Εσωτερικών και ο νομάρχης (άρθρα 11 και 20). Ο τελευταίος
είχε τον κύριο λόγο για την έξοδο των «εξ επαγγέλματος» ασθενών, για την οποία
αποφάσιζε με βάση τις εκθέσεις που λάμβανε κάθε τρίμηνο από το γιατρό του
ιδρύματος (άρθρο 15). Τέλος, την εποπτεία όλων των εξιτηρίων είχαν ο εισαγγελέας
του Πρωτοδικείου της περιφέρειας του ασθενούς και του φρενοκομείου, ο δήμαρχος
του δήμου του ασθενούς και ο νομάρχης, ο οποίος έπρεπε να ενημερώνει και τον
υπουργό Εσωτερικών (άρθρο 10).
Στη Σκοτία η διάκριση των ασθενών σε ιδιωτικούς και απόρους εκτός από την
οικονομική της σημασία (βλ. κεφάλαιο 3), ανταποκρινόταν και σε διαφορές στη
διαδικασία εισαγωγής και απόλυσης. Η ψυχιατρική νομοθεσία όριζε ότι οι ιδιωτικοί
ασθενείς εισάγονταν με αίτηση κάποιου συγγενή ή γνωστού τους, ενώ οι άποροι με
αίτηση του Επιθεωρητή των Φτωχών, που ήταν τοπικός αξιωματούχος και μέλος του
τοπικού συμβουλίου φρενοπάθειας.4 Οι «επικίνδυνοι φρενοπαθείς», δηλαδή οι
ψυχικά ασθενείς που βρισκόταν σε κατάσταση απειλητική ή προσβλητική,5
μπορούσαν να οδηγηθούν σε μέρος «ασφαλούς φύλαξης» με αίτηση του δημόσιου
κατήγορου ή του Επιθεωρητή των Φτωχών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εφόσον
η αίτηση συνοδευόταν από ιατρικό πιστοποιητικό.6 Αν μέσα σε μία μέρα δεν είχαν
γίνει άλλες ρυθμίσεις για τη φύλαξή τους, ο σερίφης, δηλαδή ο ανώτατος διοικητικός

4

Gayle Davis, «‘Lovers and madmen have such seething brains’: Ηistorical aspects of neurosyphilis in
four Scottish asylums c.1880-1930», διδακτορική διατριβή, University of Edinburgh, 2001, σ. 70-71.
5
John Glaister, Medical Jurisprudence and Toxicology, στ΄ έκδοση, Edinburgh: E. & S. Livingstone,
1938, σ. 472-74.
6
A. R. Urquhart, «Scottish lunacy law», στο Daniel Hack Tuke (επιμ.), A Dictionary of Psychological
Medicine: Giving the Definition, Etymology and Synonyms of the Terms used in Medical Psychology
with the Symptoms, Treatment, and Pathology of Insanity and the Law of Lunacy in Great Britain and
Ireland, τ. 2, London: J. & A. Churchill, 1892, σ. 1115-25.
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και δικαστικός αξιωματούχος της κομητείας, μπορούσε να τους εισαγάγει σε κάποιο
άσυλο.7 Με άλλα λόγια, για τη νοσηλεία των επικίνδυνων φρενοπαθών δεν
χρειαζόταν αίτηση αλλά αρκούσε η διαταγή του σερίφη και η ιατρική πιστοποίηση.
Αν και στην εισαγωγή των άπορων και επικίνδυνων ασθενών ο ρόλος των
δημόσιων αρχών ήταν εντονότερος από ό,τι στην εισαγωγή ιδιωτικών ασθενών, η
νομοθεσία κατοχύρωνε τον έλεγχο όλων των εισαγωγών από τις αρχές, καθιστώντας
αναγκαία την έγκριση και τη διαταγή του σερίφη.8 Ο σερίφης επικύρωνε τα έγγραφα
που απαιτούνταν για την τοποθέτηση των ασθενών, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν
η αίτηση εισαγωγής, μια δήλωση με τα στοιχεία του ασθενούς (statement of
particulars) και δύο ιατρικά πιστοποιητικά ψυχικής ασθένειας, τα οποία ήταν επίσης
αναγκαία για την εισαγωγή τόσο των ιδιωτικών όσο και των απόρων ασθενών και
εξασφάλιζαν τον ιατρικό έλεγχο των εισαγωγών στα ιδρύματα.9 Ο δημόσιος και ο
ιατρικός έλεγχος της χρήσης των ιδρυμάτων ελαχιστοποιούνταν σε δύο περιπτώσεις.
Πρώτον, τα επείγοντα περιστατικά εισάγονταν χωρίς διαταγή του σερίφη και με ένα
μόνο πιστοποιητικό (certificate of emergency) και μπορούσαν να κρατηθούν στο
ίδρυμα για τρεις μέρες, μετά την πάροδο των οποίων είτε απολύονταν είτε εισάγονταν
κανονικά, αφού προσκομίζονταν τα αναγκαία έγγραφα.10 Δεύτερον, οι εθελοντές
ασθενείς (voluntary patients) εισάγονταν με προσωπική τους αίτηση, χωρίς να
χρειάζεται ούτε ιατρική πιστοποίηση ούτε ένταλμα του σερίφη παρά μόνο η άδεια
του διευθυντή του ιδρύματος και ενός τουλάχιστον επιτρόπου του Γενικού
Συμβουλίου των Επιτρόπων της Φρενοπάθειας (General Board of Commissioners in
Lunacy).11 Η παράκαμψη των συνηθισμένων διαδικασιών εισαγωγής καθιστούσε την
εθελοντική εισαγωγή πιο γρήγορο και άμεσο τρόπο ψυχιατρικής νοσηλείας από την
πιστοποιημένη (certified) εισαγωγή.
Επιπλέον, το δημόσιο είχε τη γενική εποπτεία των ιδρυμάτων μέσω αρμόδιων
αρχών, συγκεκριμένα του Γενικού Συμβουλίου των Επιτρόπων της Φρενοπάθειας,
7

John Glaister, Medical Jurisprudence and Toxicology, ό.π., σ. 472-74.
A. R. Urquhart, «Scottish lunacy law», ό.π., σ. 1115-25.
9
Gayle Davis, «‘Lovers and Madmen’», ό.π., σ. 70-71.
10
A. R. Urquhart, «Scottish lunacy law», ό.π., σ. 1115-25.
11
94th Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1907, σ. 18·
87th Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1900, σ. 17 και
Cyril Greenland, «One hundred years of Scottish lunacy legislation. A critical review», Public Health
72 (1958), σ. 147-55. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, εθελοντές άρχισαν να εισάγονται στα βασιλικά
άσυλα της Σκοτίας από τη δεκαετία του 1840 και ο θεσμός λειτουργούσε ανεπίσημα ως την Πράξη
Φρενοβλάβειας του 1866, η οποία επικύρωσε νομικά την εθελοντική εισαγωγή και απάλλαξε τους
εθελοντές από την ανάγκη προσκόμισης ιατρικής πιστοποίησης και εντάλματος του σερίφη, που
παρέμειναν απαραίτητα για τους υπόλοιπους, δηλαδή τους πιστοποιημένους, ασθενείς. Gayle Davis,
«‘Lovers and Madmen’», ό.π., σ. 71-72.
8
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που το 1913 μετονομάστηκε σε Γενικό Συμβούλιο Ελέγχου (General Board of
Control), μέλη του οποίου επισκέπτονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα και
επέβλεπαν τα ψυχιατρικά ιδρύματα, ακόμα και τα βασιλικά.12 Τα άσυλα μπορούσαν
να επισκέπτονται και ο σερίφης, o υπουργός της κυβέρνησης της Βρετανίας με
αρμοδιότητες για τη Σκοτία (Secretary for the State for Scotland) και δικαστές με
ειδική εντολή.13 Επιπλέον, ο ιατρικός διευθυντής του ιδρύματος έπρεπε μέσα σε δύο
εβδομάδες από την εισαγωγή κάθε ασθενούς να στέλνει στο Γενικό Συμβούλιο των
Επιτρόπων

της

Φρενοπάθειας

αντίγραφα

της

εντολής

εισαγωγής,

των

πιστοποιητικών, της αίτησης και των στοιχείων του ασθενούς καθώς και αναφορά για
τη φυσική και ψυχική κατάσταση του ασθενούς.14 Τέλος, όσον αφορά τα εξιτήρια, η
απόλυση των ασθενών γινόταν είτε από τον ιατρικό διευθυντή του ιδρύματος, όταν ο
ασθενής είχε θεραπευτεί ή όταν η εντολή εισαγωγής του είχε λήξει, είτε μετά από
αίτηση του προσώπου που είχε ζητήσει την εισαγωγή του, αν και ο ιατρικός
διευθυντής μπορούσε να ασκήσει βέτο στην απόλυση ασθενών.15 Συνεπώς, οι
ιδιωτικοί ασθενείς μπορούσαν να απολυθούν με ιδιωτική αίτηση και οι άποροι με
δημόσια αίτηση (του Επιθεωρητή των Φτωχών). Τέλος, και οι Επίτροποι
Φρενοπάθειας είχαν τη δυνατότητα να επιτρέψουν την απόλυση ασθενών
δοκιμαστικά.16
Επομένως, αν και ο δημόσιος έλεγχος προέβαλε πιο ενισχυμένος στο
σκοτσέζικο παρά στον ελληνικό νόμο, και στις δύο χώρες η νομοθεσία προέβλεπε ότι
η ψυχιατρική νοσηλεία γινόταν με ενέργειες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και υπό
τον έλεγχο ιατρικών και δημόσιων αρχών. Προκειμένου να διερευνήσουμε πώς
εφαρμόζονταν οι όροι αυτοί στην πράξη, ώστε να κατανοήσουμε τις ιδιωτικές και
δημόσιες λειτουργίες και χρήσεις των ιδρυμάτων και τις σχέσεις τους με τον
κοινωνικό τους περίγυρο, θα εστιάσουμε στο ρόλο που αναλάμβαναν στη διαδικασία
της ψυχιατρικής νοσηλείας οι ασθενείς, το ιδιωτικό και δημόσιο περιβάλλον τους και
οι αρχές των ιδρυμάτων, θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα: ποιος, πότε και για
ποιους λόγους και σκοπούς αποφάσιζε την έναρξη και τη λήξη της νοσηλείας, πόσο
διαρκούσε η νοσηλεία, τι εναλλακτικές υπήρχαν σε αυτή και ποιο ρόλο
διαδραμάτιζαν τα ιδρύματα για το ιατρικό επάγγελμα.
12

Gayle Davis, «‘Lovers and Madmen’», ό.π., σ. 74-76.
A. R. Urquhart, «Scottish lunacy law», ό.π., σ. 1115-25.
14
Στο ίδιο.
15
Kathleen Jones, Mental Health and Social Policy, 1845-1959, London: Routledge & Paul, 1960, σ.
39.
16
Cyril Greenland, «One hundred years of Scottish lunacy legislation», ό.π., σ. 147-55.
13
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Η ιδιωτική επέμβαση γίνεται εμφανής σε πολλά σημεία της ψυχιατρικής νοσηλείας.
Πρόσωπα οικεία στον ασθενή όχι μόνο αναλάμβαναν την πληρωμή των νοσηλίων,
όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, αλλά επιπλέον έκαναν την αίτηση εισαγωγής, ήταν
υπεύθυνοι για αυτόν, τον οδηγούσαν στο ίδρυμα, έδιναν πληροφορίες για να
συνταχθεί το ιστορικό του και ζητούσαν την απόλυσή του. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι
διαθέσιμα στον ίδιο βαθμό για όλα τα ιδρύματα, ωστόσο επαρκούν για να
υποστηριχθεί ότι και τα τέσσερα ιδρύματα χρησιμοποιούνταν από το ιδιωτικό
περιβάλλον των ασθενών και ενίοτε και από τους ίδιους τους ασθενείς με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους.

Ιδιωτικές εισαγωγές

Μια από τις βασικές ενδείξεις ότι η νοσηλεία στα ψυχιατρικά ιδρύματα ελεγχόταν
από το ιδιωτικό περιβάλλον του ασθενούς είναι ότι οικείοι του ζητούσαν την
εισαγωγή του. Στο Δρομοκαΐτειο, όπου σχεδόν σε όλους τους ασθενείς του δείγματος
των μητρώων καταγράφεται

το «ονοματεπώνυμον αιτήσαντος εισαγωγήν»,

παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των ασθενών εισάγονταν με ιδιωτική αίτηση
(πίνακας 8.1), συνήθως άνδρα (πάνω από το 80% των ιδιωτών αιτησάντων) και
συγγενή (περίπου το 60% των ιδιωτών αιτησάντων είχαν το ίδιο επίθετο με τον
ασθενή). Εξάλλου, ακόμα και για ασθενείς με διαφορετικό επίθετο από τους
αιτήσαντες δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την οικογενειακή σχέση, όχι μόνο επειδή
οι συγγενικές σχέσεις δεν συνοδεύονται πάντα από κοινά επίθετα, αλλά και επειδή μη
συγγενείς μπορούσαν να ενεργούν «κατ’ εντολήν της οικογενείας».1

1

Δρ/Μητρώα 1918-1919, έτος 1919, αριθμός 60.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1

Εισαγωγές στο Δρομοκαΐτειο με ιδιωτική και δημόσια αίτηση (1905-1909 και 1916-1920)
Αιτήσαντες εισαγωγή

Αριθμός ασθενών

Ποσοστό ασθενών

Ιδιώτες

768

79,9%

Δημόσιοι (υπηρεσίες, υπουργεία ή οργανώσεις)

166

17,3%

Ιδιώτες και δημόσιοι

22

2,3%

Άγνωστοι

5

0,5%

961

100,0%

Σύνολο
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Δρομοκαΐτειο.

Για να αναλύσουμε λεπτομερέστερα τη σχέση των ιδιωτών αιτησάντων με τους
ασθενείς, θα αρκεστούμε σε όσους η σχέση αυτή καταγράφεται ή μπορεί να εικαστεί
με αρκετή ασφάλεια (πίνακας 8.2). Σε αυτούς επικρατούσαν οι στενοί συγγενείς των
ασθενών (αδέλφια, σύζυγοι, γονείς και παιδιά) και περισσότερο οι άνδρες παρά οι
γυναίκες. Η ανάμειξη μη συγγενικών προσώπων στην αίτηση εισαγωγής ήταν σπάνια
και γινόταν κυρίως όταν δεν υπήρχε οικογένεια, όπως σε τέσσερις ορφανές, που
εισήχθησαν με αίτηση του Αμαλίειου Ορφανοτροφείου.2 Μη συγγενική σχέση
διαφαίνεται και σε έναν 33χρονο γιατρό που εισήχθη με αίτηση του επιτρόπου του,3
καθώς και σε έναν «εργάτη, γεωργό», 17 ετών και άγαμο, που εισήχθη με αίτηση του
«διευθυντή» του. 4 Εκτός από τα στοιχεία που δίνονται στον πίνακα 8.2, η εικόνα για
τους αιτήσαντες εμπλουτίζεται, αν λάβουμε υπόψη ότι σε κάποιες περιπτώσεις που το
επίθετο του αιτήσαντα ήταν διαφορετικό από του ασθενούς, σημειώνεται ότι ο
πρώτος ήταν γιατρός (σε 15 ασθενείς) ή δικηγόρος (σε 12 ασθενείς). Αν και δεν
μπορεί να αποκλειστεί ότι οι επαγγελματίες αυτοί ενεργούσαν ως συγγενείς ή
γνωστοί του ασθενούς, ο ρόλος τους πιθανόν είχε να κάνει και με το ότι θεωρούνταν
ειδικοί σε σχέση με τη διαδικασία της εισαγωγής στο ίδρυμα λόγω της ιατρικής και
νομικής υφής της. Τέλος, τρεις ασθενείς (δύο έγγαμες γυναίκες και ένας άγαμος
άνδρας) εισήχθησαν με αίτηση ιερέα που είχε διαφορετικό επίθετο αλλά έμενε στην
ίδια περιοχή με αυτούς.5 Η ανάμειξη των ιερέων, όπως και των γιατρών και των
δικηγόρων, στην αίτηση εισαγωγής μπορεί να οφειλόταν και σε δυσκολία των
συγγενών των ασθενών να γράψουν οι ίδιοι την αίτηση εισαγωγής.

2

Δρ/Μητρώα 1909-1911, έτος 1909, αριθμός 47· Δρ/Μητρώα 1917-1918, έτος 1917, αριθμός 36·
Δρ/Μητρώα, 1917-1918, έτος 1918, αριθμός 37 και Δρ/Μητρώα 1918-1919, έτος 1918, αριθμός 65.
3
Δρ/Μητρώα 1919-1921, έτος 1920, αριθμός 65.
4
Δρ/Μητρώα 1904-1906, έτος 1905, αριθμός 70.
5
Δρ/Μητρώα 1906-1909, έτος 1907, αριθμός 26· Δρ/Μητρώα 1915-1917, έτος 1916, αριθμός 40·
Δρ/Μητρώα 1919-1921, έτος 1920, αριθμός 66.

261

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2

Σχέση του αιτήσαντα τη νοσηλεία με τον ασθενή στις ιδιωτικές εισαγωγές (Δρομοκαΐτειο, 19051909 και 1916-1920)
Αιτήσας

Αριθμός ασθενών

Ποσοστό ασθενών

Αδελφός

67

30,3%

Πατέρας

62

28,1%

Ο σύζυγος

37

16,7%

Γιος

8

3,6%

Άλλος άνδρας συγγενής

4

1,8%

Μητέρα

19

8,6%

Η σύζυγος

12

5,4%

Αδελφή

5

2,3%

Άλλη γυναίκα συγγενής

1

0,5%

Μη συγγενής

6

2,7%

221

100,0%

Σύνολο αιτησάντων με γνωστή σχέση με τον ασθενή
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Δρομοκαΐτειο.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται σαφές ότι η διαδικασία εισαγωγής εκπροσωπούνταν
κυρίως από την οικογένεια και μάλιστα από τα ανδρικά μέλη της. Ενώ, όμως, ο
αιτήσας σίγουρα έπαιζε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εισαγωγής, δεν πρέπει να
ταυτίζεται απαραίτητα με αυτόν που εντόπιζε το πρόβλημα και έκρινε ότι η εισαγωγή
στο Δρομοκαΐτειο ήταν σκόπιμη. Αυτές οι ενέργειες, που ήταν πιο ουσιαστικές από
την υπογραφή της αίτησης, ήταν δυνατό να γίνουν κυρίως από ανθρώπους που
γνώριζαν τον ασθενή, άρα από το κοντινό του περιβάλλον, και πιθανόν ήταν πιο
μοιρασμένες ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες. Επιπλέον, η διαπίστωση ότι η αίτηση
εισαγωγής γινόταν συνήθως από συγγενείς των ασθενών, δεν πρέπει να ερμηνεύεται
ως μια αυτονόητα συναινετική απόφαση της οικογένειας, αφού ορισμένα μέλη της
οικογένειας μπορεί να είχαν διαφορετική άποψη για την κατάσταση του ασθενούς και
για τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισής της. Δυστυχώς, οι πηγές δεν παρέχουν
στοιχεία για τα σημεία αυτά.
Στα μητρώα του Αιγινήτειου δεν καταγραφόταν ο αιτήσας την εισαγωγή αλλά
οι «συγγενείς ή κηδεμόνες» των ασθενών, πιθανόν για να βρίσκονται στη διάθεση
του ιδρύματος για ζητήματα σχετικά με την πληρωμή των νοσηλίων, την πορεία του
ασθενούς ή την έξοδό του. Η στήλη αυτή, όμως, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3,
συμπληρωνόταν μόνο στα έτη 1916-1918, δίνοντας στοιχεία μόλις για 122 ασθενείς.
Σε 83 από αυτούς σημειώνεται ως «συγγενής ή κηδεμόνας» κάποιος ιδιώτης, ο οποίος
σε 32 περιπτώσεις είχε το ίδιο επίθετο με τον ασθενή. Η ακριβής σχέση μεταξύ τους
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δεν δηλώνεται, παρά μόνο σε δύο «συγγενείς ή κηδεμόνες», που διευκρινίζεται ότι
ήταν γιοι των ασθενών.6 Οι «συγγενείς ή κηδεμόνες» ήταν κατά κύριο λόγο άνδρες:
μόνο σε δέκα περιπτώσεις το όνομα είναι γυναικείο. Επομένως, ως υπεύθυνοι για
τους ασθενείς του Αιγινήτειου λαμβάνονταν κυρίως ιδιώτες και άνδρες. Τα άτομα
αυτά, όμως, δεν αποτελούσαν τους αιτήσαντες την εισαγωγή στο Αιγινήτειο, για τους
οποίους μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα από τις αιτήσεις νοσηλείας που βρίσκονται
στο αρχείο του Πανεπιστημίου Αθήνας. Πολλές από τις αιτήσεις αυτές γίνονταν από
τον οικογενειακό κύκλο των ασθενών, συνήθως από τον πατέρα, τη μητέρα ή τη
σύζυγο αλλά και από άλλους συγγενείς, όπως τα παιδιά ή τα αδέλφια, καθώς και από
τους κηδεμόνες των ασθενών και ενίοτε από τους ίδιους τους ασθενείς. Μερικές
φορές μη συγγενικά άτομα του άμεσου περιβάλλοντος των ασθενών παρενέβαιναν
και ζητούσαν τη νοσηλεία ή διεκδικούσαν προνομιακή μεταχείριση των ασθενών στο
Αιγινήτειο: στην περίπτωση ενός μοναχού η μονή του,7 ενός μαθητή η σχολή του,8
μιας ορφανής το ορφανοτροφείο.9 Το πρόσωπο του αιτήσαντα έπαιζε ρόλο στην
αποδοχή της αίτησης. Για παράδειγμα, το αίτημα της μονής Ασωμάτων-Πετράκη για
μείωση των νοσηλίων ενός μοναχού της έγινε δεκτό, όταν το ηγουμενικό συμβούλιο
υπενθύμισε τις προσφορές του στο Αρεταίειο, το Αιγινήτειο και το Πανεπιστήμιο.10
Στα δύο σκοτσέζικα ιδρύματα τα μητρώα δεν αναφέρουν τον αιτήσαντα την
εισαγωγή, σημειώνουν όμως, όπως είδαμε, την τάξη των ασθενών, μια πληροφορία
που συνδέεται με το αν η αίτηση εισαγωγής ήταν ιδιωτική ή δημόσια. Στο Gartnavel
η πλειονότητα των ασθενών ήταν ιδιωτικοί (βλ. κεφάλαιο 3) και, άρα, είχαν εισαχθεί
με ιδιωτική αίτηση. Επιπλέον, 168 ασθενείς του δείγματος από τα μητρώα του
βασιλικού ασύλου (22,6%) ήταν εθελοντές, δηλαδή είχαν εισαχθεί με δική τους
αίτηση. Η εθελοντική εισαγωγή συναντάται σε τέτοια έκταση μόνο στο Gartnavel· αν
και, όπως θα δούμε, στα άλλα ιδρύματα υπήρχαν ορισμένοι ασθενείς θετικοί ως προς
τη νοσηλεία τους, στο Gartloch μόνο δύο ασθενείς εισήχθησαν εθελοντικά κατά τα
πρώτα είκοσι έτη του 20ού αιώνα, ενώ στα ελληνικά ιδρύματα κανένας. Περισσότερα
στοιχεία για τους αιτήσαντες εισαγωγή στο Gartnavel καταγράφονταν σε ορισμένα
ιστορικά ασθενών. Συγκεκριμένα, ο αιτήσας (petitioner), που ήταν συνήθως και ο
οικονομικός εγγυητής (surety) της νοσηλείας σημειώνεται σε 57 ιστορικά από το
6

Αιγ/1.1, αριθμός 2413 και Αιγ/1.1, αριθμός 2295.
Κλινικές-Νοσοκομεία 1908-1909, 27/4/1909.
8
Ωστόσο, τα έξοδα θα τα πλήρωνε ο πατέρας του μαθητή. Κλινικές-Νοσοκομεία 1918-1919,
12/7/1919.
9
Κλινικές-Νοσοκομεία 1916-1917, 8/6/1917.
10
Κλινικές-Νοσοκομεία 1908-1909, 27/4/1909.
7
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δείγμα των 193 (πίνακας 8.3). Οι περισσότεροι αιτήσαντες ήταν άνδρες (39 από τους
57 ή 68,4%) και συγγενείς των ασθενών, κατά κύριο λόγο κοντινοί. Στη μόνη
περίπτωση που ο αιτήσας δεν ήταν συγγενής του ασθενούς, επρόκειτο για τον
«curator bonis», το διαχειριστή των οικονομικών υποθέσεων που διοριζόταν από το
δικαστήριο, εφόσον κάποιος κρινόταν ανίκανος να διαχειριστεί ο ίδιος τις υποθέσεις
του.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3

Σχέση του αιτήσαντα τη νοσηλεία με τον ασθενή στις ιδιωτικές εισαγωγές (Gartnavel, 19051910 και 1916-1920)
Αιτήσας

Αριθμός ασθενών

Ποσοστό ασθενών

Πατέρας

10

17,5%

Αδελφός

10

17,5%

Ο σύζυγος

9

15,8%

Γιος

4

7,0%

Άλλος άνδρας συγγενής

5

8,8%

Αδελφή

7

12,3%

Η σύζυγος

6

10,5%

Μητέρα

3

5,3%

Άλλη γυναίκα συγγενής

2

3,5%

Μη συγγενής

1

1,8%

Σύνολο αιτησάντων με γνωστή σχέση με τον ασθενή

57

100,0%

Πηγή: Δείγμα ιστορικών, Gartnavel.

Τα συμπεράσματα από τον πίνακα 8.3 είναι μεν επισφαλή, καθώς βασίζονταν
σε ένα μικρό δείγμα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία από το Δρομοκαΐτειο
εκφράζουν τις ίδιες τάσεις, μπορούμε να πούμε ότι γενικά κεντρικό ρόλο στις
ιδιωτικές αιτήσεις έπαιζαν οι κοντινοί συγγενείς των ασθενών και μάλιστα οι άνδρες.
Η τάση αυτή σχετίζεται με τη νομική θέση των συγγενών πρώτου βαθμού απέναντι
σε άτομα που θεωρούνταν μειωμένης ευθύνης, και συγχρόνως φαίνεται να
επιβεβαιώνει την παρατήρηση γιατρών της εποχής ότι οι οικογένειες επιδίωκαν να μη
γίνεται γνωστή η ψυχική ασθένεια εκτός του στενού οικογενειακού κύκλου.11
Ωστόσο, ο ρόλος του ιδιωτικού αλλά μη οικογενειακού περιβάλλοντος δεν ήταν
ανύπαρκτος, αν και δεν αφορούσε τόσο την αίτηση εισαγωγής όσο τον εντοπισμό του
προβλήματος σε ασθενείς που δεν είχαν επαφή με συγγενείς τους. Για παράδειγμα, η
Jane B. έμενε μόνη της για σαράντα χρόνια σε μια μικρή πόλη ανάμεσα στη
11

Patricia Prestwich, «Family strategies and medical power: ‘Voluntary’ committal in a Parisian
asylum, 1876-1914», Journal of Social History, 1994 (27), σ. 799-814.
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Γλασκόβη και το Stirling. Ο ανιψιός της, ο πιο κοντινός συγγενής της, ο οποίος
τελικά αιτήθηκε την εισαγωγή της στο Gartnavel, έμενε στη Γλασκόβη και είχε
πληροφορηθεί ότι η θεία του δεν ήταν καλά από ένα φίλο της και από τον τραπεζίτη
της, ο καθένας από τους οποίους του έγραψαν, αναφέροντας τα προβλήματά της.12
Αν για τους ιδιωτικούς ασθενείς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι εισήχθησαν
με ιδιωτική αίτηση, η συμμετοχή του ιδιωτικού περιβάλλοντος στην απόφαση και
διαδικασία εισαγωγής δεν αποκλείεται ούτε στην περίπτωση των απόρων. Όπως έχει
διαπιστωθεί για αγγλικά επαρχιακά άσυλα, στην εισαγωγή απόρων έπαιζαν ρόλο όχι
μόνο δημόσιοι φορείς αλλά και συγγενείς, φίλοι, γείτονες, εργοδότες και συνάδελφοι,
με αποτέλεσμα ο πληθυσμός των επαρχιακών ασύλων να μην συνίσταται, όπως
συχνά πιστεύεται, σε άτομα που θεωρούνταν επικίνδυνα για τη δημόσια τάξη.13 Στο
Gartloch, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ασθενών ήταν άποροι (βλ. κεφάλαιο
3), εισάγονταν από τον Επιθεωρητή των Φτωχών. Ωστόσο, ο ρόλος του τελευταίου
μπορούσε να περιορίζεται στην έγκριση των αιτημάτων νοσηλείας. Πραγματικά, τα
ιστορικά πολλών απόρων, όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα, δείχνουν ότι η
απόφαση νοσηλείας κινητοποιούνταν συχνά από το ιδιωτικό τους περιβάλλον, το
οποίο έκανε την αρχική αίτηση στο τοπικό συμβούλιο φρενοπάθειας και
συγκεκριμένα στον Επιθεωρητή των Φτωχών, που ήταν μέλος του συμβουλίου και ο
υπεύθυνος για τις αιτήσεις δωρεάν νοσηλείας.14 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι
Επίτροποι Φρενοπάθειας απέδιδαν την αύξηση των ασθενών των επαρχιακών ασύλων
στις οικογενειακές πρακτικές σε σχέση με τους ψυχικά ασθενείς, δηλαδή στην
«απροθυμία των φτωχών τάξεων να υποβληθούν σε όλα αυτά που συνεπάγεται η κράτηση
στο σπίτι φρενοβλαβών και άχρηστων (useless) συγγενών, που χρειάζονται συνεχή προσοχή
για τη σωστή τους φροντίδα και μπορεί να έχουν ιδιαιτερότητες (peculiarities) λιγότερο ή
περισσότερο αταίριαστες στην οικιακή ζωή (home life)».15
12

HB13/5/165, σ. 404-9.
John Walton, «Casting out and bringing back in Victorian England: Pauper lunatics, 1840-70», στο
William Frederick Bynum, Roy Porter και Michael Shepherd (επιμ.), The Anatomy of Madness: Essays
in the History of Psychiatry, τ. 2, London: Tavistock, 1985, σ. 132-46.
14
«Discussion on the paper read by A. Helen Boyle and John Milsom Rhodes at the Annual Meeting
[της Medico-Psychological Association of Great Britain and Ireland]», Journal of Mental Science, 51
(1905), σ. 688-703.
15
6th Annual Report of Gartloch Asylum and Hospital for Mental Disorders, for the year ending 15th
May 1903, σ. 26-27. Από τα τέλη του 19ου η μείωση της ανοχής της οικογένειας απέναντι στους
ψυχικά ασθενείς παρουσιαζόταν ως ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο, καθώς οι αρμόδιες αρχές για
θέματα φρενοπάθειας στη Βρετανία υποστήριζαν ότι υπήρχε η «τάση σε όλες τις τάξεις να μην
ανέχονται τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στα ίδια τους τα σπίτια... Οι άνθρωποι
απομακρύνονται σε κάποιο άσυλο πιο εύκολα από ό,τι θα γινόταν πριν από μερικά χρόνια» (δική μου
13
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Ο ρόλος του ιδιωτικού περίγυρου στη νοσηλεία των δημόσιων ασθενών
μαρτυρείται στην περίπτωση του Gartloch και από το γεγονός ότι στο δείγμα των
μητρώων καταγραφόταν για 258 ασθενείς (30,1% των ασθενών από το δείγμα των
μητρώων) ο πιο κοντινός γνωστός οικείος τους και η σχέση του με τον ασθενή.
Πρόκειται συχνότερα για άνδρες, αν και η διαφορά ανδρών και γυναικών ήταν μικρή
(136 άντρες, 119 γυναίκες και 3 αγνώστου φύλου), και κυρίως για άτομα από το
στενό οικογενειακό κύκλο του ασθενούς, όπως συζύγους (57 γυναίκες και 46 άντρες),
γονείς (54 πατέρες και 30 μητέρες), αδέλφια (15 αδελφούς και 15 αδελφές) και παιδιά
(17 γιους και 11 κόρες). Ενίοτε καταγράφονται πιο μακρινοί συγγενείς (θείοι και
θείες, ανιψιές και ξαδέλφια), ενώ μόνο δύο από τους οικείους (ένας σπιτονοικοκύρης
και ένας φίλος) δεν ήταν συγγενείς του ασθενούς. Τα στοιχεία αυτά όμως, που είναι
και τα μόνα ποσοτικά, δεν δείχνουν ποιοι ήταν οι αιτήσαντες, οπότε η έκταση της
ανάμειξης του ιδιωτικού περιβάλλοντος στη νοσηλεία των άπορων ασθενών δεν
μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά.
Η συμμετοχή του ιδιωτικού περιβάλλοντος των ασθενών αναγνωρίζεται σε δύο
ακόμα διαδικασίες της εισαγωγής, οι οποίες δεν ταυτίζονταν απαραίτητα με την
αίτηση εισαγωγής: τη μεταφορά των ασθενών στο ίδρυμα και την πληροφόρηση των
γιατρών για το ιστορικό τους. Στις περιπτώσεις που έχουμε στοιχεία για αυτόν που
είχε οδηγήσει τον ασθενή στο ίδρυμα, ο οποίος συχνά παρείχε και πληροφορίες για
τον ασθενή, επρόκειτο κυρίως για κάποιο συγγενή,16 συνάδελφο17 ή ακόμα και για το
γιατρό του ασθενούς.18 Στο ιδιωτικό περιβάλλον του ασθενούς ανήκαν συνήθως και
αυτοί που έδιναν το ιστορικό του. Στο Αιγινήτειο τις περισσότερες φορές ήταν
κοντινοί συγγενείς του ασθενούς, συνήθως η μητέρα και λιγότερο ο πατέρας, ο
σύζυγος ή η σύζυγος. Οι γυναίκες συγγενείς εμφανίζονταν συχνότερα από τους
άνδρες συγγενείς ως πληροφορητές, ενώ οι μη συγγενείς πληροφορητές (φίλοι,
γείτονες, συνάδελφοι ή γιατροί) ήταν πάντα άνδρες. Στο Δρομοκαΐτειο ως
πληροφορητές αναφέρονταν συνήθως οι ίδιοι οι ασθενείς και «οικείοι» τους, χωρίς να
προσδιορίζεται η ακριβής σχέση των τελευταίων με τους ασθενείς, εκτός από δύο
περιπτώσεις, τον εργοδότη ενός ασθενούς και τον αδελφό ενός άλλου. Στο Gartloch
και το Gartnavel οι πληροφορητές ήταν περισσότερο γυναίκες παρά άνδρες και
υπογράμμιση). Roy Porter, «Madness and the family before Freud: Τhe view of the mad-doctors»,
Journal of Family History, 23 (1998), σ. 159-72.
16
HB13/5/139, σ. 186-89· HB13/5/144, σ. 470-72 και Αιγ/9.2, σ. 421.
17
Αιγ/9.2, σ. 331.
18
Αιγ/9.2, σ. 377.
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περισσότερο συγγενείς και μάλιστα κοντινοί (σύζυγοι, γονείς, αδέλφια και παιδιά)
παρά άλλα πρόσωπα, μη συγγενικά, όπως γιατροί και νοσοκόμοι, που είχαν φροντίσει
ιδιωτικά τον ασθενή πριν εισαχθεί, αλλά και φίλοι, γείτονες, νοικάρηδες,
σπιτονοικοκύρηδες, εργοδότες και υπάλληλοι.
Συνοπτικά, σε όλα τα ιδρύματα το ιδιωτικό περιβάλλον και κυρίως η οικογένεια
των ασθενών συμμετείχε στη νοσηλεία τους, κάνοντας την αίτηση εισαγωγής,
οδηγώντας τους στο ίδρυμα, έχοντας το ρόλο του υπεύθυνου και παρέχοντας
πληροφορίες για αυτούς. Οι διαδικασίες αυτές φαίνονται χωρισμένες ανάμεσα στους
άνδρες και τις γυναίκες. Οι άνδρες αναλάμβαναν συχνότερα την αίτηση εισαγωγής
και την ανάληψη της ευθύνης των ασθενών, που ήταν δημόσιες διαδικασίες και, άρα,
πιο κοντά στους κοινωνικούς ρόλους των ανδρών. Οι γυναίκες, από την άλλη μεριά,
είχαν το βασικό λόγο στην κατάρτιση του ιστορικού, μια διαδικασία που είχε να
κάνει περισσότερο με την προσωπική σχέση του πληροφορητή με τον ασθενή.
Μάλιστα, μερικές φορές συμβαίνει να καταγράφεται άνδρας οικείος ή αιτήσας αλλά
γυναίκα πληροφορητής.19 Ωστόσο, καθώς μερικές φορές συμβαίνει και το
αντίστροφο,20 ενώ πολλές φορές ο αιτήσας λειτουργούσε και ως πληροφορητής, δεν
θα έπρεπε να ταυτίσουμε απόλυτα τη μία διαδικασία με τους άνδρες και την άλλη με
τις γυναίκες.

Σκοποί και λόγοι των ιδιωτικών εισαγωγών

Αν, όπως έγινε εμφανές, το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών συμμετείχε στη
νοσηλεία τους, τότε για ποιους λόγους προσέγγιζε τα ιδρύματα; Στην ιστοριογραφία
της ψυχιατρικής έχει υποστηριχθεί ότι τα ψυχιατρικά ιδρύματα χρησιμοποιούνταν σε
μεγάλο βαθμό από την οικογένεια για τη φροντίδα, τη θεραπεία, τον έλεγχο και την
αναμόρφωση ασθενών και δύσκολων μελών της.21 Ορισμένοι ερευνητές, μάλιστα,
19

Για παράδειγμα, HB1/5/2, αριθμός 2726 και HB1/14/15, σ. 289-91· HB1/5/2, αριθμός 3158 και
HB1/14/18, σ. 109-11· HB13/5/166, σ. 141-47· HB13/5/166, σ. 106-11 και HB13/5/144, σ. 246-50.
20
HB1/5/2, αριθμός 2993 και HB1/13/15, σ. 291-93· HB1/5, αριθμός 23263 και HB1/14/18, σ. 401-3.
21
Mark Finnane, «Asylums, Families and the State», History Workshop Journal 20 (1985), σ. 134-48·
Nancy Tomes, The Art of Asylum-Keeping: Thomas Story Kirkbride and the Origins of American
Psychiatry (1984), Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1994, σ. 90-124· John Walton,
«Casting out and bringing back in Victorian England», ό.π., σ. 132-46· Constance McGovern, «The
community, the hospital, and the working-class patient: The multiple uses of asylum in nineteenth
century America», Pennsylvania History, 54 (1987), σ. 17-33· David Wright, «Getting out of the
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συντάσσονται με την άποψη ότι η ανοχή της οικογένειας απέναντι στα μέλη που την
αποσταθεροποιούσαν είχε μειωθεί και ότι η απομάκρυνσή τους από το σπίτι ήταν πιο
πιθανή από ό,τι παλιότερα και αποδίδουν την αλλαγή αυτή στα νέα από τα μέσα του
18ου αιώνα οικογενειακά πρότυπα της αρμονίας, ασφάλειας και σταθερότητας22
καθώς και στη αυξανόμενη διαθεσιμότητα των ιδρυμάτων.23 Στην ενότητα αυτή, θα
χρησιμοποιήσουμε τα ιστορικά ασθενών και συγκεκριμένα το κομμάτι της ιστορίας
της νόσου, όπου περιγραφόταν η κατάσταση του ασθενούς πριν την εισαγωγή του,
ώστε να κατανοήσουμε ποιοι παράγοντες ωθούσαν το ιδιωτικό περιβάλλον στην
προσαγωγή ασθενών στα ιδρύματα.
Ξεκινώντας, πρέπει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή πολλών ασθενών στα τέσσερα
ιδρύματα σχετιζόταν με τη σοβαρότητα της φυσικής τους κατάστασης.24 Σωματικά
συμπτώματα εντοπίζονταν και καταγράφονταν κατά την εισαγωγή των ασθενών από
τους γιατρούς των ιδρυμάτων (βλ. κεφάλαιο 7), οι οποίοι επιπλέον επισήμαιναν
ενίοτε την επικίνδυνη γενική σωματική κατάσταση των ασθενών: η Σοφία Π., για
παράδειγμα, οδηγήθηκε στο Αιγινήτειο σε «υποκωματώδη κατάστασιν» με γενική
απίσχνανση και έκλυση των δυνάμεων.25 Στο Gartnavel πάνω από το 30% των
ασθενών του δείγματος των μητρώων εκτιμήθηκε ότι είχε εισαχθεί σε κακή φυσική
κατάσταση και στο Gartloch, σύμφωνα με τον ιατρικό διευθυντή, αρκετοί από τους
εισαχθέντες ασθενείς έπασχαν από σοβαρές οργανικές παθήσεις.26 Μάλιστα, το
Gartloch είχε το υψηλότερο ποσοστό θανάτων πριν κλείσει ένα έτος νοσηλείας
(15,4% των ασθενών από το δείγμα των μητρώων, ενώ στα άλλα τρία ιδρύματα το
ίδιο ποσοστό κυμαινόταν από 9 ως 10%). Οι ασθενείς που πέθαιναν μερικές μέρες ή
μήνες μετά την εισαγωγή τους εισάγονταν πιθανόν σε κρίσιμη σωματική κατάσταση.
Ανάμεσα στις αιτίες θανάτου που σημειώνονταν ήταν η γενική παράλυση, η
asylum: Understanding the confinement of the insane in the nineteenth century», Social History of
Medicine, 10 (1997), σ. 137-55· Patricia Prestwich, «Family strategies and medical power», ό.π., 799814· Yannick Ripa, Women and Madness: The Incarceration of Women in Nineteenth-Century France,
Cambridge: Polity Press, 1990, κεφάλαιο 2 και Louise Wannell, «Patients’ relatives and psychiatric
doctors: Letter writing in the York Retreat, 1875-1910», Social History of Medicine 20 (2007), σ. 297313.
22
Nancy Tomes, The Art of Asylum-Keeping, ό.π., σ. 127 και Edward Shorter, A History of Psychiatry:
From the Era of the Asylum to the Age of Prozac, New York: John Wiley, 1997, σ. 50-52.
23
Roy Porter, «Madness and the family before Freud», ό.π., σ. 159-72 και Edward Shorter, A Ηistory
of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac, New York: John Wiley, 1997, σ. 50.
24
Για τη χρήση των ασύλων απόρων ως νοσοκομείων για σωματικά προβλήματα από ασθενείς που δεν
είχαν την οικονομική δυνατότητα για άλλου τύπου περίθαλψη, βλ. Constance McGovern, «The
community, the hospital, and the working-class patient», ό.π., σ. 17-33.
25
Αιγ/9.2, σ. 313.
26
Για παράδειγμα, 6th Annual Report of Gartloch Asylum and Hospital for Mental Disorders, for the
year ending 15th May 1903, σ. 26.
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πνευμονία, η καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες σωματικές ασθένειες που είχαν οι
ασθενείς πριν εισαχθούν, και η εξάντληση λόγω της χρόνιας νόσου ή της
προχωρημένης ηλικίας. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, είδαμε ότι τουλάχιστον στα
σκοτσέζικα ιδρύματα στις αρχές του 20ού αιώνα αποτελούσαν ένα αρκετά μεγάλο
και αυξανόμενο μέρος των ασθενών και ότι θεωρούνταν από τους γιατρούς των
ιδρυμάτων ως δύσκολοι και ανίατοι ασθενείς, που εισάγονταν εν μέρει λόγω της
σωματικής τους αδυναμίας και είχαν υψηλά ποσοστά θνησιμότητας (βλ. κεφάλαιο 5).
Παράλληλα, τα σωματικά προβλήματα έπαιζαν ρόλο στην ιστορία των ασθενών
όπως την αφηγούνταν οι οικείοι τους, και ενίοτε προβάλλονταν ως σημαντικό μέρος
των παραγόντων που είχαν οδηγήσει στη νοσηλεία. Για παράδειγμα, ενώ η Μαρία Κ.
είχε ψυχικά συμπτώματα για ενάμιση χρόνο, εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο, αφού τους
μήνες πριν την εισαγωγή της ήταν κλινήρης και είχε «άφεσιν» ούρων και
κοπράνων.27 Η Isabella R. είχε να φάει, σύμφωνα με τους συγγενείς της, έξι ημέρες28
και για έναν ασθενή του βασιλικού ασύλου η γυναίκα και η κόρη του σημείωσαν ότι
δεν μπορούσαν να τον χειριστούν στο σπίτι, όχι μόνο επειδή δεν ησύχαζε ποτέ αλλά
και επειδή δεν ήλεγχε τα ούρα του.29 Εύκολα γίνεται αντιληπτό γιατί ασθενείς
κλινήρεις, με ακράτεια, προβλήματα στη σίτιση και άλλα έντονα σωματικά
προβλήματα, για παράδειγμα παραλύσεις, ήταν δύσκολο να μένουν στο σπίτι.
Αφενός, απαιτούσαν εντατική και μερικές φορές εξειδικευμένη θεραπεία, όπως
σίτιση με ορό. Αφετέρου, και μόνο η περίθαλψη που θα λάμβαναν τέτοιοι ασθενείς
στα ιδρύματα ήταν πολλές φορές ικανό κίνητρο νοσηλείας, καθώς η φροντίδα τους
ήταν δύσκολη, ενώ η έλλειψη κατάλληλης περιποίησης στο σπίτι προβαλλόταν ενίοτε
ως αιτία επιδείνωσης της κατάστασής τους.30
Η δυσκολία φροντίδας δεν οφειλόταν μόνο σε σωματικές διαταραχές αλλά και
στη συμπεριφορά των ασθενών, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες των οικείων τους,
δημιουργούσε προβλήματα, φόβους και εντάσεις, δεν ήταν διαχειρίσιμη ή ανεκτή από
τον περίγυρό τους και έκανε δύσκολη τη συμβίωση με τους ασθενείς.31 Οι απειλές
και απόπειρες αυτοκτονίας προκαλούσαν ανησυχία και συνέβαλλαν στην τοποθέτηση
27

Δρ/Ιστορικά 1904-1907, σ. 811.
HB1/13/27, σ. 189-90.
29
HB13/5/145, σ. 89-91.
30
HB13/5/173, σ. 229-33.
31
Για τη σημασία της συμπεριφοράς στην εισαγωγή στα ψυχιατρικά ιδρύματα, βλ. Joost Vijselaar,
«Out and in: The family and the asylum. Patterns of admission and discharge in three Dutch psychiatric
hospitals 1890-1590», στο Marijke Gijswijt-Hofstra, Harry Oosterhuis, Joost Vijselaar και Hugh
Freeman (επιμ.), Psychiatric Cultures Compared: Psychiatry and Mental Health Care in the Twentieth
Century: Comparisons and Approaches, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2006, σ. 277-294.
28
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των ασθενών από τους οικείους τους σε ένα περιβάλλον όπου η επίβλεψη ήταν
στενότερη.32 Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι ασθενείς που για χρόνια δεν ήταν
καλά, εισάγονταν μέσα σε ημέρες ή εβδομάδες μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας.33
Πολλοί ασθενείς χαρακτηρίζονταν απαθείς και απρόθυμοι να φροντίσουν τον εαυτό
τους,34 να σηκωθούν από το κρεβάτι και να κάνουν τις πιο απλές πράξεις, όπως να
φάνε και να ντυθούν, με αποτέλεσμα να χρειάζονται συνεχή βοήθεια και
παρότρυνση.35 Επιπλέον, η «αφηρημάδα» ορισμένων καθιστούσε αναγκαία τη
διαρκή, προσεκτική επίβλεψή τους, για να μην πάθουν ή να μην κάνουν κακό.36 Όταν
αυτού του τύπου η περιποίηση και επίβλεψη δεν ήταν αποτελεσματική ή δυνατή, το
περιβάλλον των ασθενών στρεφόταν στο ίδρυμα.37 Η οικιακή περίθαλψη ήταν ακόμα
δυσκολότερη όταν οι ασθενείς γίνονταν εχθρικοί ή βίαιοι προς αυτούς που τους
φρόντιζαν. Για παράδειγμα, η Mary M., που έμενε συνεχώς στο κρεβάτι,
αντιστεκόταν σε κάθε προσπάθεια της μητέρας της να την καθαρίσει, πετώντας της
πράγματα,38 ενώ ο Hugh McN., 65 χρονών, εκδήλωσε αντιπάθεια για την ανιψιά του
που τον φρόντιζε, έγινε οξύθυμος, βγήκε εκτός ελέγχου και τη χτύπησε.39
Η εχθρική διάθεση, η διέγερση, η βία και η καταστροφικότητα ήταν από τις πιο
συχνές συμπεριφορές που προβάλλονταν από τους οικείους των ασθενών ως αφορμές
ή αιτίες της εισαγωγής, σηματοδοτώντας την κορύφωση της έντασης στη σχέση του
ασθενούς με αυτούς. Για παράδειγμα, ο Χρήστος Λ. μεταφέρθηκε από τους οικείους
του στην Αθήνα για θεραπεία, μόνο όταν άρχισε να μιλά αισχρά εναντίον τους·40 ο
Γεώργιος Τ., «έτρεφεν άσπονδον μίσος κατά του πατρός του και της αδελφής του
όθεν ανεκλείσθη και πάλιν εις το Νοσοκομείον»41 και ο Ιάκωβος Ρ., «αλκοολικός ων
και επιθετικός προ 10 ημερών καταστάς εισήχθη εις την Κλινικήν».42 Η Elizabeth F.,
23 ετών, η οποία εισήχθη επειγόντως με ένα μόνο πιστοποιητικό (certificate of
emergency), είχε, σύμφωνα με τη μητέρα της, απειλήσει να την τραυματίσει, ήταν σε
32

HB1/14/15, σ. 367-70· HB13/5/144, σ. 470-72· HB13/5/174, σ. 550-54 και Αιγ/9.1, σ. 7.
HB13/5/163, σ. 253-55· HB13/5/166, σ. 329-33· HB13/5/146, σ. 292-94 και Δρ/Ιστορικά 1918, σ.
950-51.
34
HB1/14/13, σ. 47-51· HB1/14/16, σ. 35-37· HB13/5/172, σ. 397-402· HB13/5/174, σ. 550-54·
Αιγ/9.2, σ. 147 και Αιγ/9.2, σ. 193.
35
HB13/5/174, σ. 386-90.
36
Επιστολή του αδελφού του ασθενή στο Δρ/Ιστορικά 1900-1902.
37
HB1/14/19, σ. 257-59· HB1/14/35, σ. 94-95· HB13/5/138, σ. 378-82· HB13/5/175, σ. 243-47 και
HB13/5/144, σ. 470-72.
38
HB13/5/165, σ. 169-73.
39
HB13/5/145, σ. 23-26. Βλ. και Αιγ/9.1, σ. 159.
40
Επιστολή του αδελφού του ασθενή στο Δρ/Ιστορικά 1900-1902.
41
Επιστολή συγγενή του ασθενή στο Δρ/Ιστορικά 1900-1902.
42
Αιγ/9.2, σ. 80. Βλ. και HB13/5/173, σ. 382-88 και HB13/5/162, σ. 167-69.
33
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διέγερση για τρεις μέρες πριν την εισαγωγή της και είχε γίνει ανεξέλεγκτη.43 Καθώς η
Elizabeth απολύθηκε μετά από τρεις ημέρες, όταν έληξε το πιστοποιητικό, φαίνεται
ότι η νοσηλεία της είχε χρησιμεύσει ως άμεση και προσωρινή λύση σε μια
κατάσταση που το περιβάλλον της δεν μπορούσε να χειριστεί. Άλλες φορές, αν και ο
περίγυρος των ασθενών έβρισκε τρόπο να τους θέσει υπό έλεγχο, δεν ήταν δυνατό να
αναλάβει αυτό το ρόλο παρά προσωρινά. Για παράδειγμα, ο Joral D., που εισήχθη
από το ατμόπλοιο όπου εργαζόταν, είχε κρατηθεί δεμένος, σύμφωνα με το γιατρό του
πλοίου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού λόγω της απρόοπτης βίαιης, ανόητης και
αυτοκτονικής συμπεριφοράς του, αλλά μεταφέρθηκε στο Gartloch αμέσως μόλις το
πλοίο έφτασε στη Γλασκόβη.44 Το περιστατικό αυτό δείχνει, επιπλέον, ότι η
συμπεριφορά των ασθενών δεν ενοχλούσε μόνο την οικογένειά τους,45 αλλά και τους
συναδέλφους ή τους γείτονές τους, που ενοχλούνταν όταν οι ασθενείς έκαναν πολύ
θόρυβο, ήταν υβριστικοί ή αναμειγνύονταν στις υποθέσεις τους.46 Από την άλλη
μεριά, υπήρχαν ασθενείς που προκαλούσαν αναταραχή (και) στον ευρύτερο δημόσιο
χώρο, για παράδειγμα διέκοπταν την κυκλοφορία των οχημάτων47 ή επετίθεντο σε
ανθρώπους στο δρόμο.48 Αυτοί οι ασθενείς ενίοτε προκαλούσαν και την ανάμειξη της
αστυνομίας, ιδίως όταν γίνονταν βίαιοι, περιπλανιούνταν ή έκλεβαν,49 με αποτέλεσμα
το ιδιωτικό τους περιβάλλον να έρχεται σε δύσκολη θέση και να επιδιώκει την
εισαγωγή τους στο ίδρυμα.
Ο ορισμός της ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς είχε να κάνει με κοινωνικά
χαρακτηριστικά και κυρίως με το φύλο και την ηλικία του ασθενούς. Οι οικείοι των
ασθενών συναρτούσαν την ασθένεια και την ανάγκη νοσηλείας στους άνδρες με την
ανεργία και ιδιαίτερα με την απροθυμία50 και την αρνητική αντίδραση στις προτροπές
των γύρω τους να εργαστούν.51 Η μητέρα του Joseph B., η οποία ήταν χήρα και
πιθανόν εξαρτιόταν οικονομικά από αυτόν, παραπονιόταν ότι ο γιος της δεν δούλευε
αρκετά, απλά καθόταν στο σπίτι και διάβαζε και είχε την παράλογη ιδέα ότι ήταν
ελεύθερος να δουλεύει ή να μη δουλεύει και να κάνει ό,τι ήθελε.52 Στις γυναίκες
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HB13/5/166, σ. 366-69.
HB1/14/15, σ, 31-33.
45
HB13/5/164, σ. 517-20· HB1/14/35, σ. 94-95.
46
HB1/13/30, σ. 70-73· HB1/14/15, σ. 31-33· HB13/5/146, σ. 103-8 και Αιγ/9.1, σ. 187.
47
HB13/5/174, σ. 202-5.
48
HB1/14/13, σ. 209-13.
49
HB1/14/17, σ. 477-79.
50
Δρ/Ιστορικά 1918, σ. 920-21.
51
HB1/14/13, σ. 47-51.
52
HB1/14/13, σ. 123-26.
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αντίστοιχο ρόλο έπαιζε η παραμέληση των οικιακών και μητρικών τους καθηκόντων,
η οποία συνδεόταν ενίοτε με την κατανάλωση αλκοόλ και τη βίαιη συμπεριφορά. Για
παράδειγμα, η Isabel D., που θεωρούνταν αλκοολική δύο χρόνια πριν την εισαγωγή
της, εισήχθη στο Gartnavel όταν δεν μπορούσε πια να φροντίσει τα παιδιά, το σπίτι
και τον εαυτό της. Επιπλέον, είχε ενεχυριάσει πράγματα του σπιτιού και ρούχα για να
αγοράσει αλκοόλ, και είχε απειλήσει να χτυπήσει τον άντρα της, ο οποίος είχε
καλέσει την αστυνομία. Μια μέρα αφού του πέταξε μπουκάλια και πιάτα,
πιστοποιήθηκε ως ψυχικά ασθενής για να εισαχθεί στο Gartnavel.53 Η κατάσταση μια
άλλης ασθενούς επιδεινώθηκε όταν άρχισε να πίνει «οινοπνεύματα άφθονα»:
περιφερόταν και πήγαινε «άνευ αιδούς» και έτρωγε σε σπίτια και καταστήματα, ενώ
την εποχή της εισαγωγής της δεν μπορούσε πια να επιληφθεί των οικιακών εργασιών.
Η διάνοιά της ήταν διαυγής και κατά την εισαγωγή της θεωρήθηκε ήσυχη με μόνα
συμπτώματα εμετό, διακοπή της έμμηνης ρύσης και ευσυγκινησία.54 Επομένως, οι
λόγοι της εισαγωγής της φαίνεται ότι κατά κύριο αφορούσαν την παραβίαση των
προδιαγεγραμμένων γυναικείων ρόλων, που είχαν να κάνουν με την επιτέλεση των
οικιακών εργασιών, την επικέντρωση στην ιδιωτική σφαίρα, την εγκράτεια και την
αιδώ. Τέλος, ορισμένα από τα παιδιά και τους εφήβους εισάγονταν από την
οικογένειά τους, επειδή δεν δούλευαν, είχαν παράλογες απαιτήσεις ή δεν
συμπεριφέρονταν όπως άρμοζε σε ανηλίκους: τσακώνονταν, μιλούσαν άσχημα,
γίνονταν εχθρικοί και βίαιοι και μάλιστα χωρίς λόγο και απέναντι σε μέλη της
οικογένειά τους, όπως τον πατέρα και τα αδέλφια τους, και δεν ακολουθούσαν τις
υποδείξεις των μεγαλύτερών τους,55 ακόμα και σε απλά θέματα, όπως να πλύνουν τα
χέρια τους και να κάνουν το σταυρό τους.56
Πολλές από τις συμπεριφορές που ήδη αναφέρθηκαν επενδύονταν από τους
οικείους των ασθενών με ηθική σημασία. Μια νοικοκυρά, που αδιαφορούσε για το
νοικοκυριό της, ήταν βρώμικη, έκλεβε και έβαζε ενέχυρο αντικείμενα για να
αγοράσει οινοπνευματώδη ποτά, και είχε απειλήσει να σκοτώσει τον άντρα της,
χαρακτηρίστηκε από αυτόν ως ασεβής, χωρίς καμία «έννοια καθήκοντος» και «ηθική
αιδώ».57 Μάλιστα, σε ορισμένους ασθενείς οι ηθικά μεμπτές πράξεις αποτελούσαν
κεντρικό στοιχείο της συμπεριφοράς και των αιτιών εισαγωγής τους, όπως τις
53
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παρουσίαζαν οι οικείοι τους. Αν και ο 14χρονος Andrew McC. θεωρήθηκε τόσο από
τους γιατρούς που τον πιστοποίησαν όσο και από αυτούς του ιδρύματος ότι έπασχε
από «ελαττωματική νοημοσύνη», η μητέρα του δεν αναφέρθηκε καθόλου σε
διανοητικά προβλήματα αλλά μόνο στην «αδιόρθωτη» συμπεριφορά του: ο γιος της
είχε τη συνήθεια να κλέβει και αρνούνταν να μείνει στο σπίτι προτιμώντας το
ξενοδοχείο.58 Στις γυναίκες η παραμονή εκτός σπιτιού, ιδίως τη νύχτα, ο «μη
συμβατικός» τρόπος γνωριμίας ανδρών και η συναναστροφή με άγνωστους,
τουλάχιστον στους γονείς, άνδρες περιγράφονταν ως απρεπής και ανώμαλη
συμπεριφορά, και προκαλούσε ανησυχία στους γονείς, ιδιαίτερα εφόσον δεν
μπορούσαν να ελέγξουν την κατάσταση, είτε επειδή η κόρη τους ενοχλούνταν και
αντιδρούσε έντονα στις συμβουλές τους59 είτε επειδή εργαζόταν και έμενε μακριά
από το σπίτι.60
Οι ηθικές συνδηλώσεις της ασθένειας είναι πιο έντονα αισθητές στους ασθενείς
που διαγνώστηκαν με «ηθική φρενοπάθεια» και ιδίως σε δύο εφήβους, τον Χαρίλαο
Α., 18 ετών και τον Τριαντάφυλλο Τ., 17 ετών. Ο πρώτος, που περιγράφηκε ως
ψεύτης, ιδιότροπος και κλέφτης από την παιδική του ηλικία, έλεγε ψέματα για να
αποφύγει το σχολείο και για να αποσπάσει χρήματα από γνωστούς του και έφευγε
από το σπίτι χωρίς λόγο και ειδοποίηση. Η ιατρική εκτίμηση συμφωνούσε με τις
περιγραφές των οικείων του ασθενούς, καθώς, σύμφωνα με το γιατρό του
Δρομοκαΐτειου, ο Χαρίλαος δεν είχε κάποιο διανοητικό πρόβλημα, αφού συζητούσε
καλά και είχε ακέραια αντίληψη του τόπου και μνήμη. Χαρακτηριζόταν όμως από
«ψυχικές ανωμαλίες στην ηθική και διανοητική σφαίρα», όπως απάθεια, αβουλησία,
«ταχεία απόσβεση φιλητικών συναισθημάτων» και διαγνώστηκε με «εκφυλογενή ή
κληρονομική φρενοπάθεια, ηθική φρενοπάθεια με περιοδικές διεγέρσεις».61
Παρόμοια διάγνωση («κληρονομική ή των εκφύλων φρενοπάθεια υπό μορφήν ηθικής
φρενοπάθειας») δόθηκε και στο σπουδαστή Τριαντάφυλλο Τ., του οποίου οι «ηθικές
διαστροφές» και ο ασυμβίβαστος χαρακτήρας είχαν εκδηλωθεί και προκαλούσαν
οικογενειακά επεισόδια επίσης από την παιδική του ηλικία. Ήταν ισχυρογνώμων,
ευερέθιστος, παρορμητικός και «μη πτοούμενος προ ουδενός». Δεν ήθελε να
παρακολουθήσει τα μαθήματά του και οδηγούνταν στο σχολείο με τη βία ή και με
αστυνομική επέμβαση. Η απαίτησή του για χρήματα προκαλούσε έντονες
58
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οικογενειακές συγκρούσεις, κατά τις οποίες εκβίαζε του γονείς του και τους
επιβαλλόταν, με αποτέλεσμα τελικά να τους αποσπά χρήματα και να τα ξοδεύει, για
να κορέσει «αφειδώς» τις επιθυμίες του, οι οποίες είχαν να κάνουν με κοινές γυναίκες
και φίλους κατώτερης κοινωνική τάξης. Αν οι γονείς του αντιστέκονταν στα αιτήματά
του ή προσπαθούσαν να τον νουθετήσουν, εξαπτόταν σε τέτοιο βαθμό που μιλούσε
απρεπώς, χειροδικούσε και έφτανε σε «εγκληματικές πράξεις». Η αδυναμία των
γονιών του να τον φέρουν στον ίδιο δρόμο, η διαπίστωση ότι «συνεπεία των
επιπλήξεων των συγγενών του η ψυχική κατάστασις του ασθενούς τη ημέρα
επεδεινούτο» και η καλή διανοητική κατάσταση του ασθενούς κατά την εισαγωγή
του, όταν ο γιατρός σημείωνε ότι δεν παρουσίαζε κάποιο αξιόλογο σύμπτωμα,62
ενισχύουν την αίσθηση ότι ο Τριαντάφυλλος εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο για
πειθαρχικούς λόγους, επειδή οι οικείοι του δεν μπορούσαν να του επιβληθούν.
Συνοψίζοντας, τα στοιχεία από τα τέσσερα ιδρύματα επιβεβαιώνουν ότι τα
ψυχιατρικά ιδρύματα χρησιμοποιούνταν από το ιδιωτικό περιβάλλον του ασθενούς
ως διέξοδος σε μια κρίση, συνήθως έντονη και ενίοτε μακροχρόνια,63 εφόσον ο
ασθενής

προκαλούσε

προβλήματα,

αναταραχή

και

ενόχληση,

θεωρούνταν

απειλητικός για τους άλλους ή για τον εαυτό του, χρειάζονταν ειδική θεραπεία και
κυρίως φροντίδα.64 Όπως είδαμε στο προηγούμενο μέρος, σύμφωνα με τους
ψυχιάτρους η νοσηλεία δεν γινόταν μόνο με σκοπό την ίαση, αλλά και προκειμένου
οι οικείοι των ασθενών να απαλλαγούν από το βάρος και την ευθύνη της φροντίδας
και φύλαξής τους (βλ. κεφάλαιο 5). Αν και τουλάχιστον όσον αφορούσε τους
ηλικιωμένους αυτή η χρήση των ιδρυμάτων ήταν πιθανώς πιο περιορισμένη στην
Ελλάδα από ό,τι στη Σκοτία, και τα ελληνικά ιδρύματα καλούνταν να αναλάβουν τη
μακροχρόνια φύλαξη δύσκολων ασθενών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός
φοιτητή, η μητέρα του οποίου ζητούσε τη δωρεάν νοσηλεία του στο Αιγινήτειο,
επειδή ο ασθενής έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του και τη ζωή όλων στο σπίτι και ήταν
αδύνατο να τον περιποιηθούν και να τον επιβλέψουν. Η μητέρα τόνιζε ότι δεν θα
διαφωνούσε να εισαχθεί ο γιος της με έξοδα του πανεπιστήμιου στο Δρομοκαΐτειο,
όπου θα μπορούσε να συντηρηθεί «δια βίου» με παρόμοιο οικονομικό κόστος.65
Παρά την ψυχιατρική αντίληψη ότι στις αρχές του 20ού αιώνα «το άσυλο ήταν πλέον
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πολύ λιγότερο ένας τόπος στενής φύλαξης και ομοιόμορφης ρουτίνας (close
guardianship and uniform routine) και πολύ περισσότερο ένα νοσοκομείο και ένα
σπίτι με προσεκτική ιατρική θεραπεία… και τη μεγαλύτερη δυνατή ελευθερία»,66 τα
ιδρύματα συνέχιζαν να εξυπηρετούν τις ανάγκες περίθαλψης και φύλαξης των
ασθενών και η κοινή γνώμη αντιμετώπιζε τουλάχιστον ως τη δεκαετία του 1930 τους
ψυχιάτρους λιγότερο ως ειδικευμένους γιατρούς και περισσότερο ως «επιστάτες» που
φρόντιζαν τους ασθενείς (caretakers), σύμφωνα με έναν ψυχίατρο, που άρχισε να
εργάζεται στο Gartnavel τη δεκαετία του 1910.67
Επιπλέον,

η

σύνδεση

της

ψυχιατρικής

νοσηλείας

με

ανεξέλεγκτες

συμπεριφορές, που γίνονταν αντιληπτές ως ανήθικες, ντροπιαστικές, επικίνδυνες και
ασύμβατες με τους ρόλους και τα χαρακτηριστικά που οι ασθενείς αναμένονταν να
έχουν, αναδεικνύουν ότι το ψυχιατρικό ίδρυμα μπορούσε να χρησιμοποιείται από το
ιδιωτικό περιβάλλον και ιδίως από την οικογένεια ως μέσο πειθάρχησης και
αναμόρφωσης.68 Σε αυτές τις περιπτώσεις η οικογένεια εμφανίζεται όχι ως ο
ιδιωτικός χώρος προστασίας που περιέγραφε το οικιακό ιδεώδες, αλλά ως φορέας
κοινωνικού ελέγχου,69 στην εκπλήρωση του οποίου επιστρατευόταν ενίοτε η
ψυχιατρική νοσηλεία. Οι προσπάθειες των ψυχιάτρων να παίξουν ρόλο στη
διαχείριση των κοινωνικών σχέσεων (βλ. κεφάλαιο 7), φαίνεται ότι έβρισκαν
αντίκρισμα, καθώς οι διαταραχές της συμπεριφοράς και του χαρακτήρα στις οποίες
αναφέρονταν οι ψυχίατροι αναγνωρίζονταν από τους οικείους των ασθενών ως
προβλήματα

που

μπορούσαν

να

αντιμετωπιστούν

ψυχιατρικά.

Ειδικά

οι

συμπεριφορές που περιγράφονταν από τους οικείους των έφηβων ασθενών ήταν πολύ
κοντά στις ψυχιατρικές περιγραφές της ηθικής φρενοπάθειας και ηλιθιότητας, της
πρωτογενούς και πρωτογόνου ανοίας, της ηβηφρένειας και της εφηβικής
φρενοπάθειας.
Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι τα παιδιά και οι έφηβοι ήταν λίγοι στα
ιδρύματα, ενώ γενικά η ασυμβίβαστη και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, που
περιγραφόταν σχεδόν σε όλους τους ασθενείς, αποτελώντας ένα από τα βασικά
χαρακτηριστικά της ψυχικής ασθένειας, όπως γινόταν αντιληπτή από επαγγελματίες
και μη, τις περισσότερες φορές εντασσόταν σε μια ευρύτερη εικόνα διαταραχών,
66
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όπως

ασυναρτησίας,

οργής,

ύβρεων,

τάσεων

αυτοκτονίας,

διανοητικής

εξασθένησης,70 προβλημάτων στη μνήμη, κατάθλιψης και παραληρήματος.71 Με λίγα
λόγια, αν και στα ιδρύματα συναντάμε περιστατικά που μοιάζουν λιγότερο με ψυχικά
ασθενείς και περισσότερο με δύσκολους ή διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν
γίνονταν κατανοητοί από τους γύρω τους και με αυτό τον τρόπο οδηγούνταν σε
ακραίες συμπεριφορές, η κατάσταση των περισσότερων ασθενών σκιαγραφούνταν
από τους οικείους τους ως κρίσιμη και σοβαρή. Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 7 με
βάση τον ψυχιατρικό λόγο, οι καταστάσεις που περιορίζονταν στην προβληματική
συμπεριφορά χωρίς άλλα έντονα σωματικά και ψυχικά συμπτώματα, δεν γίνονταν
κοινώς αντιληπτές ως ασθένειες που χρειάζονταν ψυχιατρική νοσηλεία· οι
εισαγόμενοι στα ιδρύματα ήταν συνήθως δύσκολοι και βαριά ασθενείς, ακόμα κι αν
δεν θεωρούνταν φρενοπαθείς με τη στενή έννοια του όρου, όπως στην περίπτωση των
ηλικιωμένων.72
Παρ’ όλα αυτά, στο μη ψυχιατρικό λόγο του 19ου και των αρχών του 20ού
αιώνα ιδιαίτερη έμφαση δινόταν στον άδικο εγκλεισμό για ιδιοτελείς, προσωπικούς
και οικονομικούς, λόγους. Στη Βρετανία, αυτοβιογραφικά κείμενα πρώην τροφίμων
ιδρυμάτων, άρθρα στις εφημερίδες και λογοτεχνικά έργα, όπως το The Woman in
White του Wilkie Collins (1860) και το Hard Cash του Charles Reade (1863),
περιστρέφονταν και τροφοδοτούσαν συζητήσεις γύρω από το θέμα του ψυχιατρικού
εγκλεισμού μη φρενοπαθών από την οικογένειά τους προκειμένου να απαλλαγούν
από αυτούς, να τους πάρουν την περιουσία ή να τους τιμωρήσουν.73 Η έντονη
ανησυχία για τον άδικο εγκλεισμό, όπως και ο φόβος και η απέχθεια για το άσυλο,
που διογκώνονταν όταν δημοσιοποιούνταν σκάνδαλα για τις συνθήκες κράτησης στα
ιδρύματα, δικαιολογούσαν τη θέσπιση και διατήρηση αυστηρών νομικών και
ιατρικών διαδικασιών εισαγωγής σε αυτά.74 Σύμφωνα με τους Βρετανούς
ψυχιάτρους, αυτές οι αντιδράσεις δικαιολογούνταν από την ευαισθησία των
Βρετανών για τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία αναστέλλονταν κατά την ψυχιατρική
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νοσηλεία, αλλά ήταν υπερβολικές και συχνά επιζήμιες για τους ασθενείς.75 Στην
Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα η υπόθεση του Κωνσταντίνου Ορνστάιν, ο οποίος
υποστήριξε ότι είχε εισαχθεί στο Δρομοκαΐτειο από τον αδελφό του για λόγους
οικογενειακούς, έφερε σε αντιπαράθεση τον διευθυντή του ιδρύματος με τον
«ασθενή», αλλά και γενικότερα το θεσμό του ασύλου με την κοινή γνώμη, η οποία
σύμφωνα με τον ανταποκριτή της υπόθεσης, στήριζε το θύμα αυτής της αδικίας76 και
πίστευε ότι «κρατούνται εκεί μέσα [στο Δρομοκαΐτειο] θύματα προσωπικών
εκδικήσεων».77
Ανεξάρτητα από το κατά πόσο αυτά τα άρθρα εξέφραζαν την κοινή γνώμη, τα
περιστατικά «άδικου εγκλεισμού» συνήθως προσέλκυαν το ενδιαφέρον του κοινού
και έπαιρναν δημόσιες διαστάσεις, αλλά από τους ψυχιάτρους αντιμετωπίζονταν
τελείως διαφορετικά. Στην περίπτωση του Ορνστάιν, για παράδειγμα, ο διευθυντής
του Δρομοκαΐτειου επέμεινε ότι επρόκειτο για άτομο ψυχικά ασθενές, που έπασχε
από χρόνιο συστηματοποιημένο παραλήρημα.78 Επιπλέον, οι ισχυρισμοί μερικών
ασθενών των υπό εξέταση ιδρυμάτων ότι οι συγγενείς τους τούς είχαν εισαγάγει
άδικα, για λόγους οικονομικούς, όπως για να καταχραστούν την περιουσία τους, ή
προσωπικούς, όπως για να τους τιμωρήσουν, γίνονταν συνήθως αντιληπτοί από τους
γιατρούς ως συμπτώματα, μέρος της κλινικής εικόνας των ασθενών.79 Δεν μπορούμε
να κρίνουμε ποιος είχε δίκαιο σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γιατροί, η «κοινή γνώμη»
ή οι ασθενείς. Μπορούμε όμως να καταλήξουμε ότι υπήρχε διάσταση ανάμεσα στο
λαϊκό λόγο των ασθενών, των εφημερίδων και των μυθιστορημάτων από τη μία, και
στον ψυχιατρικό λόγο των ιατρικών εγγράφων από την άλλη. Ο πρώτος έδινε έμφαση
στη σκανδαλώδη χρήση των ιδρυμάτων και στους οικογενειακούς λόγους που
κινητοποιούσαν τη νοσηλεία, ενώ ο δεύτερος προέβαλλε τη νόμιμη λειτουργία των
ασύλων και τις αιτίες εισαγωγής που είχαν να κάνουν με τους ασθενείς και την
κατάστασή τους.
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Thomas Clouston, Clinical Lectures on Mental Diseases, London: J. & A. Churchill, 1898, ε΄
έκδοση, σ. 671.
76
«Αι αποκαλύψεις του φρενοκομείου», εφ. Εμπρός, φ. 16/10/1901, σ. 1-2.
77
«Τα του φρενοκομείου», εφ. Εμπρός, φ. 18/10/1901, σ. 1.
78
«Αι αποκαλύψεις του φρενοκομείου», ό.π., σ. 1-2
79
Δρ/Ιστορικά 1918, σ. 914-15 και Δρ/Ιστορικά 1907-1912, σ. 4.
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Απολύσεις με ιδιωτική πρωτοβουλία

Το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών είχε λόγο όχι μόνο στην έναρξη αλλά και στη
διακοπή της νοσηλείας, ζητώντας την απόλυση ιδιωτικών ή και «εξ επαγγέλματος»
ασθενών, ακόμα και παρά τις συμβουλές των γιατρών των ιδρυμάτων. Όπως είδαμε
πιο πάνω, οι ασθενείς κανονικά απολύονταν με ιατρική απόφαση, όταν είχαν
θεραπευτεί. Ωστόσο, σε όλα τα ιδρύματα ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών – στα
ελληνικά ιδρύματα και στο Gartnavel η πλειονότητα των εισαχθέντων ασθενών –
απολύονταν χωρίς να έχουν ιαθεί, δηλαδή σε βελτιωμένη ή στην ίδια κατάσταση
(πίνακες 8.4 και 8.5). Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ασθενείς αυτοί απολύονταν
εφόσον γινόταν αίτηση απόλυσης, αλλά συνήθως στο αρχείο των ιδρυμάτων δεν
παρέχονται στοιχεία για τις αιτήσεις αυτές.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4

Αποτέλεσμα νοσηλείας των εισαχθέντων στο Αιγινήτειο και το Δρομοκαΐτειο (1905-1909 και
1916-1920)
Αποτέλεσμα

Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

Αριθμός ασθενών

Ποσοστό ασθενών

Αριθμός ασθενών

Ποσοστό ασθενών

Ίαση

277

19,4%

121

12,6%

Βελτίωση

537

37,6%

108

11,2%

Μη βελτίωση

445

31,1%

415

43,2%

Θάνατος

151

10,6%

286

29,8%

Άγνωστο
Σύνολο

20

1,4%

31

3,2%

1430

100,0%

961

100,0%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο και Δρομοκαΐτειο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.5

Αποτέλεσμα νοσηλείας των εισαχθέντων στο Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920) και το
Gartloch (1905-1909 και 1916-1920)
Αποτέλεσμα

Gartnavel

Gartloch

Αριθμός ασθενών

Ποσοστό ασθενών

Αριθμός ασθενών

Ποσοστό ασθενών

Ίαση

231

31,0%

277

32,3%

Βελτίωση

188

25,2%

254

29,6%

Μη βελτίωση

134

18,0%

12

1,4%

Θάνατος

187

25,1%

303

35,3%

Άγνωστο

5

0,7%

12

1,4%

745

100,0%

858

100,0%

Σύνολο

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Gartnavel και Gartloch.

278

Μόνο τα μητρώα του Δρομοκαΐτειου δίνουν αρκετές πληροφορίες για την
απόλυση των ασθενών που εξήλθαν χωρίς να έχουν ιαθεί, καθώς σε 374 από αυτούς
σημειωνόταν ποιος είχε λάβει την πρωτοβουλία της απόλυσης. Σύμφωνα με τα
στοιχεία αυτά, με ιδιωτική αίτηση εξήλθαν πάνω από τους μισούς ασθενείς που
απολύθηκαν χωρίς να έχουν ιαθεί ή αλλιώς περίπου το 76% των ασθενών για τους
οποίους γνωρίζουμε ποιος αιτήθηκε την απόλυση (πίνακας 8.6). Οι ιδιωτικές αιτήσεις
απόλυσης αφορούσαν σχεδόν συνολικά ασθενείς που είχαν εισαχθεί με ιδιωτική
αίτηση, αν και ορισμένες φορές συναντάμε και «εξ επαγγέλματος» ασθενείς, που
είχαν εισαχθεί από το δημόσιο, οι οποίοι απολύονταν μεν με δημόσια εντολή αλλά με
ιδιωτική αίτηση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8.6

Απολύσεις από το Δρομοκαΐτειο (1905-1909 και 1916-1920)
Τρόπος εξόδου

Αριθμός ασθενών

Ποσοστό ασθενών

Σημειώσεις

Απόλυση με αίτηση συγγενή

185

49,5%

182 ιδιωτικοί και 3
δημόσιοι ασθενείς

Απόλυση με αίτηση εισαγαγόντος
(ιδιώτη)

94

25,1%

Μεταφορά σε άλλο ίδρυμα με
αίτηση συγγενή

3

0,8%

Μεταφορά σε άλλο ίδρυμα με
αίτηση εισαγαγόντος (ιδιώτη)

1

0,3%

Παράδοση σε συγγενή

1

0,3%

Απόλυση με δημόσια αίτηση/
εντολή

8

2,1%

Απόλυση λόγω διακοπής της
δημαρχιακής επιχορήγησης

6

1,6%

Απόλυση με δημόσια εντολή και
αίτηση συγγενή

1

0,3%

2 παραδόθηκαν στην
οικογένειά τους

Παραλαβή από δημόσιους φορείς

61

16,3%

51 από αυτούς ήταν
ασθενείς υπηρεσίας που
επέστρεψαν στα
στρατιωτικά νοσοκομεία

Μεταφορά σε άλλο ίδρυμα
(ψυχιατρείο ή φυλακή) με δημόσια
εντολή

13

3,5%

10 ιδιωτικοί και
3 δημόσιοι ασθενείς

Απόλυση με ιατρική απόφαση

1

0,3%

(Σύνολο ιδιωτικών απολύσεων

284

75,9%)

(Σύνολο δημόσιων απολύσεων

89

23,8%)

374

100,0%

Σύνολο απολύσεων με γνωστό
τρόπο
Πηγή: Δείγμα μητρώων, Δρομοκαΐτειο.
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Στην πλειονότητά τους οι ιδιωτικές αιτήσεις εξιτήριου γίνονταν από συγγενείς
των ασθενών, κυρίως από τη μητέρα (σε 37 ασθενείς), τον πατέρα (σε 35 ασθενείς),
τον αδελφό (σε 22 ασθενείς), το σύζυγο ή τη σύζυγο (σε 21 και 15 ασθενείς
αντίστοιχα). Σε σύγκριση με τους συγγενείς που αιτούνταν την εισαγωγή των
ασθενών (πίνακας 8.2), μπορούμε πούμε ότι οι γυναίκες έπαιζαν μεγαλύτερο ρόλο
στην έξοδο παρά στην εισαγωγή μελών της οικογένειας. Αυτή η τάση έχει εντοπιστεί
και από άλλους ερευνητές και θεωρείται συμβατή με το ρόλο των γυναικών να
αναλαμβάνουν τη φροντίδα των ασθενών στην οικογένεια80 και άρα να είναι
υπεύθυνες για τη διακοπή της νοσηλείας ιδίως για ασθενείς που δεν είχαν γίνει καλά
και των οποίων η περίθαλψη θα έπρεπε να συνεχιστεί στο σπίτι. Μάλιστα, σε μερικές
περιπτώσεις την εισαγωγή είχε αιτηθεί ο πατέρας και την έξοδο ζητούσε η μητέρα
του ασθενούς.81 Ωστόσο, επειδή συνέβαινε και το αντίστροφο,82 θα ήταν
απλουστευτικό να διαχωρίσουμε απόλυτα την εισαγωγή και απόλυση των ασθενών
σε ανδρική και γυναικεία υπόθεση αντίστοιχα. Άλλωστε, η απόφαση της οικογένειας
να ζητήσει την έξοδο του ασθενούς, όπως και η απόφαση να ζητήσει την εισαγωγή
του στο ίδρυμα, δεν ήταν πάντα ομόφωνη.83 Για παράδειγμα, στην εισαγωγή του
Κωνσταντίνου Ορνστάιν στο Δρομοκαΐτειο από τον αδελφό του, που είδαμε πιο
πάνω, είχε διαφωνήσει η αδελφή τους, η οποία τον βοήθησε να δραπετεύσει από το
ίδρυμα.84 Η επεισοδιακή διεκδίκηση του συγκεκριμένου ασθενούς από την αδελφή
του αναδεικνύει τις οικογενειακές εντάσεις που μπορούσαν να προκύψουν γύρω από
την ψυχιατρική νοσηλεία, και τα νομικά κωλύματα που μπορούσαν να περιπλέξουν
την ιδιωτική χρήση του ιδρύματος.
Στο Αιγινήτειο ο αιτήσας την απόλυση δεν καταγράφεται, ενώ στα δύο
σκοτσέζικα ιδρύματα γίνονται μερικές νύξεις στην απόλυση ασθενών υπό την ευθύνη
και τη φροντίδα της οικογένειάς τους.85 Οι ασθενείς που απολύονταν με επέμβαση ή
έστω με τη σύμφωνη γνώμη των οικείων τους ήταν συνήθως ιδιωτικοί ασθενείς,86
αλλά μερικές φορές, όπως και στο Δρομοκαΐτειο, και δημόσιοι («ασθενείς
υπηρεσίας»87 ή άποροι88). Επομένως, το ιδιωτικό περιβάλλον μπορούσε να παίζει
80

Yannick Ripa, Women and Madness, ό.π., σ. 39-42.
Δρ/Μητρώα 1919-1921, έτος 1920, αριθμός 23 και 19.
82
Δρ/Μητρώα 1919-1921, έτος 1920, αριθμός 55.
83
Nancy Tomes, The Art of Asylum-Keeping, ό.π., σ. 121.
84
«Ο δραπέτης του Δρομοκαϊτείου», εφ. Εμπρός, φ. 15/10/1901, σ. 2 και «Αι αποκαλύψεις του
φρενοκομείου», ό.π., σ. 1-2.
85
HB13/5/175, σ. 172-78 και 601.
86
HB13/5/139, σ. 294-97.
87
HB13/5/145, σ. 412-14.
81
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ρόλο και στο εξιτήριο των δημόσιων ασθενών, που κανονικά γινόταν με δημόσιο
αίτημα. Παρόλο που καταγραφόταν σπάνια, η ιδιωτική απόλυση δημόσιων ασθενών
δείχνει ότι ακόμα και οι δημόσιες χρήσεις του ιδρύματος ήταν διαπερατές από
ιδιωτικές αποφάσεις. Εφόσον οι δημόσιοι ασθενείς δεν θεωρούνταν επικίνδυνοι και
δεν ήταν υπόδικοι ή κατάδικοι, το αίτημα των οικείων τους να τούς αναλάβουν,
γινόταν κατά πάσα πιθανότητα αποδεκτό, καθώς η απόλυσή τους συνέφερε τόσο τα
ιδρύματα, που είχαν πολλούς και συχνά υπεράριθμους ασθενείς, όσο και τις δημόσιες
αρχές, που έπαυαν να πλήρωναν για τους ασθενείς αυτούς.
Οι λόγοι που το περιβάλλον του ασθενούς ζητούσε την πρόωρη απόλυσή του
δεν σημειώνονταν συχνά. Σε ορισμένους ασθενείς αναφερόταν απλά ότι η οικογένειά
τους επιζητούσε την επιστροφή τους στο σπίτι,89 ενώ σε μερικούς δίνονταν πιο
συγκεκριμένες αιτίες, όπως η ανάγκη επιστροφής στη δουλειά90 ή η ύπαρξη άλλων
προοπτικών φροντίδας, σε ιδρύματα91 ή αλλού. Για παράδειγμα, ένας άπορος
ασθενής απολύθηκε με «ειλικρινές αίτημα» της μητέρας του, που θα τον έστελνε για
μερικούς μήνες σε μια φάρμα στην ακτή.92 Από την άλλη μεριά, αν και, όπως είδαμε,
συχνά ασθενείς εισάγονταν από τους οικείους τους σε κακή σωματική κατάσταση, με
σκοπό να βελτιωθούν, μερικές φορές η επιδείνωση τους μέσα στο ίδρυμα έκανε
επιθυμητή την επιστροφή τους στο σπίτι.93 Για παράδειγμα, οι συγγενείς της Violet
N., που είχε φυματίωση και ήταν ετοιμοθάνατη, ήθελαν να επιστρέψει σπίτι και να τη
φροντίσουν εκεί, κάτι που επιθυμούσε και η ίδια.94 Η απομάκρυνση τέτοιων ασθενών
από το ίδρυμα σημειώνεται μόνο στο Gartnavel, όχι στο Gartloch, πιθανόν επειδή οι
οικογένειες των ασθενών του βασιλικού ασύλου είχαν μεγαλύτερη οικονομική
δυνατότητα να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα, όπως να προσλάβουν μια
νοσοκόμα.95
Μια βασική αιτία διακοπής της νοσηλείας, κυρίως όταν οι ασθενείς πλήρωναν
με δικά τους μέσα, ήταν η αδυναμία καταβολής των νοσηλίων. Αυτές οι απολύσεις
αποφασίζονταν από το ίδρυμα, αλλά είχαν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση
των ασθενών και των οικείων τους, ακόμα κι αν οι τελευταίοι δεν επιθυμούσαν την

88

HB1/14/16, σ. 285-87.
HB13/5/146, σ. 75-78.
90
HB13/5/137, σ. 425-28.
91
HB13/5/144, σ. 450-52.
92
HB1/14/12, σ. 411-13.
93
HB13/5/165, σ. 169-73, 229-31 και 558-60.
94
HB13/5/173, σ. 263-66.
95
HB13/5/173, σ. 263-66.
89
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απόλυση. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, υπήρχαν ασθενείς στο Αιγινήτειο και το
Δρομοκαΐτειο που απολύθηκαν λόγω καθυστέρησης των νοσηλίων. Επιπλέον,
μπορούμε να υποθέσουμε ότι οικονομικοί λόγοι βρίσκονταν πίσω από τη μεταφορά
με ιδιωτική απόφαση ορισμένων ασθενών από το Gartnavel σε άσυλα απόρων και
από το Δρομοκαΐτειο στα δημόσια ψυχιατρεία της Κέρκυρας και της Αθήνας, όπου η
νοσηλεία ήταν αν όχι δωρεάν, σίγουρα φθηνότερη από ό,τι στο Δρομοκαΐτειο.
Αντίθετα, στο άσυλο απόρων της Γλασκόβης, όπου το κόστος της νοσηλείας
καλυπτόταν από δημόσιους φορείς, όχι μόνο δεν καταγράφονταν απολύσεις λόγω
ιδιωτικών οικονομικών δυσκολιών, αλλά και λίγοι ασθενείς απολύονταν χωρίς να
έχουν έστω βελτιωθεί, πολύ λιγότεροι από τους αντίστοιχους των άλλων ιδρυμάτων
(βλ. πίνακες 8.4 και 8.5). Εφόσον στο Gartloch το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών
δεν επιβαρυνόταν με νοσήλια, είχε ένα λόγο λιγότερο να ζητήσει την απόλυσή τους ή
να αναγκαστεί να τους πάρει από το ίδρυμα προτού βελτιωθούν ή θεραπευτούν.
Ένας ιδιαίτερος τρόπος απόλυσης από τα ελληνικά και τα σκοτσέζικα
ψυχιατρικά ιδρύματα στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν η δοκιμαστική απόλυση, η
οποία, σύμφωνα με τον διευθυντή του Δρομοκαΐτειου, Χριστόδουλο Τσιριγώτη, ήταν
κοινή σε όλα τα ευρωπαϊκά φρενοκομεία.96 Στη δοκιμαστική απόλυση τα
δικαιολογητικά εισαγωγής παρέμεναν σε ισχύ, γεγονός που διευκόλυνε την έξοδο από
το ίδρυμα, καθώς έδινε τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης επιστροφής σε
αυτό, αν παρουσιαζόταν τέτοια ανάγκη. Στο Δρομοκαΐτειο από τους τριάντα
τουλάχιστον ασθενείς που παρελήφθησαν από την οικογένεια τους αλλά σύντομα
επανήλθαν στο ίδρυμα οι περισσότεροι είχαν απολυθεί δοκιμαστικά. Κάποιοι
απολύονταν δοκιμαστικά και επανεισάγονταν πάνω από μία φορές στη διάρκεια
μεγάλων χρονικών διαστημάτων, όπως η Ισμήνη Π., 19 ετών, που παρελήφθη από
την οικογένειά της δοκιμαστικά και επανεισήχθη οκτώ φορές μέσα σε έξι χρόνια.97 Οι
ασθενείς αυτοί γυρνούσαν στο ίδρυμα, γιατί προκαλούσαν προβλήματα στο σπίτι,98
κάνοντας ενίοτε τους δικούς τους απρόθυμους να τους ξαναπάρουν.99 Όταν όμως δεν
υπήρχαν προβλήματα, οι συγγενείς έτειναν να τους κρατάνε μόνιμα.100 Σαν
96

«Αι αποκαλύψεις του φρενοκομείου», ό.π., σ. 1. Για τη δοκιμαστική απόλυση σε άλλες χώρες, βλ.
Muriel Bonaïti, «Histoire de l’ asile XIXe siècle: D’ un lieu unique de soin aux premières alternatives à
l’ hospitalisation», διδακτορική διατριβή, Université de Lyon, 2007, σ. 70 και Joost Vijselaar, «Out and
in: The family and the asylum», ό.π., σ. 277-94.
97
Δρ/Μητρώα 1917-1918, έτος 1918, αριθμός 24.
98
HB1/13/12, σ. 283-87· HB1/13/14, σ. 271-76· HB1/14/16, σ. 285-87· HB1/14/32, σ. 6-8 και
HB13/5/147, σ. 188-90.
99
HB1/13/17, σ. 461-63.
100
HB13/5/145, σ. 551-53.
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δοκιμαστική απόλυση από τα σκοτσέζικα ιδρύματα λειτουργούσε και η έξοδος με
αναστολή (parole) και ενίοτε ασθενείς που έβγαιναν με αυτόν τον τρόπο έδιναν
αναφορά στο ίδρυμα, ώστε να παρακολουθείται η πορεία τους. Για παράδειγμα, η
Catherine W., που είχε εισαχθεί με πρόβλημα αλκοολισμού, μετά από δύο χρόνια στο
Gartnavel βγήκε με αναστολή έξι μηνών, κατά τους οποίους παρουσιαζόταν τακτικά
στο ίδρυμα. Καθώς έμοιαζε «τακτική και νοικοκυρεμένη», απολύθηκε, όταν πέρασαν
οι έξι μήνες της αναστολής.101 Οι περιπτώσεις δοκιμαστικών απολύσεων και
επανεισαγωγών αναδεικνύουν ότι τα ιδρύματα δεν ήταν τόποι μόνιμης και
αμετάκλητης απομόνωσης αλλά σε ένα βαθμό είχαν διαπερατά όρια τουλάχιστον από
το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών, το οποίο μπορούσε να τα χρησιμοποιεί
ανάλογα αφενός με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του και αφετέρου με την
κατάσταση του ασθενούς.

Ο ρόλος των ασθενών

Από τη συζήτηση για τις ιδιωτικές όψεις της ψυχιατρικής νοσηλείας, που μέχρι τώρα
επικεντρώθηκε στο ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών, δεν μπορεί να λείπει ο λόγος
και ο ρόλος των ίδιων ασθενών. Θα μπορούσαμε εξάλλου να πούμε ότι το
αποκορύφωμα της ιδιωτικής χρήσης του ψυχιατρικού ιδρύματος ήταν η νοσηλεία με
αίτηση των ίδιων των ασθενών, κάτι που συναντάμε κατά βάση στους εθελοντές
ασθενείς του Gartnavel. Το τυπικό γράμμα-αίτηση εθελοντικής εισαγωγής σε ένα
ίδρυμα έγραφε: «Αγαπητέ γιατρέ [ενν. τον διευθυντή του ιδρύματος], δεν αισθάνομαι
καλά και θέλω να εισαχθώ». Ως το 1920 το γράμμα αυτό είχε μετατραπεί σε
τυποποιημένη αίτηση την οποία απλά υπέγραφε ο ασθενής.102 Οι εθελοντές
παρουσιάζονταν στο ιστορικό τους πρόθυμοι να εξεταστούν και να δώσουν
πληροφορίες, οι οποίες συνήθως λαμβάνονταν υπόψη από τους γιατρούς, καθώς οι
ασθενείς αυτοί τις περισσότερες φορές κρίνονταν ότι είχαν διαύγεια σε σχέση με την
κατάστασή τους,103 αν και μερικοί από αυτούς θεωρούνταν ότι φαντάζονταν ή
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διόγκωναν τα προβλήματά τους.104 Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους γιατρούς, οι
εθελοντές ήταν σε καλύτερη σωματική κατάσταση105 και έπασχαν από ηπιότερες
ψυχικές ασθένειες106 από ό,τι οι υπόλοιποι ασθενείς.
Έχοντας συνείδηση ότι δεν ήταν καλά, πολλοί εθελοντές έβλεπαν το ίδρυμα ως
μέσο ίασης, εισάγονταν δηλαδή με την προσδοκία να γίνουν καλά,107 ενώ ορισμένοι
αποφάσιζαν να νοσηλευτούν επειδή δεν είχαν κάποιον να τους φροντίσει. Για
παράδειγμα, η Γερμανίδα Adolphine E., 44 ετών, ήταν ανύπαντρη, χωρίς συγγενείς
στη Σκοτία, και η φίλη της που την είχε αναλάβει όταν είχε πάθει παλιότερα
κατάθλιψη, δεν μπορούσε να κάνει το ίδιο αυτή τη φορά.108 Μια άλλη ασθενής
αποφάσισε να εισαχθεί στο Gartnavel, όταν η κατάστασή της επιδεινώθηκε, επειδή η
αδελφή της δεν μπορούσε να τη φροντίζει, καθώς εργαζόταν πολλές ώρες, και επειδή
είχε δημιουργηθεί μεγάλη ένταση ανάμεσά τους.109 Τα προβλήματα στο σπίτι
ωθούσαν ορισμένους ασθενείς, ιδίως γυναίκες με σκληρούς, άπιστους110 και
«παράξενους»111 άνδρες, στο ίδρυμα, το οποίο έβλεπαν ως τόπο προστασίας από τους
οικείους τους, αν και συχνά οι φόβοι των ασθενών αυτών δεν θεωρούνταν βάσιμοι
από τους γύρω τους και τους γιατρούς, αλλά ερμηνεύονταν ως ψυχικά συμπτώματα,
κυρίως ως ιδέες καταδίωξης.
Γενικά η πλειονότητα των εθελοντών του δείγματος των ιστορικών φαίνεται ότι
εισάγονταν με τη θέληση ή τουλάχιστον την τυπική συγκατάβασή τους και μόνο
σπάνια συναντάμε εθελοντές που μετάνιωναν για την απόφασή τους να εισαχθούν,
παραπονιόντουσαν112 και γενικά αντιδρούσαν αρνητικά στην εισαγωγή τους,113 όπως
θα δούμε ότι συνέβαινε συχνά στους πιστοποιημένους ασθενείς όλων των υπό
εξέταση ιδρυμάτων. Εντούτοις, η πρωτοβουλία της εθελοντικής νοσηλείας δεν
εντοπιζόταν πάντα στον ασθενή. Για παράδειγμα, η σύζυγος ενός εθελοντή είπε στο
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γιατρό του ιδρύματος ότι ο άνδρας της ήταν εκεί με δική της απόφαση,114 ενώ μια
εθελοντής εισήχθη με απόφαση της αδελφής της, υπογράφοντας «χωρίς σχόλια», και
κατά την εισαγωγή της δεν έδωσε μεγάλη προσοχή στο νέο της περιβάλλον ούτε
συνεργάστηκε στην εξέταση, απλά δεν αντιστάθηκε.115 Ιδίως ασθενείς που δεν
παρουσιάζονταν «συνειδητοποιημένοι» για την κατάστασή τους, σαν τον Alexander
F., που, παρόλο που δεν φάνηκε δυσαρεστημένος που πέρασε τρεις περίπου μήνες
στο Gartnavel, είπε κατά την εισαγωγή του ότι «ποτέ δεν ήταν καλύτερα»,116 ήταν
αρκετά πιθανό να μην εισάγονται με δική τους πρωτοβουλία. Συνεπώς, η εθελοντική
εισαγωγή μπορούσε να χρησιμοποιείται από το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών ως
εύκολος και γρήγορος τρόπος εισαγωγής, εφόσον οι ασθενείς ακολουθούσαν ή απλά
δεν έφερναν αντιρρήσεις στην υπόδειξη ή απόφαση νοσηλείας από τους οικείους
τους.
Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν αποκλειόταν η χρήση της εθελοντικής εισαγωγής ως
μέσου στη διάθεση της οικογένειας και της κοινότητας για την αντιμετώπιση και τον
έλεγχο δύσκολων καταστάσεων και συμπεριφορών. Για παράδειγμα, η Jessie M., 16
ετών, δύο χρόνια πριν την εισαγωγή της ήταν δύσθυμη, ειρωνική και ανυπάκουη, ενώ
δύο μήνες πριν εισαχθεί, χρησιμοποιούσε δυσάρεστη γλώσσα, φώναζε, ήταν εκτός
ελέγχου και βίαιη, κατέστρεφε την περιουσία της οικογένειάς της και ήθελε να
βγαίνει στον κήπο και να φωνάζει αισχρολογίες σε περαστικούς. Κατά την εισαγωγή
της ήταν τελείως διαφορετική: είχε συνείδηση του τόπου, ήταν ήρεμη και
συγκροτημένη και πήγε στο κρεβάτι ήσυχα χωρίς κανένα σχόλιο. Μετά από ενάμιση
μήνα στο Gartnavel, κατά τον οποίο ήταν καλά και ήσυχη, απολύθηκε με την εξής
σημείωση: «καθώς δεν χρειάστηκε πειθάρχηση, αναρωτιέται κανείς αν η διαμονή της
εδώ μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε με κάποιο τρόπο πειθαρχικό αποτέλεσμα».117 Ο
γιατρός αναγνώριζε ότι η Jessie είχε εισαχθεί για πειθαρχικούς λόγους και, αν
κρίνουμε από τη γρήγορη και ριζική αλλαγή της συμπεριφοράς της ασθενούς στο
Gartnavel, φαίνεται ότι ο πειθαρχικός σκοπός που το ίδρυμα καλούνταν από την
οικογένεια να επιτελέσει, συντελέστηκε στην περίπτωση αυτή με την πράξη και μόνο
της απομάκρυνσης από το σπίτι και της προσαγωγής στο ίδρυμα.
Αφού οι εθελοντές εισάγονταν έστω και τυπικά με δική τους αίτηση,
απολύονταν και πάλι τυπικά με δική τους αίτηση, μέσα σε τρεις μέρες από τη στιγμή
114
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που δήλωναν ότι επιθυμούσαν να εξέλθουν,118 προκειμένου να αποφευχθεί η
κράτηση παρά τη θέληση τους.119 Και εδώ όμως ο έλεγχος της εθελοντικής νοσηλείας
από τους ίδιους τους ασθενείς μέσω της δυνατότητάς τους να εγκαταλείπουν το
ίδρυμα ανά πάσα στιγμή, είχε στην πράξη περιορισμούς. Αφενός, όταν ένας
εθελοντής ήθελε να απολυθεί, αλλά οι γιατροί ή οι οικείοι του θεωρούσαν την
κατάστασή του επικίνδυνη ή σοβαρή, υπήρχε η δυνατότητα της πιστοποίησης του
ασθενούς μέσα στο ίδρυμα, ώστε να παραμείνει σε αυτό ανεξάρτητα από τη θέλησή
του. Στο δείγμα των μητρώων του Gartnavel αυτό συνέβη σε 12 ασθενείς, δηλαδή
στο 7,1% των εθελοντών. Αφετέρου, υπήρχαν εθελοντές που απολύονταν με
πρωτοβουλία όχι δική τους αλλά των οικείων τους (όπως η Marion Ο., που δεν
ένιωθε έτοιμη να φύγει από το Gartnavel, αλλά το έκανε με προτροπή της μητέρας
της)120 μερικές φορές ακόμα και παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών.121 Οι εθελοντές
αυτοί απολύονταν για παρόμοιους λόγους με αυτούς που είδαμε στους
πιστοποιημένους ασθενείς: επειδή ήταν πολύ άρρωστοι122 ή επειδή είχαν προκύψει
άλλες θεραπευτικές επιλογές,123 ενίοτε φθηνότερες ή δωρεάν.124
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η ιατρική αρχή του ιδρύματος εναντιωνόταν
στη μη κανονική απόλυση εθελοντών με αίτημα των οικείων του. Όταν η γυναίκα του
John C., ο οποίος είχε κάνει δύο απόπειρες αυτοκτονίας πριν εισαχθεί, πήγε να τον
πάρει από το ίδρυμα, οι γιατροί διαφώνησαν με την αιτιολογία ότι ο ασθενής είχε
ακόμα τάσεις αυτοκτονίας και επικαλέστηκαν τη δυνατότητά του ως εθελοντικού
ασθενούς να παραμείνει στο Gartnavel με δική του θέληση. Η σύζυγος τότε, όπως
είδαμε πιο πάνω, δήλωσε ότι ο άνδρας της ήταν εκεί με δική της απόφαση και
επέμεινε ότι είχε δικαίωμα να τον απομακρύνει, χωρίς να λάβει υπόψη τις επιθυμίες
του. Το ίδρυμα απαίτησε να φέρει το δικηγόρο της και τελικά δεν της επέτρεψε να
πάρει τον σύζυγό της.125 Στην προκειμένη περίπτωση, αν και γίνεται φανερό ότι η
γυναίκα του ασθενούς δεν ήξερε ή δεν ήθελε να καταλάβει τι σήμαινε εθελοντική
εισαγωγή, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι γιατροί του Gartnavel
118
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υπερασπίζονταν τη θέληση του ασθενούς, καθώς πουθενά δεν καταγράφεται αν ο
τελευταίος ήθελε να παραμείνει ή να φύγει από το ίδρυμα.
Εξαιρώντας τους εθελοντές ασθενείς, των οποίων ο ρόλος στις διαδικασίες της
εισαγωγής και απόλυσης ήταν σχετικά ενεργός και οι απόψεις σχετικά με τη νοσηλεία
τους συνήθως καταγράφονταν, αν και, όπως έγινε εμφανές, όχι πάντα, οι ασθενείς
συνήθως απουσιάζουν από τα ιατρικά κείμενα ως δρώντα πρόσωπα, παρόλο που
αποτελούσαν συχνά τους πληροφορητές των γιατρών – είτε με τις αφηγήσεις τους
είτε με το ίδιο το σώμα, την ομιλία και τη συμπεριφορά τους. Κατά τα άλλα, ο λόγος
των ασθενών που εισάγονταν είτε από το ιδιωτικό είτε από το δημόσιο περιβάλλον
τους σπάνια καταγραφόταν, μιας και για να εισαχθούν δεν χρειαζόταν η συγκατάθεση
τους και ως φρενοβλαβείς θεωρούνταν ανεύθυνοι και ανίκανοι να πάρουν αποφάσεις
για τον εαυτό τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ο τρόπος που έβλεπαν τη
νοσηλεία τους μπορεί να συναχθεί από τα στοιχεία που σημειώνονταν στο πλαίσιο
της συμπεριφοράς και της σκέψης τους κατά την εισαγωγή και παραμονή τους στα
ιδρύματα.
Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να ξέρουμε ότι πολλοί ασθενείς
διαφωνούσαν με την κράτησή τους, είτε επειδή την έβρισκαν άσκοπη, επειδή
πίστευαν ότι ήταν ανίατοι,126 είτε, συχνότερα, επειδή δεν πίστευαν ότι ήταν ψυχικά
ασθενείς,127 χαρακτηρίζοντάς τη νοσηλεία τους ενίοτε ως παράνομη και ζητώντας να
δουν τα πιστοποιητικά της εισαγωγής τους.128 Όπως είδαμε, μερικοί ασθενείς
θεωρούσαν ότι είχαν εισαχθεί άδικα, είτε λόγω συμφερόντων των οικείων τους129 είτε
με σκοπό να τιμωρηθούν από τους συγγενείς τους130 είτε από τους ανώτερούς τους.
Για παράδειγμα, ο στρατιώτης Νικόλαος Κ., είπε ότι εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο για
να τιμωρηθεί από τους προϊσταμένους του.131 Στα σκοτσέζικα ιδρύματα σημειώνεται
ότι κάποιοι ασθενείς είχαν εισαχθεί με βία,132 με ζουρλομανδύα133 ή και με την
επέμβαση της αστυνομίας134 και η πλειονότητα των πιστοποιημένων ασθενών
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φαίνεται ότι δεν έβλεπαν με καλό μάτι το νέο τους περιβάλλον. Μάλιστα, ορισμένοι
το αντιμετώπιζαν με δυσπιστία και φόβο, όπως η Bethia Jane C. που έλεγε ότι την
κρατούσαν εκεί για να τη σκοτώσουν.135 Πολλοί ασθενείς παραπονιούνταν για την
κράτησή τους,136 στρέφονταν κατά των γιατρών, τους οποίους απειλούσαν ότι θα
κατήγγελλαν137 ή θύμωναν με τους συγγενείς τους που τους προσήγαγαν.138 Ο
Χαράλαμπος Δ., συνειδητοποιώντας ότι ο αδελφός του τον πήγαινε στο
Δρομοκαΐτειο, οργίστηκε εναντίον του, όμως είπε ότι δεν μπορούσε να παρά να
υποχωρήσει «προ της ανωτέρας βίας» και έκλαιγε για την εισαγωγή του, επειδή θα
του έμενε πλέον «ο τίτλος του τρελλού».139
Επίσης,

πολλοί

εξέφραζαν

ανυπομονησία

να

απολυθούν,

όπως

ο

Τριαντάφυλλος Τ., που ρωτούσε τους γιατρούς «πώς με βρίσκετε, δεν έγινα ακόμα
καλά;»140 ή ζητούσαν να φύγουν,141 άλλοτε με απειλές142 και θυμό, όπως ο Ολβιέρος
Λ., που με ύφος «οργίλον» και επιθετικό ζητούσε να του ανοίξουν την πόρτα να
φύγει,143 άλλοτε με κλάματα και παρακλήσεις, όπως η Μαρία Β., 15 ετών, που
έκλαιγε και παρακαλούσε με νεύματα να τη στείλουν στους οικείους της, επειδή δεν
μπορούσε καθόλου να είναι «μεταξύ των φρενοπαθών».144 Αν και οι ασθενείς, των
εθελοντών εξαιρούμενων, δεν μπορούσαν να εξέλθουν με δική τους αίτηση, είχαν τη
δυνατότητα να ασκούν επιρροή στην απόφαση των γιατρών και των οικείων τους να
τους επιτρέψουν να εξέλθουν. Ο ιατρικός διευθυντής του Gartnavel σημείωνε με
αποδοκιμασία ότι πολλοί ασθενείς απολύονταν πρόωρα, επειδή, μόλις βελτιώνονταν,
πίεζαν τους οικείους τους, κάνοντας έκκληση στα συναισθήματά τους, να τους
πάρουν στο σπίτι.145 Για παράδειγμα, η Mary G., που, σύμφωνα με το γιατρό, ήθελε
να γυρίσει στο σπίτι, χωρίς να καταλαβαίνει «τι βάρος θα είναι για τους γύρω της»,
αφού παρά τη βελτίωσή της συνέχιζε να χρειάζεται πολλή φροντίδα, απολύθηκε
τελικά για να ανατεθεί στη φροντίδα της κόρης της.146 Κάποιοι ασθενείς πετύχαιναν
να τους πάρουν στο σπίτι χωρίς καν να έχουν βελτιωθεί, όπως η Isabella G., 67 ετών,
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στην οποία οι κόρες της αποφάσισαν να δώσουν μια ευκαιρία στο σπίτι, επειδή στο
ίδρυμα δεν έδειχνε βελτίωση και τους παραπονιόταν για τη θλιβερή της
κατάσταση.147 Επιπλέον, στη Σκοτία ήταν δυνατή η απόλυση από τους επιτρόπους
φρενοπάθειας, όταν αυτοί επισκέπτονταν το άσυλο, και υπήρχαν ασθενείς που
προσπαθούσαν να απολυθούν με αυτό τον τρόπο. Για παράδειγμα, το 1910 τέσσερις
ασθενείς του Gartnavel ζήτησαν από τον επίτροπο φρενοπάθειας να αφεθούν
ελεύθεροι, αν και κανείς δεν το πέτυχε: τρεις θεωρήθηκαν σε ακατάλληλη ψυχική
κατάσταση, ενώ η τέταρτη δεν ήταν επιθυμητή από τους δικούς της, οι οποίοι είχαν
αρνηθεί να έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί της εξαιτίας της συμπεριφοράς της στο
παρελθόν. Καθώς η ασθενής συνέχιζε να χρειάζεται επίβλεψη, σύμφωνα με τον
ιατρικό διευθυντή και τον επίτροπο φρενοπάθειας, και δεν είχε τα οικονομικά μέσα
να λάβει ιδιωτική φροντίδα, έπρεπε να παραμείνει στο Gartnavel.148 Συνεπώς,
φαίνεται ότι οι επίτροποι λάμβαναν υπόψη λιγότερο τις επιθυμίες του ασθενούς από
τη δική τους εκτίμηση, τη βούληση των οικείων των ασθενών και τη γνώμη του
διευθυντή του ιδρύματος.
Πέραν από το να ζητούν να φύγουν ή να περιμένουν, συχνά με ανυπομονησία,
μια άδεια εξόδου,149 η χορήγηση της οποίας υπέκειτο στην κρίση του ιατρικού
προσωπικού των ιδρυμάτων, που έδινε άδεια σε όσους είχαν σημειώσει πρόοδο και
είχαν καλή συμπεριφορά,150 ορισμένοι ασθενείς προσπαθούσαν να αποδράσουν.
Μερικοί ασθενείς των σκοτσέζικων ιδρυμάτων χρησιμοποιούσαν την άδεια εξόδου
σαν ευκαιρία απόδρασης και δεν ξαναγυρνούσαν στο ίδρυμα. Στη Σκοτία εφόσον οι
ασθενείς αυτοί, όπως και γενικά οι ασθενείς σε άδεια, έμεναν εκτός του ιδρύματος
πάνω από 28 ημέρες, θεωρούνταν ότι είχαν απολυθεί και δεν μπορούσαν να
επιστρέψουν στο ίδρυμα παρά μόνο με νέα αίτηση και πιστοποίηση. Πραγματικά, δεν
λείπουν οι αποδράσεις που κατέληγαν με αυτόν τον τρόπο σε απόλυση.151 Επιπλέον,
και στις δύο χώρες η οικογένεια είχε τη δυνατότητα να κρατήσει υπ’ ευθύνη της
ασθενείς που είχαν δραπετεύσει και γυρνούσαν στο σπίτι. Για παράδειγμα, για έναν
ασθενή που έφυγε χωρίς άδεια από το Gartnavel, τηλεφώνησε η γυναίκα του και πήρε
την ευθύνη της απόλυσής του,152 ενώ, όταν η Ελένη Π., 19 ετών, δραπέτευσε από το
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Δρομοκαΐτειο και πήγε στο σπίτι της, κρατήθηκε από τη μητέρα της δοκιμαστικά.153
Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι αποδράσεις επιτυχείς154 και ορισμένους δραπέτες τους
έφερνε πίσω στο ίδρυμα η αστυνομία.155 Στο Gartloch κάποιες χρονιές δραπέτευσαν
μέχρι και 15 ασθενείς, όμως πολλοί από αυτούς τελικά επέστρεψαν στο ίδρυμα,156
ενώ στο Gartnavel, στο δείγμα των μητρώων, σημειώνονται δύο απόπειρες
απόδρασης, μία επιτυχημένη και μια όχι. Από το Αιγινήτειο κατά την υπό εξέταση
περίοδο τουλάχιστον είχαν προσπαθήσει να δραπετεύσουν τρεις ασθενείς και από το
Δρομοκαΐτειο τουλάχιστον έξι πέτυχαν να αποδράσουν.
Η απροθυμία των ασθενών να νοσηλευτούν είχε πιθανόν να κάνει με μερικές
από τις απόπειρες αυτοκτονίας στα ιδρύματα157 και κυρίως με τη συμπεριφορά
πολλών ασθενών, που χαρακτηριζόταν από «αντίσταση στην τάξη» του ιδρύματος.158
Και στα τέσσερα ιδρύματα υπήρχαν ασθενείς που αρνούνταν να μιλήσουν και να
συνεργαστούν στην εξέταση,159 να φάνε,160 να δουλέψουν και γενικά να
συμμορφωθούν με την καθημερινότητα του ιδρύματος, όπως η Catherine A., που
δημιουργούσε προβλήματα, δούλευε όποτε ήθελε, αρνούνταν να πάει περίπατο,
συμπεριφερόταν άσχημα και έκανε αταξίες.161 Η Evangeline Agnes W., όταν τελικά
κατά την εισαγωγή της πείστηκε και μπήκε στο ίδρυμα, προέβαλε αντίσταση στις
προσπάθειες να την ξεντύσουν και αρνήθηκε να φάει.162 Ο Charles G. ήταν σε
κατάσταση φοβερής διέγερσης και όχι μόνο δεν συνεργαζόταν, αρνούμενος να
ξαπλώσει, επιμένοντας να περπατά στο θάλαμο και ζητώντας τα ρούχα του, αλλά
μιλούσε και αισχρά, φώναζε δυνατά και απείλησε να χτυπήσει το γιατρό.163 Η
αντίδραση στη νοσηλεία μπορεί να έφτανε από τις απειλές σε εκδήλωση βίας. Για
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παράδειγμα, η Catherine McD. αισχρολογούσε, κλωτσούσε, πάλευε και δάγκωνε,
όταν οι νοσοκόμες της ζητούσαν να κάνει κάτι,164 ο Ιωάννης Λ. τραυμάτισε ένα
νοσοκόμο με τη δικαιολογία ότι τον παρενοχλούσε165 και ο στρατιώτης Νικόλαος Κ.
αποπειράθηκε να κακοποιήσει αυτούς που τον έκαναν μπάνιο.166
Όποια μορφή κι αν έπαιρνε η αντίσταση, συνήθως εντασσόταν από τους
γιατρούς στα συμπτώματα της νόσου. Στις ήσυχες μορφές της απάθειας και της
απομόνωσης από το περιβάλλον θεωρούνταν μέρος της κλινικής εικόνας της
μελαγχολίας167 και της κατατονίας,168 όπου ιδίως το σύμπτωμα του αρνητισμού
περιέγραφε την αντίσταση του ασθενούς στις επιταγές του περιβάλλοντος και στις
ίδιες του τις ανάγκες.169 Οι πιο επιθετικές μορφές αντίστασης αποδίδονταν στη γενική
κατάσταση διέγερσης170 ή σε παραληρητικές ιδέες, όπως στην περίπτωση του George
Herbert McF., που πάλεψε με τους νοσοκόμους επειδή πίστευε ότι έπρεπε «να
αντισταθεί στο διάβολο».171 Αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η αρνητική
συμπεριφορά πολλών από τους ασθενείς οφειλόταν όντως στην κατάστασή τους,
ωστόσο ορισμένοι ασθενείς αντιστέκονταν «χωρίς λόγο»,172 όπως σημειωνόταν όταν
η αντίσταση δεν μπορούσε να εξηγηθεί με ιατρικούς όρους και, άρα, οφειλόταν
πιθανόν στο ότι η νοσηλεία γινόταν παρά τη θέληση του ασθενούς. Σε κάθε
περίπτωση τα ιδρύματα αντιμετώπιζαν αυτές τις συμπεριφορές με κοινά αποδεκτές
μεθόδους στην ψυχιατρική της εποχής, όπως την κοντινή παρακολούθηση μέσω της
τοποθέτησης σε μικρότερους θαλάμους, την απομόνωση, την καθήλωση στο κρεβάτι,
τη χορήγηση ηρεμιστικών ουσιών και τη σίτιση με το κουτάλι ή με σωλήνα.
Αν και τα παράπονα και οι έντονες, ενίοτε βίαιες, αντιδράσεις στη νοσηλεία
ήταν ίσως οι πιο εντυπωσιακές αντιδράσεις που καταγράφονται στα ιστορικά, δεν
ήταν ούτε οι μόνες ούτε οι συχνότερες. Κάποιοι ασθενείς ήταν ήσυχοι και
αδιαφορούσαν για το νέο τους περιβάλλον,173 χωρίς να εκδηλώνουν την επιθυμία να
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απολυθούν.174 Οι ασθενείς αυτοί βρίσκονταν συχνά σε τέτοια κατάσταση που
απέκλειε την επικοινωνία τους με το περιβάλλον, τουλάχιστον υπό τους όρους που
ετίθεντο από το περιβάλλον αυτό, για παράδειγμα επειδή ήταν διανοητικά
αδύναμοι175 ή δεν είχαν καταλάβει πού βρίσκονταν,176 νομίζοντας, για παράδειγμα,
ότι είχαν πάει στο ίδρυμα για κάποια σωματική θεραπεία,177 για να επισκεφθούν
κάποιον,178 για να περάσουν λίγο καιρό στην εξοχή179 ή ακόμα και για να
παντρευτούν.180 Συνήθως οι λανθασμένες ιδέες για το πού βρίσκονταν και γιατί
καταγράφονταν σε ασθενείς που κρίνονταν από τους γιατρούς ότι έπασχαν από
διανοητική αδυναμία,181 ή από παραλήρημα, όπως στον Εμμανουήλ Χ., που
θεωρούσε ότι ήταν εκατομμυριούχος, ότι θα κατασκεύαζε πλοία και ότι ήταν στο
Αιγινήτειο, για να λάβει δίπλωμα πλοιάρχου από τον καθηγητή Κατσαρά και το
βασιλιά Γεώργιο.182 Η πρακτική παραπλάνησης των ασθενών από αυτούς που τους
εισήγαγαν, προκειμένου να τους πείσουν να μεταβούν στο ίδρυμα,183 δεν μαρτυρείται
στα ιστορικά ασθενών, φαίνεται όμως ότι εφαρμοζόταν. Για παράδειγμα, στην
περίπτωση του άδικου εγκλεισμού στην οποία αναφερθήκαμε πιο πάνω, ο Ορνστάιν
δήλωσε μετά την έξοδό του από το Δρομοκαΐτειο ότι είχε εισαχθεί με πλάνη, καθώς
είχε οδηγηθεί από τον αδελφό του στην Αθήνα τάχα για να συναντήσει τον βασιλιά
και στη συνέχεια στο Δρομοκαΐτειο δήθεν για να επισκεφτούν τους ασθενείς.184
Πιο ξεκάθαρη ήταν η αντίδραση ασθενών που όχι μόνο δεν δημιουργούσαν
προβλήματα,185 αλλά ήταν και φιλικοί, συνεργάσιμοι, ήρεμοι186 και ευχαριστημένοι
κατά την εισαγωγή τους187 ή αφού περνούσαν κάποιο διάστημα στο ίδρυμα.188 Η
Mary N., για παράδειγμα, είπε ότι ήταν ευτυχής στο Gartnavel και ότι θα έμενε στο
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κρεβάτι μέχρι να της πουν να φύγει.189 Μερικοί ασθενείς ήταν χαρούμενοι με την
εισαγωγή τους για ιδιαίτερους λόγους: η Αγγελική Κ., η οποία «δεν διεκρίνετο επί
καθαριότητι», μόλις εισήχθη και έκανε μπάνιο, ήταν κατενθουσιασμένη, έλεγε ότι
καθαρίστηκε κι ευχαριστούσε τη νοσοκόμα,190 ενώ η Isabella McE., που παλιότερα
είχε νοσηλευτεί στην ψυχιατρική αίθουσα πτωχοκομείου και νοσοκομείου,
ικανοποιούνταν και εκτιμούσε την ευγένεια του προσωπικού του Gartloch.191
Αν και κάποιοι από τους ασθενείς που φαίνονταν ή δήλωναν ικανοποιημένοι
από την εισαγωγή τους, θεωρούνταν «περιορισμένης διανοίας»192 ή χωρίς συνείδηση
της κατάστασης και του περιβάλλοντός τους,193 ορισμένοι από αυτούς ήταν
συνειδητοποιημένοι, παραδέχονταν ότι ήταν «τρελλοί»194 και ήταν πρόθυμοι να
συνεργαστούν με τους γιατρούς, όπως η Ευφροσύνη Ρ., που εξέθεσε με λεπτομέρεια
το «νόσημα» που «νυχθημερόν με καταβασανίζει και με κάνει να υποφέρω τα
πάνδεινα, μη έχουσα ουδέ στιγμήν ησυχίας».195 Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι
τέτοιοι ασθενείς είχαν εισαχθεί με τη θέληση τους ή και με δική τους απόφαση,
αποτελώντας το αντίστοιχο των εθελοντών ασθενών των σκοτσέζικων ιδρυμάτων στα
ελληνικά, στα οποία η εθελοντική εισαγωγή δεν προβλεπόταν από το νόμο. Μάλιστα,
στο Αιγινήτειο υπήρχαν μερικοί ασθενείς, που φαίνεται πιο πιθανό ότι είχαν εισαχθεί
με δική τους πρωτοβουλία, όπως ο Δημήτριος Χ., που «προσήλθε [στο Αιγινήτειο]
αιτούμενος

την

επιστημονικήν

ημών

συνδρομήν»

για

χρόνιους

εμετούς,

πονοκέφαλους και ατονία.196 Αυτές οι ελάχιστες περιπτώσεις χαρακτηρίζονταν
περισσότερο από σωματικά συμπτώματα και αφορούσαν λιγότερο το Δρομοκαΐτειο
παρά το Αιγινήτειο, το οποίο είχε καλύτερη εικόνα λόγω της νευρολογικής του
ειδίκευσης, του πανεπιστημιακού του χαρακτήρα αλλά και της κεντρικής τοποθεσίας
του.
Επομένως, οι χρήσεις των ιδρυμάτων που σημειώθηκαν για τους εθελοντές
ασθενείς, δηλαδή για θεραπεία και φροντίδα, δεν αποκλείονταν στους ασθενείς που
εισάγονταν με κανονικές διαδικασίες, οι οποίοι ήταν πιθανό πριν την εισαγωγή τους
να ζούσαν σε άσχημες συνθήκες, σε απομόνωση και περιορισμό197 ή σε βίαια
189
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περιβάλλοντα.198 Παρ’ όλα αυτά, η γενική εικόνα και από τα τέσσερα ιδρύματα, ιδίως
αν εξαιρέσουμε τους εθελοντές του Gartnavel, είναι ότι σπάνια οι ασθενείς
συμφωνούσαν με την εισαγωγή τους και ακόμα σπανιότερα είχαν λόγο στην
απόφαση να νοσηλευτούν.
Εθελούσια ή μη, η ιδιωτική χρήση των ιδρυμάτων υπαγόταν στη δυναμική των
σχέσεων ανάμεσα στους ασθενείς, το ιδιωτικό περιβάλλον και τους γιατρούς τους,
στις ισορροπίες μεταξύ των μελών της οικογένειας, στις οικονομικές δυνατότητες
των ασθενών και των οικείων τους, στις εναλλακτικές δυνατότητες περίθαλψης που
είχαν στη διάθεσή τους, καθώς και στους νομικούς και ιατρικούς όρους και
προϋποθέσεις της ψυχιατρικής νοσηλείας. Οι εντάσεις ανάμεσα σε αυτούς τους
παράγοντες γίνονται εμφανείς στα ιστορικά ασθενών, όπου, όμως, γενικά ευνοείται ο
ιατρικός λόγος έναντι του λαϊκού και ο λόγος του υγιούς αιτούντα και πληροφορητή
έναντι του λόγου του ασθενούς εισαχθέντα. Παρ’ όλα αυτά, οι ασθενείς είχαν κάποιο
άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην εισαγωγή και την απόλυσή τους, αν και τις
περισσότερες φορές φαίνεται ότι η θέληση των ασθενών δεν αποτελούσε
αποφασιστικό παράγοντα της νοσηλείας. Ωστόσο, σε καμιά περίπτωση τα ιδρύματα
δεν ήταν τόποι απόλυτης ιατρικής κυριαρχίας· οι διαδικασίες γύρω από την έναρξη
και την παύση της ψυχιατρικής νοσηλείας βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε αποφάσεις
του ιδιωτικού περιβάλλοντος και κυρίως της οικογένειας, που διαπραγματεύονταν τη
χρήση των ιδρυμάτων ανάλογα τόσο με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους όσο και
με την κατάσταση του ασθενούς.
Συμπερασματικά, στις αρχές του 20ού αιώνα τα ψυχιατρικά ιδρύματα μέσω των
ιδιωτικών τους χρήσεων βρίσκονταν σε επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τον
κόσμο έξω από αυτά και είχαν ενσωματωθεί στις στρατηγικές της οικογένειας και σε
ένα βαθμό του εαυτού για τη θεραπεία, φροντίδα και επίβλεψη σοβαρών σωματικών
και

ψυχικών

καταστάσεων,

για

την

αντιμετώπιση

προβλημάτων

στην

καθημερινότητα και τις κοινωνικές σχέσεις και για τον έλεγχο δύσκολων και
απρεπών συμπεριφορών. Αν και σε ορισμένα σημεία οι λαϊκοί και ψυχιατρικοί
ορισμοί αυτών των καταστάσεων, προβλημάτων και συμπεριφορών διαχωρίζονταν,
198

Mark Finnane, «Asylums, Families and the State», ό.π., σ. 134-148· Janice Chesters, «A horror of
the asylum or of the home: Women’s stories 1880-1910», στο Catherine Coleborne και Dolly
MacKinnon (επιμ.), Madness in Australia: Histories, Heritage and the Asylum, St. Lucia: University of
Queensland Press, 2003. σ. 135-44· Tanja Luckins, «Crazed with grief: Τhe asylum and the Great War
in Australia» στο ίδιο, σ. 169-79 και Patricia Prestwich, «Family strategies and medical power», ό.π.,
σ. 799-814.
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με βασικό παράδειγμα την έμφαση του μη ψυχιατρικού λόγου στις ιδιοτελείς και
άδικες χρήσεις των ιδρυμάτων από την οικογένεια, σε πολλές περιπτώσεις οι δύο
λόγοι συνέπιπταν, αναδεικνύοντας τη συνέχεια ανάμεσα στον ψυχιατρικό και λαϊκό
λόγο αλλά και τη διείσδυση των ιατρικών θεωριών και μεθόδων στις λαϊκές
αντιλήψεις και πρακτικές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Περνώντας από τους ασθενείς και το ιδιωτικό τους περιβάλλον στο δημόσιο χώρο και
στις δημόσιες χρήσεις των ψυχιατρικών ιδρυμάτων, θα επικεντρωθούμε στις
περιπτώσεις στις οποίες το δημόσιο είχε ενεργότερη ανάμειξη στη νοσηλεία από την
επίβλεψή ή την οικονομική της κάλυψη (βλ. κεφάλαια 2 και 3 και πιο πάνω
«ψυχιατρική νομοθεσία»). Όπως θα φανεί, στις περισσότερες πλευρές της
ψυχιατρικής νοσηλείας όπου είδαμε ότι εκδηλώνονταν ιδιωτικές ενέργειες,
δραστηριοποιούνταν επίσης κρατικές και τοπικές αρχές, φιλανθρωπικές οργανώσεις,
καθώς και η διοικητική και ιατρική αρχή των ιδρυμάτων. Οι φορείς αυτοί θεωρούνται
στην ανάλυση που ακολουθεί δημόσιοι και συνδέονται με τις δημόσιες όψεις της
ψυχιατρικής νοσηλείας, υπό την έννοια ότι βρίσκονταν εκτός του ιδιωτικού
περίγυρου των ασθενών και επιδίωκαν την εισαγωγή ή την απόλυση ασθενών από τα
ιδρύματα για λόγους που είχαν συνήθως να κάνουν με τις δημόσιες εκδηλώσεις των
ψυχικών νόσων.

Δημόσιες εισαγωγές

Για να εντοπίσουμε τις περιπτώσεις στις οποίες ο δημόσιος περίγυρος διαδραμάτιζε
κεντρικό ρόλο στην ψυχιατρική νοσηλεία, πρώτα χρειάζεται να αναζητήσουμε τους
ασθενείς που εισάγονταν με δημόσια αίτηση. Στο δείγμα των μητρώων του
Δρομοκαΐτειου, στη στήλη «ονοματεπώνυμον αιτήσαντος εισαγωγήν» σημειώνονται
δημόσιοι φορείς σε 188 ασθενείς (19,6% των εισαχθέντων ασθενών), σε 166 από τους
οποίους μπορούμε αποκλείσουμε το ρόλο ιδιωτών στην εισαγωγή (βλ. πίνακα 8.1).
Το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο από εκείνο των ασθενών που, σύμφωνα με τις
ετήσιες λογοδοσίες του ιδρύματος, νοσηλεύονταν με δημόσιες δαπάνες, οι οποίοι
αποτελούσαν μέχρι και την πλειονότητα των νοσηλευόμενων ασθενών ορισμένες
χρονιές στις αρχές του 20ού αιώνα (βλ. κεφάλαιο 3).
Πίσω από αυτή τη διαφορά ανάμεσα στα στοιχεία των λογοδοσιών και των
μητρώων βρίσκονται τρεις παράγοντες. Πρώτον, φαίνεται ότι οι δημόσιοι φορείς που
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εμπλέκονταν στη νοσηλεία δεν καταγράφονταν πάντα στα μητρώα, καθώς για
κάποιους ασθενείς χωρίς φορέα επισημαίνεται ότι απολύθηκαν όταν σταμάτησε η
δημοτική επιχορήγηση. Δεύτερον, οι δύο πηγές δίνουν διαφορετικά μεγέθη: τα
μητρώα αφορούν τους ασθενείς που εισήχθησαν την υπό εξέταση περίοδο, ενώ οι
λογοδοσίες τους ασθενείς που νοσηλεύονταν κατά τη διάρκεια ενός έτους. Αυτό
πιθανόν σημαίνει ότι δεν εισάγονταν πολλοί δημόσιοι ασθενείς, αλλά όσοι
εισάγονταν παρέμεναν στο Δρομοκαΐτειο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με
αποτέλεσμα να αποτελούν μεγάλο μέρος του συνολικού πληθυσμού του ιδρύματος.
Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι λογοδοσίες καταγράφουν τους χορηγούς της
νοσηλείας, ενώ τα μητρώα το «ονοματεπώνυμον αιτήσαντος εισαγωγήν». Αν και
κατά πάσα πιθανότητα οι δημόσιοι αιτήσαντες που σημειώνονται στα μητρώα ήταν
και χορηγοί της νοσηλείας – μάλιστα δίπλα σε ορισμένους σημειώνεται η λέξη
«δαπάναι» – ο αιτήσας και ο χορηγός δεν συνέπιπταν απαραίτητα· όπως θα δούμε
στη συνέχεια, ασθενείς που νοσηλεύονταν με δημόσια έξοδα δεν εισάγονταν πάντα
με δημόσια αίτηση. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι στα μητρώα σημειώνονταν
δημόσιοι φορείς μόνο εφόσον ήταν αιτήσαντες. Επομένως, η διαφορά ανάμεσα στους
δημόσιους ασθενείς των λογοδοσιών και των μητρώων δείχνει σε ένα βαθμό ότι το
δημόσιο έπαιζε μεγαλύτερο ρόλο στην οικονομική κάλυψη της νοσηλείας παρά στην
απόφαση εισαγωγής.
Σε κάθε περίπτωση, οι καταγραφόμενοι στα μητρώα αιτήσαντες ήταν κατά
κύριο λόγο ιδιώτες (βλ. πίνακα 8.1) και, συνεπώς, η πρωτοβουλία εισαγωγής στο
Δρομοκαΐτειο ανήκε σπανιότερα στο δημόσιο παρά στο ιδιωτικό περιβάλλον των
ασθενών. Βέβαια, ο κανονισμός του ιδρύματος όριζε ότι το Δρομοκαΐτειο μπορούσε
να χρησιμοποιηθεί από το δημόσιο όπως όριζε ο νόμος ΨΜΒ΄.1 Κρίνοντας, όμως,
από τους 166 ασθενείς των μητρώων στους οποίους καταγραφόταν μόνο κάποιος
δημόσιος φορέας, δηλαδή όσους είχαν περισσότερες πιθανότητες να αποτελούν
δημόσιες εισαγωγές, οι δημόσιοι αιτήσαντες ήταν στην πράξη περισσότεροι από
αυτούς που προβλέπονταν από το νόμο. Ο βασικός δημόσιος αιτήσας δεν ήταν η
αστυνομία, ο νομάρχης ή ο δήμαρχος, όπως όριζε ο νόμος,2 αλλά το υπουργείο
Στρατιωτικών, το οποίο, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, ήταν και σημαντικός χορηγός
1

«Περί εγκρίσεως του προσωρινού Κανονισμού του συσταθέντος Φρενοκομείου του αοιδίμου Ζωρζή
Δρομοκαΐτου», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 16/7/1887, φ. 192, σ. 773, άρθρο 72.
2
Νόμος ΨΜΒ΄ «Περί συστάσεως φρενοκομείων», άρθρα 13-14, στο Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία
της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό Πλαίσιο 1850-1920, Αθήνα: Εξάντας,
1995, σ. 227-236.
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της νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο. Η δημόσια χρήση του Δρομοκαΐτειου αφορούσε
κυρίως τους «ψυχοπαθείς στρατιώτες» και τους «ψυχοπαθείς αξιωματικούς», που
εισάγονταν στο ίδρυμα συνήθως από τα στρατιωτικά νοσοκομεία με εντολή του
υπουργείου Στρατιωτικών και με απλή ιατρική ένδειξη, χωρίς άλλο ιατρικό
πιστοποιητικό.3 Οι 143 από τους 166 δημόσιους ασθενείς του δείγματος ήταν
στρατιώτες και αξιωματικοί, οι περισσότεροι από τους οποίους εισήχθησαν τα τρία
τελευταία υπό εξέταση χρόνια, από το 1918 ως το 1920, δηλαδή στη διάρκεια του Α΄
Παγκόσμιου Πολέμου και μετά από αυτόν.4
Το τοπίο των δημόσιων εισαγωγών στο Δρομοκαΐτειο συμπληρώνουν οι
εισαγωγές από άλλα υπουργεία (Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ναυτικών, Περίθαλψης
και Παιδείας), πιο περιστασιακά από άλλους δημόσιους φορείς, όπως προξενεία και
πρεσβείες, και από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές. Η εισαγωγή
θεωρούμενων επικίνδυνων ασθενών για παρατήρηση, ώστε να κριθεί αν ήταν ψυχικά
ασθενείς, ή για περίθαλψη και θεραπεία,5 σημειώνεται μόλις σε τρεις άνδρες και δύο
γυναίκες (μια εξ αυτών «προς παρατήρησιν») που εισήχθησαν από την αστυνομία,
και σε πέντε υπόδικους που εισήχθησαν με εντολή εισαγγελέα «προς παρατήρησιν».
Γενικά, οι επεμβάσεις φορέων πλην του υπουργείου Στρατιωτικών καταγράφονται
συνολικά σε 23 ασθενείς του δείγματος των μητρώων, δηλαδή δεν ήταν εκτεταμένες.
Σε αντίθεση με το Δρομοκαΐτειο, το Αιγινήτειο, όπως έχουμε δει, δεν υπαγόταν
στο νόμο ΨΜΒ΄ και, συνεπώς, ήταν λιγότερο δεσμευμένο από το Δρομοκαΐτειο να
δέχεται δημόσιους ασθενείς, εξού και ο μικρός αριθμός ασθενών για τους οποίους
σημειώνεται στη στήλη των μητρώων κάποιος φορέας εκτός του ιδιωτικού τους
περιβάλλοντος (39 ασθενείς ή 2,7% των ασθενών). Αν και μάλλον οι φορείς αυτοί
ήταν υπεύθυνοι για τον ασθενή, έχοντας αναλάβει την πληρωμή των νοσηλίων (βλ.
κεφάλαιο 3), δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ήταν αυτοί που αιτούνταν την εισαγωγή,
ενώ η στήλη «συγγενείς ή κηδεμόνες» έχει το επιπλέον πρόβλημα ότι δεν
συμπληρωνόταν συστηματικά. Ωστόσο, από τις επιστολές που βρίσκονται στο αρχείο
του Πανεπιστημίου Αθήνας, γνωρίζουμε ότι στο Αιγινήτειο όχι μόνο νοσηλεύονταν
3

Επιστολή του 1918 του Μιχαήλ Γιαννήρη προς τον νομάρχη, Α΄ Βιβλίο των εξ Επαγγέλματος
Εισαγομένων Ψυχοπαθών, σ. 89.
4
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από το 1918 άρχισαν να τηρείται στο Δρομοκαΐτειο Βιβλίο των εξ
Επαγγέλματος Εισαγομένων Ψυχοπαθών, δηλαδή το ξεχωριστό για τους δημόσιους ασθενείς μητρώο
που προέβλεπε ο νόμος του 1862 (Νόμος ΨΜΒ΄, «Περί συστάσεως φρενοκομείων», άρθρο 13, στο
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, ό.π., σ. 227-36).
5
«Περί εγκρίσεως του προσωρινού Κανονισμού του συσταθέντος Φρενοκομείου του αοιδίμου Ζωρζή
Δρομοκαΐτου», ό.π., άρθρο 72 και Νόμος ΨΜΒ΄ «Περί συστάσεως φρενοκομείων», άρθρα 13-14, στο
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, ό.π., σ. 227-236.
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ασθενείς με δημόσια έξοδα (βλ. κεφάλαιο 3), αλλά γίνονταν και αιτήσεις νοσηλείας
από δημόσιους φορείς, συχνά από αυτούς που συναντάμε ως «συγγενείς ή
κηδεμόνες» στα μητρώα: από υπουργεία (κυρίως το υπουργείο Στρατιωτικών, αλλά
και Ναυτικών, Εσωτερικών και Εξωτερικών), από τοπικές αρχές (νομαρχίες, δήμους
και κοινότητες) και μόνο μια φορά από την αστυνομία.6 Επιπλέον, στις επιστολέςαιτήσεις για νοσηλεία στο Αιγινήτειο διαφαίνεται ότι ενίοτε περισσότεροι από ένας
μη ιδιωτικοί φορείς εμπλέκονταν στις αιτήσεις για νοσηλεία. Για παράδειγμα, η
μητρόπολη Αθηνών ζητούσε να νοσηλευτεί με πίστωση μια ασθενής που εστάλη από
τη μητρόπολη Σμύρνης, μέχρι να ψηφιστεί η επιχορήγηση της νοσηλείας της από το
δήμο Αθηναίων.7 Τελικά, όμως, παρόλο που και στο Αιγινήτειο το δημόσιο
περιβάλλον των ασθενών προσπαθούσε να διαδραματίσει ρόλο στις εισαγωγές, στην
πράξη ο ρόλος αυτός φαίνεται μικρότερος από ό,τι στο Δρομοκαΐτειο. Μάλιστα, σε
ορισμένες δημόσιες αιτήσεις νοσηλείας στο Αιγινήτειο αναφέρεται ότι οι αιτήσαντες
είχαν πρώτα αποταθεί στο Δρομοκαΐτειο και ότι η αίτησή τους είχε απορριφθεί λόγω
έλλειψης θέσεων.8 Το Δρομοκαΐτειο, λοιπόν, ήταν πιθανόν η πρώτη και κύρια
επιλογή για δημόσια νοσηλεία, πιθανόν επειδή σε αντίθεση με το Αιγινήτειο
υπαγόταν στο νόμο ΨΜΒ΄.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η μικρή παρουσία εισαγωγών από την αστυνομία τόσο
στο Αιγινήτειο όσο και στο Δρομοκαΐτειο είχε σε ένα βαθμό να κάνει με το κόστος
νοσηλείας και την έλλειψη κενών θέσεων σε αυτά καθώς και με την πρακτική οι
επικίνδυνοι φρενοπαθείς να κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα ή να μεταφέρονται
στο δημόσιο φρενοκομείο της Κέρκυρας (βλ. κεφάλαιο 2). Οι λύσεις αυτές δεν
θεωρούνταν ούτε κατάλληλες ούτε επαρκείς. Στις αρχές του 20ού αιώνα, σύμφωνα με
ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Εμπρός, ο διευθυντής της αστυνομίας είχε
ενημερώσει το υπουργείο Εσωτερικών ότι η Αθήνα είχε γεμίσει «τρελλούς» και ότι οι
πέντε «εκφοβώτεροι» από αυτούς κρατιούνταν στα αστυνομικά τμήματα, χωρίς να
μπορούν να μεταφερθούν ούτε στο Δρομοκαΐτειο, επειδή ήταν πλήρες, ούτε στο
φρενοκομείο της Κέρκυρας, το οποίο ήταν υπό επισκευή, ούτε στις οικογένειές τους,
καθώς κατάγονταν «εκ του εξωτερικού».9 Από τη δεκαετία του 1910 στο πρόβλημα
αυτό φαίνεται ότι σε ένα βαθμό απάντησε η ίδρυση δημόσιου ψυχιατρείου στην
Αθήνα, όπου εισάγονταν κυρίως φρενοπαθείς από την αστυνομία (βλ. κεφάλαιο 2).
6

Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 22/7/1916.
Κλινικές-Νοσοκομεία 1919-1920, 24/6/1920.
8
Κλινικές-Νοσοκομεία 1914-1915, 28/4/1915 και Κλινικές-Νοσοκομεία 1913-1914, 22/8/1914.
9
«Το Δρομοκαΐτειον γεμάτο!», εφ. Εμπρός, φ. 30/6/1902, σ. 3.
7
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αίτηση της αστυνομίας για τη νοσηλεία ενός ασθενούς
στο Αιγινήτειο ο Κατσαράς είχε απαντήσει ότι ο ασθενής γινόταν δεκτός, αλλά αν
κρινόταν ανίατος θα στελνόταν στο απομονωτήριο των Τζιτζιφιών,10 δηλαδή στο
άσυλο που αποτελούσε προσωρινά τα χρόνια αυτά το δημόσιο φρενοκομείο της
Αθήνας, στο οποίο επίσης μεταφέρθηκε από την αστυνομία η μια προς παρατήρηση
ασθενής του Δρομοκαΐτειου ένα μήνα μετά την εισαγωγή της.11
Η διαφορά στην έκταση των εισαγωγών με δημόσια αίτηση ανάμεσα στα δύο
σκοτσέζικα ιδρύματα ήταν εντονότερη από ό,τι ανάμεσα στα δύο ελληνικά. Στο
βασιλικό άσυλο της Γλασκόβης οι δημόσιες εισαγωγές ήταν λίγες (βλ. πίνακα 3.1)
και οφείλονταν κυρίως στις ιδιαίτερες συνθήκες του πολέμου. Αφενός αφορούσαν
τους ιδιωτικούς και μερικούς άπορους ασθενείς που μεταφέρθηκαν στο Gartnavel
από το ψυχιατρικό άσυλο του Stirling, το οποίο το 1918 και το 1919 είχε μετατραπεί
σε ναυτικό νοσοκομείο (βλ. κεφάλαιο 3). Η εισαγωγή απόρων στο Gartnavel, που
κανονικά δεχόταν πλέον μόνο ιδιωτικούς ασθενείς, ήταν μια έκτακτη δημόσια
λειτουργία, την οποία όμως το βασιλικό άσυλο αξιοποίησε, αναθέτοντας στους
απόρους διάφορες εργασίες, για παράδειγμα στο πλυντήριο και την κουζίνα,12 τις
οποίες δεν αναλάμβαναν οι ιδιωτικοί ασθενείς. Αφετέρου, δημόσια ήταν η εισαγωγή
των ασθενών υπηρεσίας (service patients) που νοσηλεύονταν με στρατιωτική εντολή.
Το Gartnavel στο τέλος του πολέμου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην περίθαλψη των
ασθενών υπηρεσίας, με το να δεχτεί αυτούς που κατάγονταν από τη Γλασκόβη,
προκειμένου να βοηθήσει το Γραφείο Πολέμου (War Office), το υπουργείο
Συντάξεων (Ministry of Pensions) και τα επαρχιακά ιδρύματα Woodilee και Gartloch,
που είχαν επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος των απόρων ψυχικά ασθενών της περιοχής
του Stirling.13
Το Gartloch, από την άλλη μεριά, είχε εντονότερο δημόσιο χαρακτήρα, ο οποίος
μάλιστα εντάθηκε την εποχή του πολέμου. Όλοι οι ασθενείς του ιδρύματος ήταν
δημόσιοι, με τους περισσότερους να έχουν εισαχθεί ως άποροι με αίτηση του
Επιθεωρητή των Φτωχών – ανάμεσά τους και αυτοί από το Stirling – και ορισμένους
στα χρόνια του πολέμου να νοσηλεύονται ως ασθενείς υπηρεσίας με εντολή του
στρατού ή του ναυτικού (βλ. πίνακα 3.1). Ωστόσο, όπως είδαμε στο προηγούμενο
κεφάλαιο, το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών έκανε χρήση της κύριας δημόσιας
10

Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 22/7/1916.
Δρ/Μητρώα 1917-1918, έτος 1917, αριθμός 19.
12
ΗΒ13/5/173, σ. 138-39 και ΗΒ13/5/173, σ. 170-71.
13
105th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1918, σ. 15.
11
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λειτουργίας του Gartloch, δηλαδή της δωρεάν νοσηλείας απόρων, με αποτέλεσμα η
λειτουργία αυτή να μην είναι πάντα δημόσια στην ουσία της. Ωστόσο, για την
πλειονότητα του δείγματος των εισαχθέντων στο Gartloch (525 ασθενείς ή 61,2%)
δεν καταγραφόταν στα μητρώα κάποιος οικείος και σε 72 ακόμα ασθενείς
σημειώθηκε ότι κανένας φίλος τους δεν ήταν γνωστός στο ίδρυμα. Συνεπώς, η
πλειονότητα των ασθενών του Gartloch, περίπου 70% των ασθενών του δείγματος,
εισάγονταν χωρίς κάποιος από το ιδιωτικό τους περιβάλλον να είναι γνωστός στο
ίδρυμα, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα με δημόσια πρωτοβουλία. Τέλος, η ιδιωτική
ανάμειξη στην εισαγωγή ασθενών ήταν λιγότερο πιθανή σε όσους εισήχθησαν από το
άσυλο του Stirling (10 ασθενείς), από αστυνομικά τμήματα (35 ασθενείς),
πτωχοκομεία (18 ασθενείς), φυλακές (11 ασθενείς), καθώς και στους ασθενείς
υπηρεσίας (27 ασθενείς). Στην υπό εξέταση περίοδο είχε παρατηρηθεί ότι στο
Gartloch γίνονταν πολλές εισαγωγές βίαιων ψυχικά ασθενών από την αστυνομία,
επειδή το άσυλο αυτό ανήκε στην ενορία του City, η οποία περιλάμβανε το κεντρικό
και άλλα αστυνομικά τμήματα.14
Η δημόσια επέμβαση στις εισαγωγές δεν εντοπίζεται μόνο στις εισαγωγές με
δημόσια αίτηση· ακόμα και οι ιδιωτικές αιτήσεις νοσηλείας επηρεάζονταν ενίοτε από
μη ιδιωτικούς παράγοντες. Αφού στην αποδοχή των αιτήσεων στο Αιγινήτειο είχε
σημασία το πρόσωπο του αιτήσαντα, ιδίως όταν επρόκειτο για οικονομική ή δωρεάν
νοσηλεία (βλ. κεφάλαιο 8), μερικές ιδιωτικές αιτήσεις δεν γίνονταν κατευθείαν στο
ίδρυμα ή στο Πανεπιστήμιο αλλά διαμέσου δημόσιων φορέων ή σημαντικών
προσώπων, που ενεργούσαν ως εγγυητές ή προστάτες των ασθενών. Για παράδειγμα,
η αίτηση της Γεωργούλας Α. από τη Ναύπακτο προς τον διευθυντή του Αιγινήτειου
για δωρεάν νοσηλεία του γιου της έγινε μέσω του νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας·15 το
αίτημα του πατέρα μιας ασθενούς για οικονομική νοσηλεία διαβιβάστηκε στο
Αιγινήτειο από την Επιτροπή Εγκαταστάσεως Προσφύγων·16 και ο Αλέξανδρος Δ.
απηύθυνε την αίτηση να νοσηλευτεί στο Αιγινήτειο προς την «Κυρίαν επί των τιμών
της Α. Μ. της Βασιλίσσης», ώστε το αίτημά του να φτάσει στη Βασίλισσα, και η
αίτησή του κατέληξε στον πρύτανη του πανεπιστημίου μέσω του Πατριωτικού
Συλλόγου των Ελληνίδων.17 Επιπλέον, μη ιδιωτικοί φορείς εμπλέκονταν στην
14

Alexander Robertson, «Short account of the origin and history of the Glasgow City Parochial
Asylum», στο First Report of Gartloch Asylum, 1896-1898, σ. 31-38.
15
Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 10/3/1916.
16
Κλινικές-Νοσοκομεία 1914-1915, 28/4/1915.
17
Κλινικές-Νοσοκομεία 1916-1917, 19/2/1917.
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αξιολόγηση των αιτημάτων αυτών, συγκεκριμένα η διοικητική και ιατρική αρχή του
Αιγινήτειου, δηλαδή ο πρύτανης, που ως δημόσιος εκπρόσωπος της κλινικής ήταν ο
αρχικός παραλήπτης των αιτήσεων, και ο ιατρικός διευθυντής της κλινικής (βλ.
κεφάλαιο 11). Στο Δρομοκαΐτειο τα αιτήματα δωρεάν νοσηλείας δεν κρίνονταν από
τον ιατρικό διευθυντή αλλά από το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο επίσης
μεσολαβούσαν και υποστήριζαν τις αιτήσεις εγγυητές, πρόσωπα της «υψηλής
κοινωνίας», που εμπλέκονταν στα δίκτυα ιδιωτικής φιλανθρωπικής πρωτοβουλίας. 18
Παρόμοιες επεμβάσεις εκτός του ιδιωτικού περίγυρου των ασθενών συναντάμε
και στα σκοτσέζικα ιδρύματα, λιγότερο στο Gartnavel και περισσότερο στο Gartloch.
Στην πολιτική εισαγωγών του βασιλικού ασύλου, ιδίως κατά την πρώτη φάση
λειτουργίας του, όταν εισάγονταν και άποροι ασθενείς, έπαιζαν ρόλο και οι χορηγοίδιοικητές του ιδρύματος (βλ. κεφάλαιο 2). Είτε ιδιώτες είτε δημόσιοι (κυρίως τοπικοί)
φορείς, οι χορηγοί χάρη στα ποσά που προσέφεραν στο ίδρυμα εξασφάλιζαν δωρεάν
νοσηλεία στους ασθενείς που υποστήριζαν.19 Στις αρχές του 20ού αιώνα, όμως, όταν
πλέον στο βασιλικό άσυλο της Γλασκόβης νοσηλεύονταν σχεδόν εξολοκλήρου
ιδιωτικοί ασθενείς, ο ρόλος των χορηγών είχε περιοριστεί και αφορούσε κυρίως τους
ασθενείς που νοσηλεύονταν με μειωμένα νοσήλια (βλ. κεφάλαιο 3). Στο Gartloch, αν
και οι εισαγωγές των απόρων συχνά κινητοποιούνταν από το ιδιωτικό τους
περιβάλλον, η τελική απόφαση για το ποιοι θα λάμβαναν δωρεάν νοσηλεία βρισκόταν
στα χέρια του τοπικού συμβουλίου φρενοπάθειας, το οποίο διοικούσε τα επαρχιακά
άσυλα σαν το Gartloch και εξέταζε τις αιτήσεις από κοινωνική και ιατρική άποψη,
αποφασίζοντας αν οι υποψήφιοι ήταν σε οικονομική κατάσταση που δικαιολογούσε
τη δωρεάν νοσηλεία τους και σε κατάσταση υγείας που καθιστούσε αναγκαία την
ιδρυματική περίθαλψή τους.20
Τέλος, δημόσια ανάμειξη στη διαδικασία εισαγωγής παρατηρείται σε
ορισμένους ασθενείς που οδηγούνταν στα ιδρύματα από την αστυνομία ή που είχαν
18

Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών. Το Δρομοκαΐτειο φρενοκομείο
(1880-1903)», διπλωματική εργασία, Αθήνα, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1997, σ. 30-31
και 62.
19
Στο σημείο αυτό το Gartnavel, όπως και τα άλλα βασιλικά άσυλα της Σκοτίας, ακολουθούσε το
πρότυπο των βρετανικών εθελοντικών νοσοκομείων του 18ου και 19ου αιώνα: η νοσηλεία σε αυτά
ήταν δωρεάν, αλλά οι ασθενείς έπρεπε να προμηθευτούν εισιτήριο από τους ευεργέτες των
νοσοκομείων, οι οποίοι είχαν δικαίωμα εισαγωγής ενός αριθμού ασθενών αναλόγου του ύψους των
χορηγιών τους. Lindsay Granshaw, «The rise of the modern hospital in Britain», στο Andrew Wear
(επιμ.), Medicine in Society: Historical Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, σ. 197218.
20
«Discussion on the paper read by A. Helen Boyle and John Milsom Rhodes at the Annual Meeting
[της Medico-Psychological Association of Great Britain and Ireland]», Journal of Mental Science, 51
(1905), σ. 688-703.
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κρατηθεί από την αστυνομία πριν την εισαγωγή τους, επειδή θεωρούνταν σε
επικίνδυνη κατάσταση ή επειδή είχαν διαπράξει κάποια αξιόποινη πράξη. Σε πέντε
ιδιωτικούς ασθενείς από το δείγμα των ιστορικών του Gartnavel και σε έναν από το
δείγμα ιστορικών του Αιγινήτειου η αστυνομική σύλληψη παρουσιάζεται ως το
πρώτο βήμα για την εισαγωγή τους. Επιπλέον, το ιστορικό κάποιων δημόσιων
ασθενών του Δρομοκαΐτειου, του Gartloch και του Gartnavel δινόταν από την
αστυνομία, από τους ανώτερους στην ιεραρχία των ενόπλων δυνάμεων και το ιατρικό
προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων (για ασθενείς υπηρεσίας), μέσω της
δικογραφίας τους (για υπόδικους ασθενείς) ή από τους φύλακες των πτωχοκομείων
(για απόρους που εισάγονταν από πτωχοκομεία). Εντούτοις, η συνοδεία των ασθενών
στο ίδρυμα και η παροχή πληροφοριών για αυτούς αναλαμβάνονταν συχνότερα από
το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών παρά από το δημόσιο.

Σκοποί και λόγοι των δημόσιων εισαγωγών

Ένα πρώτο στοιχείο στην αναζήτηση των αιτίων και σκοπών της δημόσιας ανάμειξης
στην ψυχιατρική νοσηλεία έχει να κάνει με τη σωματική κατάσταση των ασθενών, η
οποία σε κάποιους δημόσιους ασθενείς, όπως και σε κάποιους ιδιωτικούς, ήταν
σοβαρή. Στο Αιγινήτειο περίπου 8% των ασθενών στους οποίους σημειωνόταν
δημόσιος φορέας στα μητρώα πέθαναν μέσα σε ένα έτος, ενώ στο Δρομοκαΐτειο οι
αντίστοιχοι ασθενείς αποτελούσαν περίπου το 4% των ασθενών με δημόσιο
αιτήσαντα. Στο Gartloch πριν κλείσει ο πρώτος χρόνος νοσηλείας απεβίωσε το 10%
των ασθενών, η εισαγωγή των οποίων ήταν λιγότερο πιθανό να οφειλόταν σε ιδιωτική
πρωτοβουλία, δηλαδή όσων είχαν εισαχθεί από το άσυλο του Stirling, από
πτωχοκομεία, φυλακές, αστυνομικά τμήματα ή τις ένοπλες δυνάμεις. Ιδίως οι
ασθενείς που εισάγονταν στο Gartloch από πτωχοκομεία ήταν σοβαρά ασθενείς και
μάλιστα προχωρημένης ηλικίας. Στο Gartnavel, αν και μόνο ένας από τους 67
δημόσιους ασθενείς πέθανε πριν κλείσει ένα έτος από την εισαγωγή του, άλλοι 17 ή
25,4% των δημόσιων ασθενών του δείγματος των μητρώων χαρακτηρίστηκαν κατά
την εισαγωγή τους σε κακή σωματική κατάσταση.
Στα ιστορικά των δημόσιων ασθενών και κυρίως των ασθενών των ενόπλων
δυνάμεων, που, όπως είδαμε, εισάγονταν και στα τέσσερα ιδρύματα ιδίως στα χρόνια
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του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, σημειώνονται ως μέρος των λόγων εισαγωγής
ενίοτε σωματικά προβλήματα, όπως ωχρή όψη,21 εξάντληση,22 ακράτεια23 και
δυσκολία στη σίτιση.24 Ωστόσο, στους περισσότερους ασθενείς υπηρεσίας
καταγράφονταν προβλήματα συμπεριφοράς και σκέψης: παιδαριώδης, απρόσεκτη και
ανόητη συμπεριφορά,25 έλλειψη πρωτοβουλίας,26 απόπειρες ή τάσεις αυτοκτονίας,27
διέγερση,28 βία,29 κρίσεις,30 πολυλογία31 και παράλογες ιδέες.32 Για παράδειγμα, ο
Ιωάννης Γ. εκδήλωσε στο Β΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο «λογόρροια» και διέγερση και
μιλούσε μεγαλόφωνα στο θάλαμο, λέγοντας ότι δίδασκε τους τρελούς και ήθελε να
τους βάλει φρένα.33 Η διαπίστωση ότι αυτοί οι ασθενείς έπασχαν «εκ νευρικής
διαταράξεως»34 ή «εκ φρενικού νοσήματος»35 και τα εκτός ελέγχου συμπτώματά
τους, που διαρκούσαν για μεγάλα διαστήματα, οδηγούσαν στην αξιολόγησή τους ως
ακατάλληλους για νοσηλεία σε στρατιωτικά νοσοκομεία χωρίς ψυχιατρική ειδίκευση.
Ασθενείς σαν τον Andrew B., που θεωρούνταν επικίνδυνος, μιλούσε πολύ σπάνια,
στεκόταν στο κρεβάτι του και δεν ήξερε τι έκανε,36 όχι μόνο διατάρασσαν την τάξη
και

δημιουργούσαν

προβλήματα

στην

καθημερινότητα

των

στρατιωτικών

νοσοκομείων, αλλά επιπλέον θεωρούνταν ότι δεν θα ανάρρωναν γρήγορα, ότι ήταν
ακατάλληλοι για υπηρεσία και ότι θα τύχαιναν καλύτερης θεραπείας σε ένα
εξειδικευμένο ψυχιατρικό ίδρυμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ψυχιατρική νοσηλεία
των ασθενών υπηρεσίας ήταν μάλλον ιατρική απόφαση, που λαμβανόταν από τους
στρατιωτικούς γιατρούς.
Αν και οι περισσότεροι ασθενείς υπηρεσίας τόσο των δύο ελληνικών όσο και
των δύο σκοτσέζικων ιδρυμάτων είχαν εισαχθεί από στρατιωτικά νοσοκομεία,37

21

Δρ/Ιστορικά 1920, σ. 1282-83.
Δρ/Ιστορικά 1920, σ. 1328.
23
Δρ/Ιστορικά 1918, σ. 956-57· ΗΒ13/5145, σ. 527-31 και ΗΒ13/5/145, σ. 551-53.
24
Δρ/Ιστορικά 1919-1920, σ. 1207-8 και ΗΒ13/5/145, σ. 412-14.
25
ΗΒ13/5/145, σ. 412-14.
26
ΗΒ13/5/146, σ. 145-48.
27
Δρ/Ιστορικά 1919-1920, σ. 1207-8· ΗΒ1/14/30, σ. 285-87.
28
Δρ/Ιστορικά 1920, σ. 1292-93.
29
Δρ/Ιστορικά 1918, σ. 991-92· ΗΒ13/5/146, σ. 1-7.
30
Δρ/Ιστορικά 1918, σ. 956-57.
31
Δρ/Ιστορικά 1918-1919, σ. 1135.
32
Δρ/Ιστορικά 1918-1919, σ. 1109-10· ΗΒ13/5/146, σ. 75-78.
33
Δρ/Ιστορικά 1918-1919, σ. 1009.
34
Δρ/Ιστορικά 1918-1919, σ. 1009.
35
Δρ/Ιστορικά 1918, σ. 974.
36
ΗΒ1/14/32, σ. 6-8.
37
Στη Σκοτία, οι ασθενείς υπηρεσίας έμεναν στα στρατιωτικά νοσοκομεία ως εννιά μήνες, μετά τους
οποίους απολύονταν από το στρατό, αναλαμβάνονταν από το υπουργείο Συντάξεων και στέλνονταν σε
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μερικοί από αυτούς εισήχθησαν στο Gartnavel από πολιτικά ψυχιατρικά ιδρύματα,38
και ορισμένοι από το σπίτι τους.39 Η νοσηλεία των τελευταίων πληρωνόταν από το
υπουργείο Συντάξεων, αλλά δεν ήταν καθαρά δημόσια, καθώς πρωταρχικό ρόλο στην
αναγνώριση της ασθένειας και στην απόφαση εισαγωγής είχε διαδραματίσει το
ιδιωτικό τους περιβάλλον. Για παράδειγμα, ο Robert S., που είχε απολυθεί από το
στρατό πάνω από ένα έτος πριν την εισαγωγή του, είχε εκδηλώσει βίαιη συμπεριφορά
απέναντι στη μητέρα του, τον αδελφό και την αδελφή του και γι’ αυτό στάλθηκε στο
Eastern District Hospital, από όπου μεταφέρθηκε στο άσυλο Woodilee και στη
συνέχεια στο Gartnavel.40 Σε γενικές γραμμές, όμως, μπορούμε να πούμε ότι σε όλα
τα ιδρύματα η νοσηλεία ασθενών υπηρεσίας εξυπηρετούσε το δημόσιο σε σχέση με
την πολεμική προσπάθεια. Μάλιστα, η δημόσια χρήση των δύο σκοτσέζικων
ιδρυμάτων συνδέθηκε με τον πόλεμο όχι μόνο άμεσα, με τη νοσηλεία ασθενών από
τις ένοπλες δυνάμεις, αλλά και έμμεσα, καθώς ανέλαβαν, όπως είδαμε, ένα μέρος των
ασθενών του ασύλου του Stirling, κατά τα δύο χρόνια που αυτό λειτουργούσε ως
ναυτικό νοσοκομείο.
Εκτός από τους ασθενείς υπηρεσίας, υπήρχαν και άλλοι δημόσιοι ασθενείς που
εισάγονταν από άλλα ιδρύματα και συγκεκριμένα από νοσοκομεία, πτωχοκομεία και
φυλακές. Ο Andrew Ν., που νοσηλευόταν στο Royal Infirmary με πνευμονία,
μεταφέρθηκε στο θάλαμο παρακολούθησης του Eastern District Hospital και τελικά
στο Gartloch, επειδή, σύμφωνα με τη νοσοκόμα του, ήταν πολύ ανήσυχος τη νύχτα,
σηκωνόταν από το κρεβάτι του και τριγυρνούσε, δεν μπορούσε να ελέγξει τον εαυτό
του και χρειαζόταν συνεχή επίβλεψη.41 Τέτοιες εισαγωγές από γενικά νοσοκομεία
γίνονταν ενίοτε με απόφαση ή τη σύμφωνη γνώμη των οικείων των ασθενών,42 είναι
όμως πιθανό ότι ούτε τα νοσοκομεία ήθελαν ή μπορούσαν να κρατήσουν αυτούς τους
ασθενείς λόγω του θορυβώδους, δύσκολου και ανεξέλεγκτου χαρακτήρα των
προβλημάτων τους.
Για παρόμοιους λόγους εισάγονταν στα ιδρύματα, βασικά στο Gartloch,
τρόφιμοι πτωχοκομείων και φυλακών. Οι ασθενείς που εισάγονταν στο επαρχιακό
άσυλο

από

πτωχοκομεία

κρίνονταν

επικίνδυνοι,

θορυβώδεις

χωρίς

λόγο,

ψυχιατρικά ιδρύματα κοντά στο σπίτι τους. 105th Annual Report of the Glasgow Royal Mental
Hospital (Gartnavel) for the year 1918, σ. 19.
38
ΗΒ13/5/146, σ. 348-50 και ΗΒ13/5/147, σ. 350-52.
39
ΗΒ13/5/146, σ. 23-27· ΗΒ13/5/146, σ. 419-24 και ΗΒ13/5/146, σ. 455-58.
40
ΗΒ13/5/145, σ. 370-72.
41
ΗΒ1/14/14, σ. 49-52.
42
ΗΒ13/5/172, σ. 305-12.
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ακαταλόγιστοι και ανεξέλεγκτοι,43 με διέγερση44 ή τάση για περιπλάνηση.45 Ο James
McM. ήταν, σύμφωνα με τον φύλακα του πτωχοκομείου, επιληπτικός, επικίνδυνος
και απείθαρχος και μεταφέρθηκε στο Gartloch επειδή έγινε ευερέθιστος,
παρορμητικός και δεν μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό του.46 Η αδυναμία να
φροντίσουν αλλά και να καθοδηγήσουν τον εαυτό τους ήταν το κύριο γνώρισμα όσων
εισάγονταν στο Gartloch από φυλακές.47 Οι τελευταίοι χαρακτηρίζονταν επίσης από
διανοητική αδυναμία, παραλήρημα, διέγερση, έλλειψη συναίσθησης των ευθυνών και
της θέσης τους,48 ή ήταν επιληπτικοί και βρόμικοι και δεν έκαναν αυτά που τους
ζητούνταν.49 Στο Δρομοκαΐτειο η μία γνωστή μεταφορά από φυλακή την υπό εξέταση
περίοδο έγινε με διαταγή του υπουργείου Εσωτερικών, επειδή ο κρατούμενος φώναζε
πολύ και έτσι δεν γινόταν να παραμείνει στη φυλακή.50
Με λίγα λόγια, η ψυχιατρική νοσηλεία ασθενών από νοσοκομεία, γενικά και
στρατιωτικά, και τροφίμων φυλακών και πτωχοκομείων αποφασιζόταν από τις αρχές
των ιδρυμάτων αυτών, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία τους και να λάβουν
εξειδικευμένη θεραπεία και ιδιαίτερη και εντατική φροντίδα και φύλαξη άνθρωποι, οι
οποίοι θεωρούνταν ψυχικά ασθενείς, δεν μπορούσαν να τεθούν υπό έλεγχο,
δημιουργούσαν προβλήματα και δεν ανταποκρίνονταν στην πειθαρχία και τις
συνηθισμένες πρακτικές των μη ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Από την άλλη μεριά, η
δυνατότητα μεταφοράς φυλακισμένων στα ψυχιατρικά ιδρύματα εντάσσεται σε μια
άλλη όψη της δημόσιας λειτουργίας των ψυχιατρικών ιδρυμάτων, η οποία
αναδεικνύεται καλύτερα από την εισαγωγή ασθενών από την αστυνομία και τις
δικαστικές αρχές: την τήρηση της δημόσιας τάξης και την προστασία από
απειλητικούς, προσβλητικούς και επικίνδυνους για τη δημόσια ασφάλεια ασθενείς.
Αυτή η λειτουργία των ψυχιατρικών ιδρυμάτων προβλεπόταν, όπως είδαμε, από την
ψυχιατρική νομοθεσία της εποχής, αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα συχνή στα υπό εξέταση
ιδρύματα.
Η ανάμειξη της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών στην προσαγωγή στο
ίδρυμα συχνά αφορούσε άτομα που κρίνονταν επικίνδυνοι φρενοπαθείς, όπως
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ΗΒ1/13/12, σ. 457-60.
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«Αι χθεσιναί σκηναί εις το Δρομοκαΐτειον», εφ. Εμπρός, φ. 8/4/1902, σ. 2.
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φαίνεται από τα ιστορικά τους. Όταν, ακόμα και σε ιδιωτικούς ασθενείς, ως πρώτο
στάδιο της εισαγωγής προβάλλει η αστυνομική σύλληψη, οι ασθενείς συνήθως είχαν
συμπεριφερθεί βίαια και επιθετικά51 και είχαν προκαλέσει ταραχές σε δημόσιο
χώρο,52 ενίοτε υπό την επίρροια οινοπνεύματος.53 Ένα βίαιο περιστατικό ήταν αρκετό
για να οδηγήσει στην εισαγωγή ατόμων που για χρόνια είχαν ψυχικά προβλήματα,
σαν τον James C., που έπασχε από νοητική καθυστέρηση και εισήχθη όταν,
εκνευρισμένος από τις κοροϊδίες και τις ενοχλήσεις των γειτόνων του, πέταξε μια
πέτρα που τραυμάτισε ένα παιδί, με αποτέλεσμα να έρθει η αστυνομία και ο ασθενής
να σταλεί στο Gartnavel.54 Η επικινδυνότητα συνίστατο και στην πρόθεση επιτέλεσης
βίαιων πράξεων. Για παράδειγμα, μια μορφινομανής νοσοκόμα του Ευαγγελισμού
στάλθηκε το 1915 στο Αιγινήτειο με εντολή εισαγγελέα και με έξοδα του διοικητικού
συμβουλίου του Ευαγγελισμού, γιατί είχε «μανία καταδιώξεως» και στο δωμάτιό της
είχε βρεθεί ένα περίστροφο.55
Άλλοι ασθενείς μεταφέρονταν στο αστυνομικό τμήμα και από εκεί στο
ψυχιατρικό ίδρυμα, επειδή θεωρούνταν ενοχλητικοί ή επικίνδυνοι για τον εαυτό τους.
Ο John W., 19 ετών, εισήχθη στο Gartloch από το αστυνομικό τμήμα λόγω
«περιπλανητικών συνηθειών», ανόητης συμπεριφοράς, ελλιπούς αυτοελέγχου,
ελαττωματικής νοημοσύνης και παραληρητικών ιδεών,56 ενώ η Αρμενία Σ., 17 ετών
που εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο από την αστυνομία χαρακτηρίστηκε «περιορισμένης
διανοίας», δεν μπορούσε να φροντίσει τον εαυτό της, αρνούνταν να φάει, είχε
περιοδικές διεγέρσεις και φόβους, ήταν ασυνάρτητη και παραληρούσε.57 Τέλος, η
Adolphine Ε., που είχε φύγει από την κλινική όπου νοσηλευόταν για να πάει σε μια
φίλη της, βρέθηκε από την αστυνομία κοντά στο ποτάμι έχοντας περάσει το βράδυ
έξω και στάλθηκε στο Gartnavel με την υποψία ότι ήθελε να αυτοκτονήσει.58
Ορισμένοι δημόσιοι τρόποι χρήσης των ψυχιατρικών ιδρυμάτων είχαν να
κάνουν με την εξυπηρέτηση του δημοσίου. Με την ίδια λογική που εισάγονταν στα
ιδρύματα στρατιώτες και αξιωματικοί, το Δρομοκαΐτειο και το Αιγινήτειο έκαναν
δεκτούς δημόσιους υπαλλήλους με αίτημα του δημόσιου φορέα στον οποίο οι
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ασθενείς αυτοί εργάζονταν. Κάποιοι από αυτούς θεωρούνταν ότι είχαν αρρωστήσει
λόγω ή κατά την εκτέλεση της εργασίας τους: ένας χωροφύλακας, που εισήχθη στο
Δροκοκαΐτειο από το υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνεται ότι αρρώστησε μετά από
συμπλοκή με ανυπότακτους τους οποίους είχε σταλεί να καταδιώξει στην περιφέρεια
Καλαβρύτων,59 και ένας ταχυδρομικός υπάλληλος, την εισαγωγή του οποίου στο
Αιγινήτειο αιτούνταν ο διευθυντής του, αναφερόταν ως «παθών εις την υπηρεσίαν».60
Επιπλέον, δημόσιοι υπάλληλοι εισάγονταν ενίοτε όταν η αδυναμία ή η άρνησή τους
να δουλέψουν και τα προβλήματα που δημιουργούσαν στον εργασιακό τους χώρο
αποδίδονταν σε ψυχική ασθένεια. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος του ελληνικού
υποπροξενείου στην Καβάλα νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο μετά από αίτηση του
υποπροξενείου, επειδή δύο μήνες μετά την πρόσληψή του εκδήλωσε διέγερση και
έπινε, με αποτέλεσμα να μην εκτελεί καλά τα καθήκοντά του και να κάνει ζημιές.61 Ο
Δημήτριος Ν., τηλεγραφητής, εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο με αίτημα του
προϊσταμένου του προς το υπουργείο Εσωτερικών, επειδή σπάνια πήγαινε στη
δουλειά, δεν εξηγούσε τους λόγους απουσίας του, εμφανιζόταν μόνο για να ζητήσει
τους μισθούς του με επιτακτικό τρόπο και έβριζε τους υπαλλήλους, τους
προϊσταμένους, τον πρωθυπουργό και το βασιλιά.62 Η περίπτωση αυτή αναδεικνύει
ότι οι δημόσιες εισαγωγές δεν γίνονταν απρόσωπα από δημόσιους φορείς αλλά στην
ουσία από πρόσωπα του άμεσου περιβάλλοντος του ασθενούς, όπως του
προϊσταμένου ή των συναδέλφων του.
Τέλος, οι δημόσιες λειτουργίες των ιδρυμάτων είχαν ορισμένες φορές να
κάνουν με τη χρήση τους από πρόσωπα και φορείς, οι οποίοι προωθούσαν τα
αιτήματα εισαγωγής και ιδίως παροχής δωρεάν ή οικονομικής ψυχιατρικής νοσηλείας
στο πλαίσιο της πολιτικής τους δράσης. Αυτή η λειτουργία εντοπίζεται περισσότερο
στην Ελλάδα, όπου τα ιδρύματα ήταν λιγότερα και οι διαδικασίες εισαγωγής σε αυτά
ήταν λιγότερο αυστηρά καθορισμένες από ό,τι στη Σκοτία. Στο Δρομοκαΐτειο, όπου
οι αιτήσεις νοσηλείας ήταν περισσότερες από όσες μπορούσαν να ικανοποιηθούν (βλ.
κεφάλαιο 3), το διοικητικό συμβούλιο λάμβανε σοβαρά υπόψη τον εγγυητή ή
προστάτη του ασθενούς όχι μόνο στην επιλογή των απόρων αλλά και των επί
πληρωμή ασθενών. Η δράση των εγγυητών επεκτεινόταν και στη δημόσια νοσηλεία
στο Δρομοκαΐτειο, στην οποία, σύμφωνα με μια μεταγενέστερη πηγή, υπήρχε η
59
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λογική προτεραιότητας όσων είχαν το καλύτερο «μέσο» και βρίσκονταν σε ενέργεια
«ρουσφετολογικοί μηχανισμοί».63 Η διανομή δωρεάν νοσηλείας γινόταν και
προεκλογικά· για παράδειγμα, πριν από τις δημοτικές εκλογές του 1903 «τα γραφεία
του Δρομοκαϊτείου φρενοκομείου κατεκλύσθησαν από έγγραφα του κ. Δημάρχου
[Αθηναίων] περί εισαγωγής εκτάκτων ασθενών» και παρά τις αρχικές αντιρρήσεις
του ιδρύματος έγιναν δεκτοί πάνω 30 επιπλέον ασθενείς του δήμου, οι οποίοι
απολύθηκαν σταδιακά μετά τις εκλογές με εντολή και πάλι του δήμου.64 Με άλλα
λόγια, ο δήμαρχος προσπαθούσε να εξασφαλίσει την επανεκλογή του, ικανοποιώντας
προεκλογικά τα αιτήματα δωρεάν νοσηλείας. Το περιστατικό αυτό επιβεβαιώνει όχι
μόνο τις πολιτικές χρήσεις της δημόσιας νοσηλείας αλλά και τη μεγάλη ζήτηση για
δωρεάν ψυχιατρική περίθαλψη που υπήρχε στην Ελλάδα (βλ. κεφάλαιο 3), αφού ο
«κατακλυσμός» του Δρομοκαΐτειου από δημοτικές αιτήσεις προϋποθέτει ότι
αντίστοιχα αιτήματα για νοσηλεία με δημοτικά έξοδα γίνονταν από τους δημότες.
Και στο Αιγινήτειο δημόσιοι φορείς, όπως το υπουργείο Εσωτερικών, η τοπική
διοίκηση, η Εκκλησία, το πανεπιστήμιο και οργανώσεις σαν τη «Μακεδονική
Ευποιία» και την «Κρητική Αδελφότητα εν Αθήναις», καθώς και δημόσια πρόσωπα
επιδίωκαν να εκμεταλλευτούν τη δωρεάν νοσηλεία για να πραγματώσουν τους
φιλανθρωπικούς και πολιτικούς σκοπούς τους. Ωστόσο, στην περίπτωση της
πανεπιστημιακής κλινικής οι προσπάθειες αυτές συχνά αποτύγχαναν, εφόσον
έρχονταν σε αντίθεση με την ιατρική αρχή του Αιγινήτειου, η οποία είχε τον
τελευταίο λόγο στην επιλογή των απόρων και δρούσε κυρίως με ιατρικά και όχι τόσο
με κοινωνικά κριτήρια (βλ. κεφάλαιο 11). Είναι χαρακτηριστικό ότι το δημόσιο δεν
κατάφερε να ιδιοποιηθεί το Αιγινήτειο για τη δωρεάν νοσηλεία φτωχών ασθενών με
μεταδοτικά νοσήματα αντί για πλουσίων με νευρικά, όπως ζητούσε ένας βουλευτής
λίγα χρόνια μετά την ίδρυση της κλινικής,65 επειδή η χρήση αυτή του Αιγινήτειου
ερχόταν σε σύγκρουση με τα επιστημονικά και ακαδημαϊκά συμφέροντα που είχαν
κινητοποιήσει την ίδρυσή του (βλ. κεφάλαιο 11). Συνεπώς, οι διαπραγματεύσεις
ανάμεσα στο δημόσιο χώρο και την ιατρική διεύθυνση του Αιγινήτειου ως προς τον
προσανατολισμό και τους στόχους της δωρεάν νοσηλείας σε αυτό δείχνουν ότι ο

63

Σύμφωνα με τον Μιχαήλ Στριγγάρη (Η Οργάνωση της «Ψυχικής Υγιεινής» στην Ελλάδα, 1949).
Αναφέρεται στο Λένα Ατζινά, Η Μακρά Εισαγωγή της Ψυχανάλυσης στην Ελλάδα, Αθήνα: Εξάντας,
2004, σ. 110.
64
«Το σκάνδαλον των οφειλών του δήμου εις το Δρομοκαΐτειον», εφ. Σκριπ, φ. 13/5/1904, σ. 4.
65
«Η διπλή Βουλή. Επιψήφισις νομοσχεδίων», εφ. Σκριπ, φ. 18/2/1911, σ. 3.

309

δημόσιος ρόλος της κλινικής δεν ήταν αυτονόητος και, άρα, ότι μάλλον ήταν
λιγότερο εκτεταμένος από αυτόν του Δρομοκαΐτειου.

Δημόσιες και ιδιωτικές αντιδράσεις στις δημόσιες εισαγωγές

Το ερώτημα που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο σε σχέση με τις ιδιωτικές
εισαγωγές, δηλαδή αν αυτοί που νοσηλεύονταν στα ιδρύματα ήταν όντως ψυχικά
ασθενείς και εγκλείονταν για το δικό τους καλό, ετίθετο στο δημόσιο λόγο της εποχής
και σε σχέση με τους δημόσιους ασθενείς. Αν και οι δημόσιες χρήσεις των ιδρυμάτων
προβάλλονταν γενικά ως θεμιτές και απαραίτητες, δεν έλειπαν οι υπόνοιες και οι
κατηγορίες για άδικους εγκλεισμούς με πολιτικά κίνητρα. Από το δεύτερο μισό του
19ου αιώνα στη Γαλλία ήταν έντονος ο λόγος εναντίον των ασύλων, τα οποία
προβάλλονταν στον τύπο ως φυλακές, που χρησιμοποιούνταν από το κράτος με την
ανοχή ή τη συνεργασία των γιατρών για τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης και την
καταπίεση και τον αφανισμό των καθεστωτικών αντιπάλων.66 Αυτή η δημόσια,
πολιτική διάσταση του άδικου εγκλεισμού σκιαγραφούνταν στην Ελλάδα των αρχών
του 20ού αιώνα κυρίως γύρω από το Δρομοκαΐτειο, στο οποίο υποστηριζόταν ότι
κρατούνταν θύματα πολιτικών διωγμών και μυρίων άλλων αχρείων υπολογισμών.67
Διατυπωνόταν το αίτημα επιστημονικής εξέτασης όλων των ασθενών του, ώστε να
αποδειχτεί αν ήταν φιλανθρωπικό ίδρυμα ή φωλιά συμμορίας κακούργων και
βασανιστών, μια «νέα Βαστίλλη», ένα «υπόγειον Ιεράς Εξετάσεως», όπου
εγκλείονταν ανεξέταστα άνθρωποι δυσάρεστοι και επικίνδυνοι για την Πολιτεία.68 Τα
περιστατικά που παρουσιάζονταν ως πιθανές ενδείξεις αυτών των χρήσεων των
ιδρυμάτων αφορούσαν τροφίμους του Δρομοκαΐτειου των οποίων η ψυχική ασθένεια
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αμφισβητούνταν και οι οποίοι είχαν εκφραστεί κατά των πολιτικών αρχών και
απειλητικά για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα.69
Κατηγορίες άδικης και παράνομης εισαγωγής από το δημόσιο διατυπώνονταν
και από τους ασθενείς των ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, ο Δημήτριος Ν., που είδαμε
ότι εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο από το υπουργείο Εσωτερικών με αίτημα του
προϊσταμένου του στη Διεύθυνση Ταχυδρομείων, έλεγε ότι ήταν υγιής και ζητούσε
να δει τα πιστοποιητικά της εισαγωγής του,70 ενώ ο στρατιώτης Νικόλαος Κ., είπε ότι
είχε εισαχθεί στο Δρομοκαΐτειο για να τιμωρηθεί από τους προϊσταμένους του.71 Από
τη μεριά τους, οι γιατροί των ιδρυμάτων συνήθως απέρριπταν τις κατηγορίες άδικου
με πολιτικές σκοπιμότητες εγκλεισμού, όπως και τις κατηγορίες άδικου εγκλεισμού
για ιδιωτικούς λόγους, και τις απέδιδαν στη μη κατανόηση από το κοινό και τους
ασθενείς των λόγων και σκοπών της νοσηλείας.
Πιο συγκεκριμένα το ζήτημα των αντιδράσεων στη δημόσια νοσηλεία μπορεί
να τεθεί σε σχέση με το πώς αντιμετώπιζε το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών τη
δημόσια εισαγωγή τους. Εξαιρώντας ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι οικείοι
δημόσιων ασθενών δήλωναν ότι ανυπομονούσαν να τους πάρουν στο σπίτι,72 και
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαμαρτυρίες των οικείων των δημόσιων ασθενών είναι
πιθανό να μην καταγράφονταν, παρατηρούμε ότι στα ιστορικά των δημόσιων
ασθενών του Δρομοκαΐτειου, του Gartloch και του Gartnavel και στις δημόσιες
αιτήσεις νοσηλείας στο Αιγινήτειο δεν σημειώνονται αρνητικές ιδιωτικές αντιδράσεις
στη δημόσια πρωτοβουλία νοσηλείας. Ωστόσο, η έλλειψη ιδιωτικών αντιδράσεων
στην απόφαση νοσηλείας οφειλόταν ενίοτε στη λήψη και εκτέλεση τής απόφασης
αυτής εν αγνοία των οικείων του ασθενούς (όπως σε μια περίπτωση μετακίνησης από
το γενικό νοσοκομείο στο ίδρυμα, χωρίς ο ασθενής και οι συγγενείς του να ξέρουν ότι
επρόκειτο για μεταφορά σε άσυλο)73 ή στη γενική απουσία του ιδιωτικού
περιβάλλοντος του ασθενούς από τη διαδικασία εισαγωγής. Πραγματικά, για
αρκετούς δημόσιους ασθενείς δεν υπήρχε κάποιος γνωστός τους για να δώσει
πληροφορίες για αυτούς στο ίδρυμα,74 ενώ μερικές δημόσιες αιτήσεις νοσηλείας
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αφορούσαν άτομα που δεν είχαν κάποιον να τα φροντίσει. Για παράδειγμα, ο
νομάρχης Αττικοβοιωτίας ζητούσε τη δωρεάν εισαγωγή της Ελένης Λ., επειδή η
«φτωχή κόρη» ήταν «μόνη και άνευ τινός προστασίας»,75 και η μητρόπολη Αθηνών
τη νοσηλεία μιας ορφανής, που είχε σταλεί στην Αθήνα από τη μητρόπολη
Προύσας.76 Για ασθενείς σαν κι αυτούς η ίδια η έλλειψη ιδιωτικών δικτύων στήριξης
και ελέγχου έπαιζε ρόλο στην επιδίωξη εισαγωγής στο ίδρυμα από το δημόσιο
περιβάλλον τους.
Αν πολλοί δημόσιοι ασθενείς δεν είχαν κάποιον οικείο να τους αναλάβει ή έστω
να αιτηθεί την εισαγωγή τους, σε άλλους καταγράφονταν οικείοι τους, που ήταν
γνωστοί στα ιδρύματα και παρείχαν πληροφορίες για αυτούς. Επιπλέον, εισαγωγές
που φαίνονται δημόσιες στην πραγματικότητα κινητοποιούνταν με ιδιωτική
πρωτοβουλία και άρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι αντιμετωπίζονταν θετικά από το
ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών. Όπως έχει ήδη καταδειχθεί, μη ιδιωτικοί φορείς
προωθούσαν ενίοτε ιδιωτικές αιτήσεις νοσηλείας και πολλοί από τους απόρους του
Gartloch αλλά και κάποιοι από τους ασθενείς υπηρεσίας του Gartnavel, που ήταν
τυπικά δημόσιοι ασθενείς, εισάγονταν για ιδιωτικούς λόγους και με ενέργειες του
ιδιωτικού τους περιβάλλοντος.
Ότι ο χορηγός και ο επίσημος αιτών της νοσηλείας δεν ταυτίζονταν πάντα με
αυτόν που αποφάσιζε την εισαγωγή γίνεται εμφανές και σε κάποιους ασθενείς στο
Δρομοκαΐτειο, στους οποίους σημειώνονται δύο αιτήσαντες, ένας ιδιώτης, για
παράδειγμα κάποιος συγγενής τους, και ένας δημόσιος, για παράδειγμα ο δήμος τους
(βλ. πίνακα 8.1). Οι ασθενείς που συντηρούνταν στο Δρομοκαΐτειο με δημοτικά
έξοδα αποτελούν τυπικές περιπτώσεις στις οποίες ο δημόσιος φορέας είχε να κάνει με
την οικονομική κάλυψη της νοσηλείας και όχι με την αρχική υποκίνησή της και
επιβεβαιώνουν αυτό που αναφέρθηκε ήδη, ότι δηλαδή οι δημόσιοι φορείς είχαν να
κάνουν περισσότερο με το οικονομικό μέρος παρά με την ίδια την απόφαση της
νοσηλείας στο Δρομοκαΐτειο. Σύμφωνα με περιγραφές από τα πρακτικά δημοτικών
συμβουλίων, η διαδικασία εισαγωγής ασθενών από το δήμο ξεκινούσε με μία
ιδιωτική αίτηση προς το δήμο για επιχορήγηση της νοσηλείας. Οι αιτήσεις
συζητιόντουσαν στο δημοτικό συμβούλιο και, αν υπερψηφίζονταν, ο δήμος αιτούνταν
την εισαγωγή και νοσηλεία των ασθενών στο ίδρυμα με έξοδά του.77 Επομένως, τα
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αιτήματα δημοτικής νοσηλείας πήγαζαν συνήθως από ιδιώτες και, καθώς οι δήμοι
δυσκολεύονταν να πληρώσουν στο ίδρυμα τις οφειλές για τους ασθενείς που
συντηρούσαν (βλ. κεφάλαιο 3), είναι αρκετά πιθανό ότι οι δημοτικές αρχές θα
προσπαθούσαν να αποφεύγουν και δεν θα αποφάσιζαν να στείλουν κάποιον στο
Δρομοκαΐτειο, παρά μόνο αν δέχονταν κοινωνικές και πολιτικές πιέσεις.
Ακόμα και σε ασθενείς που εισάγονταν με αστυνομική παρέμβαση, η τελευταία
είχε μερικές φορές αναζητηθεί από τους οικείους του ασθενούς78 και η αίτηση
εισαγωγής γινόταν τελικά από μέλη της οικογένειας79 ή και από τον ίδιο τον
ασθενή.80 Το ιδιωτικό περιβάλλον του ασθενούς ενίοτε καλούσε την αστυνομία ή
συνεργαζόταν μαζί της, πριν αποφασιστεί η εισαγωγή στο ίδρυμα, προκειμένου να
θέσει υπό έλεγχο ασθενείς που δεν μπορούσε μόνο του να ελέγξει. Για παράδειγμα, η
Catherine W., που δεν ανταποκρινόταν στις οικογενειακές της υποχρεώσεις, ήταν
βίαιη και έπινε παρά τις προσπάθειες του άνδρα της να την εμποδίσει, οδηγήθηκε
στην αστυνομία, ενώ προσπαθούσε να πάει στο ενεχυροδανειστήριο. Ο άνδρας της,
προτού αιτηθεί την εισαγωγή της στο Gartnavel, την άφησε στη φυλακή για πέντε
ημέρες, επειδή ήταν μεθυσμένη και ανεξέλεγκτη και για να πάρει το μάθημά της.81
Συνεπώς, ο ρόλος της αστυνομίας και των δημόσιων φορέων γενικά μπορούσε να
είναι διαμεσολαβητικός στην πραγματοποίηση της εισαγωγής, η απόφαση για την
οποία, όμως, είχε ληφθεί από τους οικείους του ασθενούς. Οι τελευταίοι, λοιπόν, σε
πολλές περιπτώσεις δημόσιας νοσηλείας όχι μόνο δεν αντιδρούσαν αρνητικά, αλλά
και είχαν συμμετάσχει στη διαδικασία εισαγωγής.

Απολύσεις με δημόσια πρωτοβουλία
Αν και ορισμένες φορές μπορούμε να υποθέσουμε ότι η απόλυση δεν αποφασίζονταν
από το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών (για παράδειγμα, για τους ασθενείς που
είχαν εισαχθεί στο Gartloch και το Gartnavel από το άσυλο του Stirling, οι οποίοι
απολύθηκαν για να επανεισαχθούν στο τελευταίο, όταν αυτό χρησιμοποιήθηκε ξανά
ως ψυχιατρικό ίδρυμα), τα στοιχεία για τις δημόσιες απολύσεις είναι ελάχιστα, αφού,
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όπως είδαμε, τα ζητήματα από ποιον και γιατί αποφασιζόταν το τέλος της νοσηλείας
σπάνια καταγράφονταν. Σε κάθε περίπτωση, απολύσεις που δηλώνεται ρητά ότι ήταν
δημόσιες συναντάμε μόνο στο Gartloch και το Δρομοκαΐτειο. Στο Gartloch, για
παράδειγμα, ο James McM., που είχε εισαχθεί από το πτωχοκομείο, παραδόθηκε στον
Επιθεωρητή των Φτωχών («discharged to the Poor Inspector at Chambers»).82 Αν και
το ιδιωτικό περιβάλλον των δημόσιων ασθενών έπαιζε ρόλο στην απόλυσή τους (βλ.
κεφάλαιο 8), η απόλυση στον Επιθεωρητή των Φτωχών αποτελούσε, σύμφωνα με τη
σκοτσέζικη νομοθεσία, τον τυπικό τρόπο απόλυσης για τους απόρους και άρα είναι
πιθανόν να μην σημειωνόταν, επειδή θεωρούνταν αυτονόητη στους άπορους
ασθενείς.
Τα μητρώα του Δρομοκαΐτειου είναι πιο διαφωτιστικά, καθώς αναφέρουν ποιος
είχε την πρωτοβουλία απόλυσης σε 374 ασθενείς, από τους οποίους περίπου το 24%
απολύθηκε με δημόσιες ενέργειες (πίνακας 8.6). Οι ασθενείς αυτοί, που ήταν κατά
κύριο λόγο δημόσιοι, αποτελούν το 17% των ασθενών που απολύθηκαν χωρίς να
έχουν ιαθεί (βλ. πίνακα 8.4). Οι φορείς που επενέβαιναν ήταν συνήθως τα υπουργεία
Εσωτερικών, Υγείας και Στρατιωτικών και η αστυνομία και μπορούσαν να
απολύσουν τους ασθενείς ή να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν σε άλλα
ιδρύματα. Συγκεκριμένα, 51 ασθενείς υπηρεσίας παραλήφθηκαν από το στρατιωτικό
νοσοκομείο από όπου είχαν εισαχθεί, 1 ασθενής μεταφέρθηκε στη φυλακή και 12 στα
δύο δημόσια ψυχιατρεία, δηλαδή στο φρενοκομείο της Κέρκυρας και από τα τέλη της
δεκαετίας του 1910 και στο δημόσιο ψυχιατρείο της Αθήνας. Όπως και στις
εισαγωγές, έτσι και στις απολύσεις ενίοτε οι δημόσιοι φορείς συνεργάζονταν με το
ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών. Για παράδειγμα, δύο δημόσιοι ασθενείς
απολύθηκαν με δημόσια αίτηση, για να επιστρέψουν στις οικογένειές τους, και ένας
δημόσιος ασθενής απολύθηκε με δημόσια εντολή αλλά μετά από ιδιωτική αίτηση.
Από την άλλη μεριά, με επέμβαση αρχών απολύονταν ενίοτε και ιδιωτικοί ασθενείς:
δέκα από τους ασθενείς που μεταφέρθηκαν με δημόσιες ενέργειες στα δημόσια
ψυχιατρεία ήταν ιδιωτικοί. Γενικά, η μετακίνηση σε αυτά τα ιδρύματα γινόταν
συνήθως από την αστυνομία με διαταγή του υπουργείου Εσωτερικών και σπάνια –
μόνο σε τέσσερις ασθενείς – με ιδιωτική αίτηση (βλ. κεφάλαιο 8). Το ιδιωτικό
περιβάλλον των ασθενών πιθανόν δεν έβλεπε θετικά ούτε το φρενοκομείο της
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μακρινής Κέρκυρας ούτε το δημόσιο ψυχιατρείο της Αθήνας, στο οποίο οι εισαγωγές
γίνονταν κυρίως από την αστυνομία (βλ. κεφάλαιο 2).
Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάποιες δημόσιες απολύσεις
από το Δρομοκαΐτειο και οι μετακινήσεις δημόσιων μη ιαθέντων ασθενών από το
ίδρυμα αυτό στα δημόσια ψυχιατρεία οφείλονταν σε οικονομικούς κυρίως λόγους. Σε
έξι ασθενείς αναφέρεται ότι απολύθηκαν λόγω διακοπής της δημαρχιακής
επιχορήγησης και γνωρίζουμε ότι οι δήμοι Αθηναίων και Πειραιά προσπαθούσαν να
περικόπτουν τις δαπάνες νοσηλείας ασθενών στο Δρομοκαΐτειο. Για παράδειγμα, το
1908 το δημοτικό συμβούλιο του Πειραιά αποφάσισε από τους δεκαπέντε ασθενείς
που συντηρούσε στο Δρομοκαΐτειο, να συνεχίσει να επιχορηγεί δέκα, έξι ιάσιμους και
τέσσερις επικίνδυνους, και να σταματήσει να επιχορηγεί τους υπόλοιπους πέντε, οι
οποίοι χαρακτηρίστηκαν «ανίατοι και αβλαβείς».83 Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1902, ο
δήμος Αθηναίων είχε προβεί στην αξιολόγηση των ασθενών που συντηρούσε στο
ίδρυμα με παρόμοια κριτήρια.84 Για την τοπική διοίκηση προτεραιότητα είχε η
νοσηλεία των επικίνδυνων ασθενών, οι οποίοι έπρεπε «χάριν ασφαλείας κατ’
ανάγκην να κρατηθώσιν εκεί [στο Δρομοκαΐτειο]», και στους ιάσιμους, για τους
οποίους θεωρούνταν ότι τα έξοδα θα ήταν μικρότερα. Οι υπόλοιποι έπρεπε να
«αποσταλώσιν εις τας οικογενείας των» ή «εις Κέρκυραν»,85 «καθόσον ο δήμος δεν
δύναται να δαπανά και συντηρή δι’ ισοβίως πάσχοντας».86 Επομένως, η μακροχρόνια
περίθαλψη θεωρούνταν οικογενειακή υπόθεση ή έστω δυνατή μόνο στο φρενοκομείο
της Κέρκυρας, που ήταν δημόσιο και πιο οικονομικό (βλ. κεφάλαιο 2).
Και στο Gartloch η νοσηλεία σταματούσε ενίοτε για οικονομικούς λόγους που
δεν αφορούσαν το ιδιωτικό περιβάλλον του ασθενούς: στο δείγμα μητρώων του
Gartloch 16 ασθενείς εξήλθαν με απόφαση των αρμόδιων αρχών για τους ψυχικά
ασθενείς και της διεύθυνσης του ιδρύματος μέσω του συστήματος «boarding-out»
(βλ. κεφάλαιο 4). Το σύστημα αυτό προωθούνταν από το συμβούλιο φρενοπάθειας
προκειμένου να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες για τους ψυχικά ασθενείς. Όπως στην
αξιολόγηση από τους δήμους Αθηναίων και Πειραιά για το ποιοι ασθενείς έπρεπε να
παραμείνουν στο Δρομοκαΐτειο και ποιοι όχι, κατάλληλοι για «boarding-out»
κρίνονταν οι ακίνδυνοι και χρόνιοι ασθενείς. Αυτοί είτε επέστεφαν στην οικογένειά
τους είτε εγκαθίσταντο σε ιδιωτικές κατοικίες με φύλακες (guardians), οι οποίοι
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ορίζονταν από τον Επιθεωρητή των Φτωχών87 και ήταν οικείοι ή (τις περισσότερες
φορές στις αρχές του 20ού αιώνα) άγνωστοι των ασθενών.88 Άρα, και στη Σκοτία η
φροντίδα ασθενών ήσυχων και ανίατων γινόταν αντιληπτή ως οικογενειακή ή έστω
ιδιωτική υπόθεση, καθώς οι ασθενείς που απολύονταν με αυτόν τον τρόπο, ακόμα κι
αν δεν επέστρεφαν στην οικογένεια ή στο περιβάλλον όπου ζούσαν πριν την
εισαγωγή τους, περιθάλπονταν από ιδιώτες εκτός του ιδρύματος.89 Αυτή η ιδιωτική
περίθαλψη προβαλλόταν πλεονεκτική έναντι της ιδρυματικής, σε σχέση με την
προσωπική ευημερία των ασθενών αλλά και με τα δημόσια οικονομικά: αν και το
δημόσιο συνέχιζε να στηρίζει οικονομικά τους ασθενείς που επιλέγονταν για
boarding-out, το επίδομα που χορηγούσε στην οικογένεια ή στους φύλακές τους ήταν
πολύ μικρότερο από το κόστος που είχε η ιδρυματική περίθαλψη.90
Το «boarding-out», καθώς ελεγχόταν όχι μόνο από τις δημόσιες αρχές αλλά και
από τις αρχές του ιδρύματος και στόχευε και στον περιορισμό του πληθυσμού του,
εντάσσεται στις απολύσεις που γίνονταν με απόφαση των ιδρυμάτων, προκειμένου να
μειωθούν οι ασθενείς τους και ιδίως οι ανίατοι και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η
καθημερινότητα, να αυξηθούν οι ιάσεις και, άρα, να αναβαθμιστεί η δημόσια εικόνα
των ιδρυμάτων. Στο Gartloch η διοίκηση έκρινε απαραίτητη τη μεταφορά ορισμένων
ασθενών σε άλλα άσυλα, ώστε να ανακουφιστεί το ίδρυμα από τη συμφόρηση και
μάλιστα από τη συγκέντρωση περιστατικών με δυσμενή χαρακτήρα από άποψη
ανάρρωσης.91 Στο Δρομοκαΐτειο η προσπάθεια μείωσης των ασθενών υπαγορευόταν
από τον «υπερπληθυσμό» του ιδρύματος92 και η διοίκηση επιθυμούσε τον περιορισμό
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των ανιάτων, ώστε το ίδρυμα να προβάλλεται ως θεραπευτήριο.93 Ωστόσο, η
απόρριψη τέτοιων ασθενών, ιδίως όταν ήταν δημόσιοι, ήταν πιο δύσκολη και γινόταν
μόνο όταν οι συνθήκες ήταν πραγματικά απαγορευτικές, για παράδειγμα όταν το
ίδρυμα ήταν γεμάτο.94
Επιπλέον, απολύσεις γίνονταν με πρωτοβουλία καθαρά της ιατρικής αρχής των
ιδρυμάτων, η οποία έδινε εξιτήριο σε ασθενείς που έκρινε ότι είχαν ιαθεί ή ότι δεν
είχαν ανάγκη νοσηλείας, και απαγόρευε την απόλυση ασθενών, ιδιωτικών ή
δημόσιων, αν τους έβρισκε επικίνδυνους ή ακατάλληλους να τεθούν ελεύθεροι. Στη
Σκοτία, όπου η εντολή κράτησης στα ψυχιατρικά ιδρύματα έληγε μετά από τρία
χρόνια, ο ιατρικός διευθυντής είχε τη δυνατότητα να ζητήσει την ανανέωσή της, αν
πίστευε ότι ο ασθενής έπρεπε να παραμείνει στο ίδρυμα. Παραδείγματα ιατρικών
επεμβάσεων στη λήξη της νοσηλείας συναντάμε και στα τέσσερα υπό εξέταση
ιδρύματα. Για παράδειγμα, ο διευθυντής του Δρομοκαΐτειου σημείωνε ότι είχε
παραδώσει μετά από πέντε μήνες νοσηλείας τον Σπυρίδωνα Κ. στη μητέρα του, γιατί
δεν ήταν «παράφρων»· αν και ήταν «βεβαίως άτομον ανισόρροπον», απλή
ανισορροπία, σύμφωνα με τον Γιαννήρη, δεν μπορούσε να δικαιολογήσει περαιτέρω
νοσηλεία, η οποία μπορούσε να αποβεί επιβλαβής για τον ασθενή.95 Στο Αιγινήτειο ο
ιατρικός διευθυντής απέλυε ασθενείς που έκρινε ανίατους, προσπαθώντας να το
καταστήσει κλινική για βραχυχρόνια νοσηλεία ιάσιμων και οξέων περιστατικών (βλ.
κεφάλαιο 11), αλλά και ασθενείς για τους οποίους θεωρούνταν κατάλληλη άλλου
τύπου θεραπεία: εννιά ασθενείς του Αιγινήτειου εξήλθαν χωρίς να έχουν θεραπευτεί,
για να λάβουν μη ψυχιατρική θεραπεία σε άλλα νοσοκομεία, όπως το Αρεταίειο και
τη Σωτηρία. Από τα σκοτσέζικα ιδρύματα απολύθηκαν με απόφαση του ιατρικού
διευθυντή μετά από τρεις μέρες νοσηλείας τέσσερις ασθενείς, τρεις από το δείγμα
μητρώων του Gartloch και μία από αυτό του Gartnavel, που είχαν εισαχθεί ως
επείγοντα περιστατικά.96 Η κανονική πιστοποίηση των ασθενών αυτών για περαιτέρω
παραμονή στα ιδρύματα δεν κρίθηκε απαραίτητη από τον ιατρικό διευθυντή και δύο
από αυτούς δεν θεωρήθηκαν παράφρονες.97 Καθώς μία από τις επείγουσες εισαγωγές
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στο Gartloch είχε γίνει από την αστυνομία,98 γίνεται εμφανές ότι η αστυνομία
μπορούσε να χρησιμοποιεί το επαρχιακό ίδρυμα για να διαχειρίζεται άτομα που
έβρισκε επικίνδυνα, χωρίς αυτά να πληρούν πάντα τα ιατρικά κριτήρια της
ψυχιατρικής νοσηλείας. Ωστόσο, η δημόσια αυτή χρήση δεν μαρτυρείται συχνά και
φαίνεται ότι περιοριζόταν από την ιατρική αρχή του ιδρύματος, αφού ο ιατρικός
διευθυντής απέλυσε το συγκεκριμένο ασθενή μετά από τις τρεις υποχρεωτικές ημέρες
νοσηλείας.
Οι αποφάσεις και τα κριτήρια απολύσεων δεν ήταν πάντα κοινώς αποδεκτά από
όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές. Για παράδειγμα, οι απολύσεις μπορούσαν

να

φέρουν σε αντιπαράθεση την ιατρική διεύθυνση των ιδρυμάτων με τις μη ιατρικές
διοικητικές αρχές τους. Στο Gartloch, αν και η διοικητική και ιατρική αρχή
συνεργάζονταν στις απολύσεις και στο «boarding-out» μη ιαθέντων ασθενών,99 η
ιατρική αρχή αντιδρούσε στην πολιτική να φεύγουν από το ίδρυμα όλοι οι ακίνδυνοι
και ήσυχοι ασθενείς. Σε αρκετές ετήσιες λογοδοσίες ο ιατρικός διευθυντής του
Gartloch σημείωνε ότι οι απολύσεις ακίνδυνων φρενοπαθών, πριν γίνουν καλά,
σήμαινε αφενός απώλεια εργατικών χεριών, που έπρεπε να αναπληρώνονται από
προσωπικό επί πληρωμή, αφετέρου αύξηση της συγκέντρωσης δύσκολων ασθενών,
με αποτέλεσμα οι συνθήκες στο ίδρυμα να είναι έκρυθμες και να απαιτούνται
περισσότεροι νοσηλευτές.100 Συνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε ότι, αν ήταν στο
χέρι του ιατρικού διευθυντή, οι ήσυχοι ασθενείς θα έμεναν περισσότερο στο ίδρυμα.
Τέλος, διαφορετικές απόψεις και αντιπαραθέσεις σε σχέση με τη διακοπή της
νοσηλείας σημειώνονταν και ανάμεσα στην ιατρική αρχή των ιδρυμάτων αφενός και
τους ασθενείς και το ιδιωτικό τους περιβάλλον αφετέρου. Η πρώτη απέτρεπε την
έξοδο ασθενών που επιθυμούσαν να απολυθούν, απαγόρευε στους οικείους των
ασθενών να τους πάρουν από το ίδρυμα, αν δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα να το
κάνουν,101 και απέλυε ασθενείς, οι οικείοι των οποίων επιθυμούσαν τη συνέχιση της
νοσηλείας: ο ιατρικός διευθυντής του Αιγινήτειου, δίνοντας εξιτήριο στους απόρους
μετά από σχετικά μικρά διαστήματα, ιδίως αν αποδεικνύονταν ανίατοι, ερχόταν
ενίοτε σε αντίθεση με τα αιτήματα θεραπείας και μακροχρόνιας περίθαλψης από τη
μεριά των οικείων των ασθενών (βλ. κεφάλαια 8 και 11). Ωστόσο, σε αυτές τις
98
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διαφωνίες ανάμεσα στο ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών και την ιατρική αρχή των
ιδρυμάτων δεν επικρατούσε αυτονόητα η ιατρική πλευρά. Για παράδειγμα, ορισμένοι
ασθενείς των σκοτσέζικων ιδρυμάτων απολύονταν με ιδιωτική αίτηση, παρότι οι
γιατροί υποστήριζαν ότι η διακοπή της νοσηλείας ήταν πρόωρη και ότι όποια
βελτίωση είχε παρατηρηθεί ήταν προσωρινή,102 ενώ η πιο ακραία μορφή
αντιπαράθεσης ανάμεσα σε γιατρούς και ασθενείς, οι απόπειρες απόδρασης (βλ.
κεφάλαιο 8), εφόσον ήταν επιτυχημένες, αναδεικνύουν ότι, αν και σπάνιο, δεν ήταν
απίθανο να κυριαρχήσει η βούληση των ασθενών επί της ιατρικής.
Συμπερασματικά, οι δημόσιοι φορείς φαίνεται ότι είχαν μικρότερη συμμετοχή
στην αρχική κινητοποίηση της ψυχιατρικής νοσηλείας από ό,τι ο ιδιωτικός περίγυρος
των ασθενών και ότι έπαιζαν μεγαλύτερο ρόλο στη χρηματοδότηση και την επίσημη
αίτηση και μικρότερο στην απόφαση νοσηλείας. Παρ’ όλα αυτά, σε όλα τα ιδρύματα
συναντάμε δημόσιες λειτουργίες, που είχαν να κάνουν με άτομα που γίνονταν
αντιληπτοί στο δημόσιο χώρο ως σοβαρά ασθενείς, ενοχλητικοί, δύσκολοι,
ανεξέλεγκτοι, επικίνδυνοι για τους γύρω τους ή για τον εαυτό τους και συχνά δεν
είχαν καθόλου ή επαρκή ιδιωτικά δίκτυα στήριξης και ελέγχου. Η δημόσια νοσηλεία
στόχευε αφενός στη θεραπεία και φύλαξη αυτών των ασθενών, αν και υπήρχε η τάση
να αποθαρρύνεται η μακροχρόνια δημόσια ιδρυματική περίθαλψη ανίατων και
ακίνδυνων ασθενών, αφετέρου στην προστασία του κοινωνικού συνόλου από
επικίνδυνους φρενοπαθείς. Υπό αυτούς τους όρους τα ψυχιατρικά ιδρύματα ήταν
ενσωματωμένα σε ευρύτερα δημόσια δίκτυα: εξυπηρετούσαν άλλους φορείς
περίθαλψης και ελέγχου, όπως γενικά νοσοκομεία και πτωχοκομεία, κάλυπταν τις
ανάγκες του δημοσίου για νοσηλεία των ασθενών που ήταν υπό τη δικαιοδοσία και
ευθύνη του, είχαν ενταχθεί στην πολεμική προσπάθεια, προωθούσαν ενίοτε την
πολιτική δράση ατόμων και συλλογικοτήτων (ιδίως στην Ελλάδα) και – πιο σπάνια –
συνέβαλλαν στην τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και αποτελούσαν μέρος
του ποινικού συστήματος (στην περίπτωση υποδίκων και καταδίκων).
Ορισμένα ιδρύματα είχαν πιο εκτεταμένες δημόσιες λειτουργίες από άλλα: το
Δρομοκαΐτειο περισσότερο από το Αιγινήτειο, και το Gartloch περισσότερο από όλα
τα υπόλοιπα, καθώς το επαρχιακό άσυλο υπαγόταν πιο ξεκάθαρα στην τοπική
διοίκηση και συναποτελούσε μαζί με τα πτωχοκομεία, τα αστυνομικά τμήματα και τις
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φυλακές το τοπικό δίκτυο διαχείρισης απόρων και επικίνδυνων ασθενών. Ωστόσο,
κάτω από δύσκολες συνθήκες, όπως στα χρόνια του πολέμου, εντείνονταν οι
δημόσιες λειτουργίες των ψυχιατρικών ιδρυμάτων, ακόμα και αυτών που, σαν το
Gartnavel και το Αιγινήτειο, αντιστέκονταν υπό κανονικές συνθήκες στην
ενσωμάτωσή τους σε δημόσιες πρακτικές, τις οποίες έκριναν ασύμβατες με τον
προσανατολισμό, τους στόχους και τα συμφέροντά τους.
Όσον αφορά τις μη ιδιωτικές αποφάσεις απόλυσης, αυτές λαμβάνονταν από
τους δημόσιους αιτούντες την εισαγωγή και χορηγούς της νοσηλείας και από τις
ιατρικές και μη αρχές των ιδρυμάτων. Οι απολύσεις αυτές γίνονταν με γνώμονα τα
οικονομικά συμφέροντα των φορέων αυτών, τον έλεγχο της δημόσιας εικόνας και του
πληθυσμού των ιδρυμάτων αλλά και το όφελος των ασθενών, όπως τουλάχιστον το
αντιλαμβανόταν κάθε φορέας. Το θέμα της διακοπής ή συνέχισης της νοσηλείας,
όπως και γενικότερα το ζήτημα πόσοι, ποιοι και γιατί έπρεπε να νοσηλεύονται με
δημόσιες ενέργειες, έφερνε κάποτε σε σύγκρουση αυτούς τους δημόσιους παράγοντες
μεταξύ τους ή και με τους ασθενείς και το ιδιωτικό περιβάλλον των ασθενών. Οι
αντιπαραθέσεις αυτές αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα των φορέων και κινήτρων
που εμπλέκονταν στην ψυχιατρική νοσηλεία καθώς και τη ρευστότητα του
διαχωρισμού των δημόσιων και ιδιωτικών χρήσεων και λειτουργιών της νοσηλείας.
Πραγματικά, το δημόσιο και το ιδιωτικό διαπλέκονταν, όπως φάνηκε από τις
ιδιωτικές εισαγωγές και απολύσεις με ανάμειξη μη ιδιωτικών φορέων και από τις
εισαγωγές και απολύσεις που δηλώνονταν ως δημόσιες, αλλά είχαν γίνει με ιδιωτικές
ενέργειες, με τη συνεργασία των ασθενών ή των οικείων τους και με την απόφαση,
την παρέμβαση ή έστω τη σύμφωνη γνώμη των τελευταίων. Σε καμιά περίπτωση
αυτοί οι φορείς δεν ήταν ισότιμοι· ωστόσο η δράση και οι στόχοι του ενός
επιδρούσαν σε αυτούς των άλλων και οι ισορροπίες μεταξύ τους δεν ήταν ούτε
δεδομένες ούτε παγιωμένες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναλύοντας τους δημόσιους και ιδιωτικούς τρόπους χρήσης της ψυχιατρικής
νοσηλείας, προσπάθησα να δείξω ότι τα ψυχιατρικά ιδρύματα δεν βρίσκονταν σε
απομόνωση από τον κοινωνικό τους περίγυρο: οι ασθενείς και κυρίως το ιδιωτικό και
δημόσιο περιβάλλον τους επενέβαιναν στην ψυχιατρική νοσηλεία καθορίζοντας την
έναρξη και τη συνέχιση ή διακοπή της, αν και, όπως είδαμε, η παράλληλη επίδραση
όλων αυτών των φορέων, που συχνά περιόριζαν ο ένας τον άλλον, και οι οικονομικές
και νομικές προϋποθέσεις της νοσηλείας έθεταν όρια στην ελεύθερη χρήση των
ιδρυμάτων. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται συγκεκριμένα στη σχέση των
ιδρυμάτων με τον περίγυρό τους. Εξετάζοντας τη διάρκεια της ασθένειας και της
νοσηλείας, τις προσπάθειες θεραπείας πριν και μετά τη νοσηλεία στα τέσσερα υπό
εξέταση ιδρύματα και, τέλος, τους τρόπους επικοινωνίας του ιδρύματος με τον κόσμο
έξω από αυτό, θα διερευνηθεί αν η απόφαση και πραγματοποίηση της ψυχιατρικής
νοσηλείας ήταν εύκολη ή δύσκολη και αν τα ιδρύματα ήταν ανοικτά ή κλειστά προς
τον κοινωνικό τους περίγυρο.

Διάρκεια ασθένειας πριν την εισαγωγή

Πάγιο παράπονο των γιατρών των ψυχιατρικών ιδρυμάτων του 19ου και του 20ού
αιώνα ήταν ότι οι ασθενείς εισάγονταν στα ιδρύματα αφού είχαν περάσει μεγάλα
χρονικά διαστήματα από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, μια καθυστέρηση
που θεωρούνταν ότι οδηγούσε την ψυχιατρική θεραπεία σε αποτυχία και στην
«κατασκευή χρόνιων ασθενών».103 Το ψυχιατρικό δόγμα της «πρώιμης και γρήγορης
εισαγωγής» στα ψυχιατρικά ιδρύματα104 είχε διάδοση τόσο στη Σκοτία όσο και στην
Ελλάδα. Στις ετήσιες λογοδοσίες του Gartloch σχεδόν κάθε χρόνο αναφερόταν ο
δυσμενής χαρακτήρας των εισαγωγών όχι μόνο λόγω της μεγάλης ηλικίας και της
103
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σοβαρότητας της κατάστασης των ασθενών αλλά και εξαιτίας της χρονιότητας των
συμπτωμάτων· για παράδειγμα, σημείωνε ο ιατρικός διευθυντής του Gartloch,
περίπου 40% των ασθενών που εισήχθησαν στο ίδρυμα αυτό το 1904 ήταν άρρωστοι
πάνω από ένα χρόνο πριν την εισαγωγή τους.105 Και στο Δρομοκαΐτειο, ο Μιχαήλ
Γιαννήρης απέδιδε το μικρό ποσοστό ιάσεων κατά τα έτη 1887-1902 στην
καθυστέρηση της εισαγωγής των ασθενών στο ίδρυμα.106
Πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τη διάρκεια της ασθένειας πριν τη νοσηλεία
παρέχουν τα ιστορικά ασθενών, στα οποία καταγραφόταν η χρονική αφετηρία της
ασθένειας. Σε συνδυασμό με τα μητρώα, όπου σημειώνεται η ημερομηνία εισαγωγής,
μπορούμε να υπολογίσουμε τη διάρκεια της ασθένειας πριν την εισαγωγή. Τα
στοιχεία αυτά (πίνακας 10.1) δεν συμβαδίζουν ακριβώς με τα μελανά χρώματα με τα
οποία οι γιατροί της εποχής παρουσίαζαν τη χρονική στιγμή της εισαγωγής σε σχέση
με την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Και στα τέσσερα ιδρύματα οι ασθενείς που
εισάγονταν μέσα σε ένα έτος από την έναρξη της ασθένειας – ένα διάστημα που,
όπως είδαμε πιο πάνω, θεωρούνταν από τους ίδιους τους ψυχιάτρους μικρό – ήταν
περισσότεροι από αυτούς που εισάγονταν μετά από μεγαλύτερα διαστήματα. Πιθανόν
οι γιατροί των ιδρυμάτων υπερέβαλλαν σε σχέση με την καθυστέρηση εισαγωγής των
ασθενών,

για

να

δικαιολογήσουν

τα

μικρά

ποσοστά

ιάσεων

και

να

ευαισθητοποιήσουν το κοινό ως προς τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης των
ψυχικών νόσων, ώστε να διαδοθεί η γρήγορη νοσηλεία στα ψυχιατρικά ιδρύματα.107
Παρ’ όλα αυτά, δεν ήταν μικρό το ποσοστό των ασθενών που είχαν εισαχθεί και
στα τέσσερα ιδρύματα αφού είχε περάσει πάνω από ένα έτος από την εκδήλωση των
πρώτων συμπτωμάτων. Οι διαφορές ανάμεσα στα ιδρύματα, που διακρίνονται στον
πίνακα 10.1, δείχνουν ότι η φυσιογνωμία κάθε ιδρύματος επηρέαζε το πόσο γρήγορα
εισάγονταν σε αυτό οι ασθενείς. Το μικρότερο ποσοστό εισαγωγών με καθυστέρηση
παρατηρείται στο Gartloch, όπου η νοσηλεία ήταν δωρεάν, με αποτέλεσμα να
απαλείφονται τα οικονομικά έστω εμπόδια της νοσηλείας. Το επόμενο μεγαλύτερο
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ποσοστό γρήγορων εισαγωγών συναντάται στο Αιγινήτειο, όπου η νοσηλεία ήταν μεν
συνήθως επί πληρωμή, αλλά ο χαρακτήρας του ιδρύματος διευκόλυνε την
προσέγγισή του από τους ασθενείς και τον περίγυρό τους: καθώς το Αιγινήτειο ήταν
πανεπιστημιακή κλινική και μάλιστα με προσανατολισμό σε νευρολογικά
περιστατικά, έφερε λιγότερο το στίγμα του ασύλου, που γενικά αποθάρρυνε και
καθυστερούσε την εισαγωγή ασθενών. Στα δύο άλλα ιδρύματα, τα οποία δεν
προσέφεραν ούτε δωρεάν νοσηλεία στο βαθμό που την παρείχε το επαρχιακό άσυλο,
ούτε παρουσιάζαν τα πλεονεκτήματα της πανεπιστημιακής κλινικής που διέθετε το
Αιγινήτειο, οι γρήγορες εισαγωγές ήταν λιγότερες. Μάλιστα, ο διευθυντής του
Δρομοκαΐτειου παρατηρούσε ότι η οικογένεια απευθυνόταν σε αυτό όταν είχε χάσει
κάθε ελπίδα θεραπείας,108 και ο ιατρικός διευθυντής του Gartnavel σημείωνε ότι οι
ευκατάστατοι ασθενείς απέφευγαν όσο μπορούσαν το άσυλο και προτιμούσαν να
νοσηλεύονται αλλού,109 ενώ οι ασθενείς από χαμηλότερες τάξεις κρατιούνταν στο
σπίτι περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε για λόγους οικονομίας.110

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1

Διάρκεια της ασθένειας πριν την εισαγωγή στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο, το Gartloch (1905-1909
και 1916-1920) και το Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
Χρονική αφετηρία

Ασθενείς του

Ασθενείς του

Ασθενείς του

Ασθενείς του

ασθένειας

Αιγινήτειου

Δρομοκαΐτειου

Gartloch

Gartnavel

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

164

62,4%

82

42,1%

128

66,3%

118

61,1%

68

25,9%

75

38,5%

45

23,3%

70

36,3%

Άγνωστη

31

11,8%

38

19,5%

20

10,4%

5

2,6%

Σύνολο

263

100,0%

195

100,0%

193

100,0%

193

100,0%

Ως ένα έτος πριν
την εισαγωγή
Πάνω από ένα
έτος πριν την
εισαγωγή

Πηγή: Δείγμα ιστορικών και μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch και Gartnavel.

Αν οι διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης των ιδρυμάτων από τους ασθενείς και
το περιβάλλον τους είχαν να κάνουν περισσότερο με τον τύπο κάθε ιδρύματος,
108
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μπορούμε να διακρίνουμε και διαφορετικές τάσεις στις δύο χώρες. Προκειμένου να
συγκρίνουμε τις δύο χώρες, θα πρέπει να εξαιρέσουμε το Αιγινήτειο, καθώς είχε πολύ
διαφορετική φυσιογνωμία από τα άλλα τρία ιδρύματα, που μπορούν να θεωρηθούν
πιο κοντά στο πρότυπο των ψυχιατρικών ασύλων. Με βάση τα τρία αυτά ιδρύματα
συμπεραίνουμε ότι στη Σκοτία η εισαγωγή στα ψυχιατρικά ιδρύματα αποφασιζόταν
και πραγματοποιούνταν πιο εύκολα από ό,τι στην Ελλάδα. Η διαφορά αυτή έχει να
κάνει εν μέρει με τις αντικειμενικές δυσκολίες της ψυχιατρικής νοσηλείας στην
Ελλάδα, όπου τα ιδρύματα ήταν λίγα, συνήθως γεμάτα και σε μεγάλη απόσταση από
πολλούς ασθενείς, αλλά ταυτόχρονα προδίδει και την έλλειψη εμπιστοσύνης της
ελληνικής κοινωνίας στο άσυλο. Σε μια σε μεγάλο βαθμό αγροτική και παραδοσιακή
κοινωνία, όπου ο ασυλιακός θεσμός δεν είχε τόσο μεγάλη ιστορία και διάδοση όσο
στην αστική Σκοτία, ήταν επόμενο οι αντιστάσεις απέναντι στην ψυχιατρική
νοσηλεία να είναι εντονότερες.
Συνοπτικά, και στις δύο χώρες η νοσηλεία καθυστερούσε τόσο από πρακτικούς
λόγους, για παράδειγμα οικονομικούς και στην ελληνική περίπτωση και λόγω
έλλειψης υποδομής, όσο και από πολιτισμικούς παράγοντες, που σχετίζονταν με τις
αντιλήψεις για τα ψυχιατρικά άσυλα. Αυτό τουλάχιστον μπορούμε να συμπεράνουμε
από το γεγονός ότι το ποσοστό γρήγορων εισαγωγών ήταν μεγαλύτερο στο
Αιγινήτειο παρά στο Δρομοκαΐτειο, δηλαδή σε μια πανεπιστημιακή κλινική παρά σε
ένα φρενοκομείο, και από τα σχόλια των υπεύθυνων των ψυχιατρικών ιδρυμάτων στη
Σκοτία, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η κοινωνία αντιμετώπιζε τα άσυλα αρνητικά και
ήταν προκατειλημμένη σε σχέση με την περίθαλψη που παρεχόταν σε αυτά,
νομίζοντας, για παράδειγμα, ότι το προσωπικό τους συμπεριφερόταν με σκληρότητα
και αγένεια στους ασθενείς.111 Αν αυτές οι εντυπώσεις διορθώνονταν, θεωρούνταν
πιθανό ότι θα επιταχυνόταν η εισαγωγή των ασθενών στα ιδρύματα.112 Επιπρόσθετα,
οι ειδικοί πίστευαν ότι για την επίσπευση της ψυχιατρικής νοσηλείας χρειαζόταν όχι
μόνο να ανατραπεί η αρνητική εικόνα του ασύλου και να γίνει συνείδηση η σημασία
της πρώιμης θεραπείας, αλλά και να αλλάξει η ψυχιατρική νομοθεσία, ώστε να
μειωθούν οι τυπικές διατυπώσεις, που ήταν απαραίτητες για την εισαγωγή των
ασθενών. Για παράδειγμα, η ιατρική πιστοποίηση κατηγορούνταν ως παράγοντας
καθυστέρησης της νοσηλείας, που ζημίωνε τον ασθενή, καθώς, για να πιστοποιηθεί
κάποιος για υποχρεωτική νοσηλεία, έπρεπε να εμφανίζει έντονα συμπτώματα, τα
111
112
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οποία όμως συχνά αργούσαν να εκδηλωθούν.113 Με άλλα λόγια, η πιστοποίηση
γινόταν όταν η κατάσταση του ασθενούς είχε επιδεινωθεί και, άρα, χανόταν η
ευκαιρία ψυχιατρικής επέμβασης στα πρώτα, ελαφριά και ιάσιμα στάδια της
ασθένειας.
Άλλωστε, τα συμπτώματα που οι γιατροί θεωρούσαν ως πρώτες ενδείξεις
ψυχικής νόσου, πολλές φορές δεν γίνονταν αντιληπτά από τον περίγυρο των ασθενών
ως τέτοιες. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκ των υστέρων αναγνωρίζονταν ως ψυχικά
συμπτώματα διάφορα προβλήματα, που τον καιρό της εκδήλωσής τους είχαν
θεωρηθεί ασήμαντες αλλαγές ή απλές παραξενιές. Ο διευθυντής του Gartloch
σημείωνε ότι ο κοινός άνθρωπος δεν θεωρούσε ως ψυχικά ασθενείς όσους δεν
παρουσίαζαν τις δύο διαδεδομένες εικόνες της φρενοπάθειας, τη μανία και τη
μελαγχολία, με αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις παραληρήματος (delusional insanity)
να μην αναγνωρίζονται παρά μόνο όταν συνέβαινε τελικά «μια τραγωδία».114 Από
την άλλη μεριά, το γεγονός ότι κάποιοι ασθενείς μπορούσαν πολλές φορές να μιλούν
κανονικά για θέματα που δεν σχετίζονταν με το παραλήρημά τους, είχε σαν
αποτέλεσμα να περνιούνται για υγιείς.115 Τα ιστορικά ασθενών επιβεβαιώνουν ότι τα
συμπτώματα, όπως οι παραληρητικές ιδέες, έπρεπε να είναι πολύ έντονα, για να
οδηγήσουν στο ίδρυμα. Για παράδειγμα, «αι πρώται διανοητικαί διαταραχαί» του
Παναγιώτη Σ., δηλαδή τα σχέδια για επιχειρήσεις και κάποιες παράλογες ενέργειες
που έκανε, είχαν γίνει ανεκτές για πάνω από δύο χρόνια. Η κατάστασή του όμως
«έβαινε αυξανομένη και επιτεινομένη» και επτά μήνες πριν την εισαγωγή του ήταν
σαφές ότι δεν ήταν καλά, αφού είχε «τελείας ιδέας μεγαλείου», όπως ότι ήταν
αυτοκράτορας και εκατομμυριούχος.116 Σύμφωνα με τον διευθυντή του επαρχιακού
ασύλου, μερικές φορές «οι συγγενείς αναγκάζονταν να συνειδητοποιήσουν την
υφιστάμενη κατάσταση» ασθενών με νόσους που εκδηλώνονταν από την παιδική ή τη
νεανική ηλικία, όπως τη νοητική καθυστέρηση και την πρωτόγονο άνοια, μόνο όταν
ερχόταν ο καιρός να λάβει ο ασθενής υπεύθυνες αποφάσεις ως ενήλικας, όπως να
παντρευτεί. 117
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Εκτός από τις φορές που η εισαγωγή στο ίδρυμα γινόταν καθυστερημένα,
επειδή ο περίγυρος των ασθενών είχε καθυστερήσει να αναγνωριστεί το πρόβλημα,118
συχνά η κατάσταση του ασθενούς γινόταν αντιληπτή ως προβληματική αλλά ήταν
ανεκτή, μέχρις ότου να επιδεινωθεί τόσο ώστε η κατ’ οίκον περίθαλψη και έλεγχος
του ασθενούς να είναι αδύνατη. Με λίγα λόγια, σύμφωνα με τα ιστορικά ασθενών με
αναγνωρισμένα

μακροχρόνια

προβλήματα,

η

προσαγωγή

στο

ίδρυμα

κινητοποιούνταν, όταν η κατάστασή τους απαιτούσε περισσότερη φροντίδα,119 όταν η
συμπεριφορά τους γινόταν βίαιη,120 θορυβώδης και ενοχλητική, όταν εκδήλωναν
έντονο παραλήρημα και ψευδαισθήσεις και σταματούσαν να εργάζονται,121 και όταν
κρίνονταν επικίνδυνοι για τον εαυτό τους εξαιτίας τάσεων και αποπειρών
αυτοκτονίας.122 Για παράδειγμα, ο John D., 37 ετών, που χρειαζόταν σε όλη του τη
ζωή βοήθεια ακόμα και για τα στοιχειώδη, καθώς δεν μπορούσε να μιλήσει, να
περπατήσει και να δουλέψει, εισήχθη στο Gartloch μόνο όταν οι συνήθειές του
(πιθανόν εννοούνται οι συνήθειες υγιεινής) διαταράχθηκαν, έγινε ανήσυχος,
χρειαζόταν συνεχή προσοχή και η μητέρα του δεν μπορούσε πια να τον ελέγξει.123
Ένας ασθενής του Δρομοκαΐτειου που έπασχε από μελαγχολία για τρία χρόνια και
νοσηλευόταν κατ’ οίκον επειδή η οικογένειά του δεν ήθελε να απευθυνθεί σε ειδικό
ίδρυμα, εισήχθη τελικά στο Δρομοκαΐτειο όταν κατελήφθη από σιτιοφοβία και είχε
να φάει για τέσσερις ημέρες. Τότε «τα ηθικά μέσα» που χρησιμοποιούσε η οικογένειά
του δεν είχαν αποτέλεσμα και αποφασίστηκε να νοσηλευτεί για να μην πεθάνει,
καθώς στο ίδρυμα μπορούσε να σιτιστεί τεχνητά, όπως και έγινε.124
Παράλληλα με τις σοβαρές μεταβολές στην κατάσταση του ασθενούς, την
προσαγωγή καθιστούσαν επιθυμητή ή αναγκαία και αλλαγές στο περιβάλλον του. Για
έναν ασθενή του Αιγινήτειου πληροφορούμαστε ότι εισήχθη αρχικά στο
Δρομοκαΐτειο την εποχή που παντρευόταν ο αδελφός του. Η συγκυρία,
απορροφώντας τις δυνάμεις της οικογένειας, έκανε πιθανόν δύσκολη τη φροντίδα του
ασθενούς στο σπίτι, ο οποίος μάλιστα αντιδρούσε στο γάμο και επηρεαζόταν
αρνητικά από αυτόν. Από την άλλη μεριά, καθώς ο γάμος έφερνε την οικογένεια σε
επαφή με μια άλλη οικογένεια, η εισαγωγή του ασθενούς στο ίδρυμα μπορεί να
118
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αποφασίστηκε για να βοηθήσει την οικογένεια του ασθενούς να προβάλει μια ιδανική
εικόνα.125 Από την άλλη μεριά, η αρρώστια ή ο θάνατος του προσώπου που φρόντιζε
τον ασθενή και ήταν υπεύθυνος για αυτόν, οδηγούσε ενίοτε στην απόφαση
νοσηλείας.126 Για παράδειγμα, η Christina L., που ήταν εκ γενετής «διανοητικά
αδύναμη», εισήχθη στα 33 της στο Gartnavel, όταν πέθανε ο πατέρας της, ο οποίος σε
αντίθεση με τον αδελφό της ασκούσε έλεγχο πάνω της. Η απουσία του πατέρα είχε
σαν αποτέλεσμα λίγες μέρες πριν την εισαγωγή της η Christina να εκδηλώσει
διέγερση, αδιαφορία για «τους φυσικούς νόμους», πείσμα και δυσφορία κάθε φορά
που ο αδελφός της προσπαθούσε να την καθοδηγήσει.127
Τέλος, η πρακτική των φτωχών οικογενειών να επωφελούνται από τις
κοινωνικές παροχές για να αντιμετωπίσουν οικονομικές κρίσεις μέσω της απαλλαγής
από εξαρτημένα μέλη,128 έχει υποστηριχθεί και σε σχέση με τα ψυχιατρικά ιδρύματα.
Για παράδειγμα, στο άσυλο Earlswood για νοητικά καθυστερημένα παιδιά στην
Αγγλία του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα έχει καταδειχθεί ότι ο χρόνος της
εισαγωγής σχετιζόταν με τα οικονομικά ελλείμματα των οικογενειών κατά τη
διάρκεια συγκεκριμένων κύκλων ζωής τους, για παράδειγμα, όταν οι γονείς είχαν
πάνω από δύο παιδιά και ήταν 38 με 44 ετών.129 Αυτού του τύπου η νοσηλεία ίσχυε
πιθανόν για κάποιες εισαγωγές απόρων στο Gartloch ή στα ελληνικά ιδρύματα,
ωστόσο στα ιστορικά δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία που να αναφέρονται στην
εισαγωγή ασθενών με μακροχρόνια προβλήματα, όταν οι οικονομικές συνθήκες της
οικογένειάς τους είχαν γίνει πιεστικές.
Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η νοσηλεία ασθενών με μακροχρόνια
προβλήματα αναβαλλόταν μέχρι η κατάσταση και η ζωή των ίδιων και των γύρω τους
να γίνει πολύ δύσκολη, αναδεικνύει το δισταγμό και την απροθυμία απέναντι στην
ιδρυματική λύση και αρκετά μεγάλα όρια της υπομονής, ανοχής και αντοχής του
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περίγυρου των ασθενών απέναντι στα προβλήματά τους.130 Ένα ερώτημα που τίθεται
είναι ποιος ενεργούσε γρηγορότερα στην εισαγωγή ασθενών, το ιδιωτικό ή το
δημόσιο περιβάλλον τους. Ακολουθώντας τη διάκριση ιδιωτικών και δημόσιων
ασθενών που έγινε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια, γίνεται εμφανές ότι τα στοιχεία
στα οποία μπορούμε να βασιστούμε είναι ελλιπή, καθώς μόνο στο Δρομοκαΐτειο και
στο Gartnavel μπορούμε να είμαστε αρκετά σίγουροι για τον αιτήσαντα την
εισαγωγή. Από την άλλη μεριά, τα ιστορικά των ασθενών για τους οποίους
γνωρίζουμε τον αιτήσαντα δεν αναφέρουν πάντα τη χρονική αφετηρία της νόσου. Οι
ελλείψεις είναι μεγαλύτερες στους δημόσιους ασθενείς, στα ιστορικά των οποίων η
χρονική αφετηρία σπάνια καταγράφεται, με αποτέλεσμα η διάρκεια της νόσου να
είναι γνωστή μόνο σε 10 δημόσιους ασθενείς στο Δρομοκαΐτειο και σε 17 στο
Gartnavel. Από τα ελάχιστα γνωστά στοιχεία φαίνεται ότι οι ιδιωτικοί ασθενείς
εισάγονταν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ασθένειάς τους συχνότερα από
τους δημόσιους (πίνακες 10.2 και 10.3). Μάλιστα, όσον αφορά την κατεξοχήν
ιδιωτική χρήση του ασύλου, δηλαδή την εθελοντική, το ποσοστό των εθελοντών που
εισάγονταν στο Gartnavel σύντομα μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων τους ήταν
μεγαλύτερο από ό,τι το αντίστοιχο των πιστοποιημένων ιδιωτικών ασθενών του ίδιου
ιδρύματος (πίνακας 10.4). Αυτή η διαφορά ανάμεσα εξηγείται σε ένα βαθμό από την
έντονη συνείδηση, που, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 8, οι εθελοντές ασθενείς
θεωρούνταν ότι είχαν για την κατάστασή τους, καθώς και από γεγονός ότι εισάγονταν
με ελάχιστη γραφειοκρατία και χωρίς να είναι αναγκαία τα ιατρικά πιστοποιητικά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2

Διάρκεια ασθένειας πριν την εισαγωγή σε δημόσιους και ιδιωτικούς ασθενείς (Δρομοκαΐτειο,
1905-1909 και 1916-1920)
Χρονική αφετηρία προσβολής
Ως ένα έτος πριν την εισαγωγή
Πάνω από ένα έτος πριν την εισαγωγή
Άγνωστη
Σύνολο

Δημόσιοι ασθενείς
Αριθμός
Ποσοστό
3
8,3%
7
19,4%
26
72,2%
36
100,0%

Ιδιωτικοί ασθενείς
Αριθμός
Ποσοστό
79
49,7%
68
42,8%
12
7,5%
159
100,0%

Πηγή: Δείγμα ιστορικών και μητρώων, Δρομοκαΐτειο.
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uses of asylum in nineteenth century America», Pennsylvania History, 54 (1987), σ. 17-33 και Patricia
Prestwich, «Family strategies and medical power», ό.π., σ. 799-814.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3

Διάρκεια ασθένειας πριν την εισαγωγή σε δημόσιους και ιδιωτικούς ασθενείς (Gartnavel,
1905-1910 και 1916-1920)
Χρονική αφετηρία προσβολής

Δημόσιοι ασθενείς

Ιδιωτικοί ασθενείς

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ως ένα έτος πριν την εισαγωγή

6

35,3%

112

63,6%

Πάνω από ένα έτος πριν την εισαγωγή

11

64,7%

59

33,5%

Άγνωστη

0

0,0%

5

2,8%

Σύνολο

17

100,0%

176

100,0%

Πηγή: Δείγμα ιστορικών και μητρώων, Gartnavel.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.4

Διάρκεια ασθένειας πριν την εισαγωγή σε εθελοντές και πιστοποιημένους ιδιωτικούς ασθενείς
(Gartnavel, 1905-1910 και 1916-1920)
Χρονική αφετηρία προσβολής

Εθελοντές ασθενείς

Πιστοποιημένοι ασθενείς

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ως ένα έτος πριν την εισαγωγή

32

69,6%

80

61,5%

Πάνω από ένα έτος πριν την εισαγωγή

13

28,3%

46

35,4%

Άγνωστη

1

2,2%

4

3,1%

Σύνολο

46

100,0%

130

100,0%

Πηγή: Δείγμα ιστορικών και μητρώων, Gartnavel.

Ωστόσο, στο Gartloch, όπου όλοι οι ασθενείς εισάγονταν έστω και τυπικά με
δημόσια αίτηση, παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό γρήγορων εισαγωγών από τα
τέσσερα ιδρύματα (πίνακας 10.1). Μάλιστα από τους ασθενείς που εισήχθησαν στο
Gartloch με καθαρά δημόσια πρωτοβουλία, δηλαδή από φυλακές, αστυνομικά
τμήματα και πτωχοκομεία, και για τους οποίους καταγράφεται η χρονική αφετηρία
της ασθένειας, οι περισσότεροι εισήχθησαν μόλις μερικές μέρες μετά την εμφάνιση
των συμπτωμάτων. Επομένως, η μεγαλύτερη καθυστέρηση των δημόσιων σε σχέση
με τις ιδιωτικές εισαγωγές αφορούσε πιθανόν ιδρύματα σαν το Δρομοκαΐτειο και το
Gartnavel, τα οποία δέχονταν και ιδιωτικούς ασθενείς και, άρα, όπου η δημόσια
νοσηλεία ήταν λιγότερο δεδομένη, και όχι ιδρύματα σαν το Gartloch, που ήταν
αμιγώς άσυλα για δημόσιους ασθενείς. Επιπλέον, οι περισσότεροι δημόσιοι ασθενείς
του Δρομοκαΐτειου και του βασιλικού ασύλου της Γλασκόβης, πριν εισαχθούν, είχαν
νοσηλευτεί αλλού, συνήθως σε στρατιωτικά νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να έχει
καθυστερήσει η εισαγωγή τους στα εν λόγω ψυχιατρικά ιδρύματα.
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Προηγούμενες θεραπείες

Πραγματικά, η εισαγωγή στα ιδρύματα καθυστερούσε και από την τάση οι ασθενείς
και το περιβάλλον τους να αναζητούν άλλους τρόπους αντιμετώπισης των
συμπτωμάτων, προτού στραφούν στα υπό εξέταση ιδρύματα. Όχι μόνο δημόσιοι αλλά
και ιδιωτικοί ασθενείς μεταφέρονταν ενίοτε στο Δρομοκαΐτειο και στα σκοτσέζικα
άσυλα από άλλα ψυχιατρικά ιδρύματα ή από γενικά νοσοκομεία, όπου είχαν εισαχθεί
αρχικά για την αντιμετώπιση ενός σωματικού προβλήματος131 ή ως πρώτο στάδιο της
ψυχιατρικής παρακολούθησης. Το τελευταίο ενδεχόμενο ίσχυε πιθανόν για 497
ασθενείς του Gartloch, δηλαδή πάνω από τους μισούς του δείγματος των μητρώων, οι
οποίοι εισήχθησαν από το Stobhill Hospital και κυρίως από το Eastern District
Hospital, δύο νοσοκομεία της Γλασκόβης με θαλάμους για σύντομη ψυχιατρική
νοσηλεία ελαφρά ασθενών. Το μεγάλο ποσοστό εισαγωγών στο Gartloch από το
Eastern District Hospital δείχνει ότι το νοσοκομείο αυτό εντασσόταν στη διαδικασία
εισαγωγής στα επαρχιακά άσυλα, κατά την οποία οι αιτούμενοι δωρεάν νοσηλεία στο
τοπικό συμβούλιο φρενοπάθειας εισάγονταν σε πρώτη φάση σε νοσοκομεία, για να
εξεταστούν· όσοι κρίνονταν σε σοβαρή κατάσταση εισάγονταν στα επαρχιακά άσυλα,
ενώ όσοι αξιολογούνταν ως πρώιμα και παροδικά περιστατικά λάμβαναν
νοσοκομειακή περίθαλψη.132 Και οι τελευταίοι, όμως, αν αργούσαν να αναρρώσουν,
μεταφέρονταν σε κάποιο άσυλο.133 Ο διαχωρισμός των ασθενών σε εύκολα ιάσιμα
και σε βαριά περιστατικά και η νοσηλεία των πρώτων στο Eastern District Hospital,
θεωρούνταν από τον διευθυντή του Gartloch ως μια από τις αιτίες του χαμηλού
ποσοστού ιάσεων στο ίδρυμα.134
Εκτός από την αμέσως προηγούμενη νοσηλεία, κάποιοι ασθενείς είχαν
νοσηλευτεί παλιότερα, μια ή περισσότερες φορές, σε άλλα ψυχιατρικά άσυλα135 και,

131

HB1/14/14, σ. 49-52 και HB13/5/172, σ. 305-12.
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στην περίπτωση της Σκοτίας, σε νοσοκομεία με ψυχιατρική πτέρυγα.136 Παλιότερες
θεραπείες σε ιδιωτικές κλινικές («nursing homes» στη Σκοτία), όχι απαραίτητα
ψυχιατρικές ή νευρολογικές, σημειώνονται και στις δύο χώρες.137 Οι διαφορές
ανάμεσα στους ασθενείς του Gartnavel και του Gartloch σε σχέση με τις
προηγούμενες θεραπείες, αποτελούν ακόμα μια ένδειξη της κοινωνικής τους
απόστασης (βλ. κεφάλαιο 3). Κυρίως ασθενείς του βασιλικού ιδρύματος ήταν που
παλιότερα είχαν νοσηλευτεί σε ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες αποτελούσαν μέρος των
πρακτικών αντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών για τα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα,138 ενώ μόνο στο Gartloch συναντάμε ασθενείς που είχαν παλιότερα
νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές αίθουσες πτωχοκομείων.139
Τέτοιες διαφορές στους προηγούμενους θεραπευτικούς τόπους των ασθενών δεν
παρατηρούμε ανάμεσα στους ασθενείς του Αιγινήτειου και του Δρομοκαΐτειου.
Μάλιστα, κάποιοι ασθενείς δοκίμαζαν και τα δύο ελληνικά ιδρύματα, κάτι σχετικά
σπάνιο για τους ασθενείς των σκοτσέζικων. Συγκρίνοντας τα μητρώα του Αιγινήτειου
και του Δρομοκαΐτειου, μπορούμε να εντοπίσουμε πέντε ασθενείς που εισήχθησαν
πρώτα στο Δρομοκαΐτειο και μετά στο Αιγινήτειο και 56 ασθενείς που μπήκαν στο
Δρομοκαΐτειο αφού είχαν νοσηλευτεί στο Αιγινήτειο. Επομένως, η συνηθισμένη
ψυχιατρική πορεία ήταν από το Αιγινήτειο στο Δρομοκαΐτειο και όχι το αντίστροφο.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στις μικρότερες γενικά διάρκειες νοσηλείας στο Αιγινήτειο
(βλ. πιο κάτω) αλλά και στην πιο συγκεκριμένη στόχευση του Αιγινήτειου σε
νευρολογικά περιστατικά, η οποία έκανε λιγότερο πιθανή την εισαγωγή σε αυτό
παλιών ασθενών του Δρομοκαΐτειου, που ήταν κατά κύριο λόγο ψυχιατρικοί
ασθενείς. Ωστόσο, η συνηθέστερη κίνηση ασθενών από το Αιγινήτειο στο
Δρομοκαΐτειο αντανακλά ίσως και κοινωνικές διαφορές ανάμεσα στα δύο ιδρύματα,
τουλάχιστον για ασθενείς που άλλαζαν ίδρυμα για οικονομικούς λόγους. Καθώς στο
Δρομοκαΐτειο η δημόσια νοσηλεία ήταν πιο διαδεδομένη και η ιδιωτική νοσηλεία
λιγότερο ακριβή από ό,τι στο Αιγινήτειο, ασθενείς που είχαν λιγότερα οικονομικά
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μέσα, ήταν πιο πιθανό να απολυθούν από το Αιγινήτειο και να εισαχθούν στο
Δρομοκαΐτειο παρά το αντίστροφο.
Ενίοτε στα ιστορικά ασθενών σημειώνονται συγκεκριμένες θεραπείες που
εφαρμόζονταν με συμβουλή γιατρού σε κλινικές ή κατ’ οίκον,140 μερικές φορές με τη
βοήθεια ιδιωτικής νοσοκόμας.141 Αρκετοί ασθενείς πριν εισαχθούν στα ελληνικά
ιδρύματα είχαν κάνει θεραπεία για σύφιλη,142 ενώ και στις δύο χώρες διάδοση είχε
και η υδροθεραπεία, αν και από τα δύο σκοτσέζικα ιδρύματα συναντάται μόνο σε
ασθενείς του Gartnavel.143 Χρήση «ψυχρών καταιονήσεων» για τη θεραπεία νευρικής
κατάστασης με γαστρεντερικές διαταραχές, ψυχικούς φόβους και ιδέες απελπισίας
καταγράφεται για έναν ασθενή δέκα έτη πριν την εισαγωγή του στο Αιγινήτειο,144
ενώ για έναν άλλο είχαν δοκιμαστεί ψυχρολουσίες ως θεραπεία νευρασθένειας ένα
έτος πριν την εισαγωγή του.145 Για την ίδια πάθηση δύο ασθενείς του Gartnavel είχαν
υποβληθεί στη «θεραπεία ξεκούρασης» (rest cure ή Weir Mitchell), μια ακόμα
θεραπεία πολυτελείας, ιδιαίτερα δαπανηρή, που δεν συναντάται στους ασθενείς του
Gartloch και η οποία μπορούσε να γίνει σε κάποια κλινική ή στο σπίτι.146 Ορισμένες
φορές δοκιμάζονταν διαφορετικές θεραπείες, όπως στην περίπτωση του Robert
Hamilton S., που είχε περάσει τον τελευταίο χρόνο πριν την εισαγωγή του στο
Gartnavel ανάμεσα σε μία κλινική, το σπίτι του αδελφού του και διάφορα
υδροθεραπευτήρια.147
Αρκετοί ασθενείς είχαν συμβουλευτεί γιατρούς, χωρίς να έχουν νοσηλευτεί,148
αν και συχνά το κάλεσμα του γιατρού ήταν μόνο το πρώτο βήμα μιας πιο
εκτεταμένης ιατρικής επέμβασης. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το συγγενή που
έφερε έναν ασθενή στο Δρομοκαΐτειο, η πρώτη κίνηση της οικογένειας, μόλις ο
ασθενής έγινε «ήσυχος, σκεπτικός, μελαγχολικός» και εκδήλωσε ιδέες καταδίωξης,
ήταν να καλέσουν τον οικογενειακό γιατρό. Αφού αργότερα το παραλήρημα έγινε
σοβαρό και η συμπεριφορά του ασθενούς πιο δύσκολη – αναφέρεται ότι έσπασε το
140
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μπουκάλι με το γάλα, γιατί νόμιζε ότι οι συγγενείς του τού έβαζαν εκεί δηλητήριο –
τότε «εδέησε» να τον πάνε στην Αθήνα με σκοπό να εισαχθεί στο Δρομοκαΐτειο. Ο
συγγενής του είχε φροντίσει να πάρει πληροφορίες από διάφορους γνωστούς του για
τους γιατρούς της Αθήνας και, όταν έφτασαν εκεί, κάλεσε στο ξενοδοχείο τον
«νευρολόγον» Κωνσταντίνο Τσιμηνάκη, που εξέτασε τον ασθενή και σύστησε
εισαγωγή στην ιδιωτική του κλινική. Τρεις μήνες μετά και αφού ο ασθενής δεν είχε
βελτιωθεί, ο συγγενής του αιτήθηκε να εισαχθεί στο Δρομοκαΐτειο.149 Αυτή η
περίπτωση, όπως και ορισμένες παρόμοιες,150 κάνει εμφανές ότι τα ιατρικά δίκτυα
της ελληνικής πρωτεύουσας ήταν ευρύτερα γνωστά ακόμα και σε Έλληνες που
ζούσαν εκτός του ελληνικού κράτους.
Στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διαφορετικών θεραπειών συναντάμε και την
προσφυγή σε εμπειρικούς γιατρούς, ιδίως για σωματικά προβλήματα. Ο Βασίλειος Β.,
που στο Αιγινήτειο διαγνώστηκε με «αυχενική πόττειο νόσο», δηλαδή σπονδυλίτιδα,
είχε αρχικά ακολουθήσει θεραπεία εμπειρικών, αλλά «η συνδρομή των ιατρών
ουδαμώς εβελτίωσε την κατάσταση», οπότε κατέφυγε σε κάποιο λουτρό και «τέλος
βλέπων ότι δεν εθεραπεύετο υπό των δρυμέων πόνων κατέφυγεν τω Αιγινητείω».151
Ένας άλλος ασθενής με πρόβλημα στα πόδια είχε αρχικά νοσηλευτεί στο Τζάννειο
για 15 μέρες και αργότερα ακολούθησε θεραπεία εμπειρικού γιατρού, μετά την οποία
πήγε στο Αιγινήτειο, γιατί η κατάστασή του επιδεινώθηκε και μπορούσε να
περπατήσει μόνο με μπαστούνι.152
Παρατηρούμε ότι οι συνηθέστερες προηγούμενες θεραπείες που σημειώνονταν
στα ιστορικά ασθενών ήταν ιατρικές, κυρίως επαγγελματικές και ενίοτε εμπειρικές,
κάτι που πιθανόν οφείλεται στο ότι οι ιατρικές πήγες, όπως τα ιστορικά, ευνοούσαν
την καταγραφή ιατρικών θεραπειών. Ωστόσο, μερικές φορές αναφέρονταν και τρόποι
αντιμετώπισης της κατάστασης των ασθενών χωρίς ιατρική βοήθεια. Επρόκειτο
συνήθως για ξεκούραση,153 διακοπές και ταξίδια154 ή στην περίπτωση ασθενών που
αρρώσταιναν μακριά από το σπίτι τους, απλά επιστροφή σε αυτό. Για παράδειγμα, ο
Λουκάς Κ. από την Κόρινθο είχε πάει για δουλειά στην Αθήνα, αλλά, όταν έγινε
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Επιστολή συγγενή του Ερρίκου Α, στο κατάστιχο Δρ/Ιστορικά 1904-1907.
Για παράδειγμα, βλ. την επιστολή του Ι. Λ., αδελφού ενός ασθενή, στο κατάστιχο Δρ/Ιστορικά
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μελαγχολικός και εκδήλωσε διέγερση, στάλθηκε πίσω στην Κόρινθο από τον
ξάδελφό του.155 Επιπλέον, στην Ελλάδα, η θρησκεία συνέχιζε να παρέχει τρόπους και
τόπους θεραπείας, καθώς υπήρχαν μερικοί ασθενείς, που, πριν εισαχθούν στο
Αιγινήτειο, είχαν μπει σε μοναστήρι.156 Για παράδειγμα, η Ελένη Ε. ενάμιση μήνα
πριν την εισαγωγή της στο Αιγινήτειο, είχε τοποθετηθεί από τους γονείς της σε
μοναστήρι.157
Συνοπτικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σκοτία πολλοί ασθενείς έφταναν στο
ψυχιατρικό ίδρυμα μετά από αρχική περίθαλψη στο σπίτι, σε κλινική ή
νοσοκομείο,158 μετά από διάφορες δοκιμές ανακούφισης και θεραπείας, ψυχιατρικές,
νευρολογικές, ιατρικές και λαϊκές, δηλαδή έχοντας εξαντλήσει μια σειρά πρακτικών
αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου. Αυτές οι περίπλοκες θεραπευτικές πορείες
μπορούν να ενταχθούν στην απροθυμία εκ μέρους της οικογένειας και της κοινωνίας
να χρησιμοποιήσει τα ψυχιατρικά ιδρύματα.159 Πιο γενικά, μπορούμε να
καταλήξουμε ότι οι ασθενείς κινούνταν ανάμεσα σε διαφορετικούς θεραπευτικούς
τόπους και μέσα επίλυσης των προβλημάτων τους, ιατρικά, επαγγελματικά και
εμπειρικά, και λαϊκά, τα οποία δεν αλληλοαποκλείονταν αλλά συνδυάζονταν,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δύσκολη και συχνά ανεξήγητη συνθήκη της
ψυχικής ασθένειας.

Μοντέλα νοσηλείας

Αν στην αναζήτηση θεραπείας ή φροντίδας τα ψυχιατρικά ιδρύματα δεν αποτελούσαν
πάντα τον πρώτο σταθμό, συχνά δεν αποτελούσαν ούτε τον τελευταίο. Με άλλα
λόγια, η νοσηλεία στα συγκεκριμένα ιδρύματα δεν σήμαινε το τέλος της
θεραπευτικής διαδρομής των ασθενών. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Σκοτία
κάποιοι ασθενείς απολύονταν για να μεταφερθούν σε άλλα ψυχιατρικά ιδρύματα (87
ασθενείς από το δείγμα των μητρώων του Gartloch, 50 του Gartnavel και 50 του
Δρομοκαΐτειου). Εκτός από τις περιπτώσεις αυτές, τα ιατρικά έγγραφα των
155
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ιδρυμάτων δεν είναι κατατοπιστικά σε σχέση με τις μεταγενέστερες νοσηλείες σε
άλλα ιδρύματα, καθώς παύουν να ασχολούνται με τους ασθενείς μετά την απόλυσή
τους. Ωστόσο, έχουμε λόγους να υποθέτουμε ότι η αναζήτηση θεραπείας δεν
σταματούσε με την απόλυση των ασθενών, καθώς ένα μεγάλο μέρος των ασθενών
εξέρχονταν από τα ιδρύματα χωρίς να έχουν θεραπευτεί (βλ. πίνακες 8.4 και 8.5).
Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με τα αρχικά, πλήρη δείγματα των μητρώων,
των επανεισαγωγών περιλαμβανομένων, ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ασθενών των
τεσσάρων ιδρυμάτων δεν νοσηλευόταν σε αυτά για πρώτη φορά (συγκριμένα, 150 ή
16,9% των εισαχθέντων ασθενών στο Gartloch, 100 ή 12,9% των εισαχθέντων
ασθενών στο Gartnavel, 124 ή 11,5% των εισαχθέντων ασθενών στο Δρομοκαΐτειο
και 130 ή 8,4% των εισαχθέντων ασθενών στο Αιγινήτειο).160 Οι ασθενείς αυτοί
επανεισάγονταν μερικούς μήνες ή ολόκληρα χρόνια μετά την απόλυση τους και
συνήθως για μία φορά, αν και για ορισμένους οι επανεισαγωγές ήταν περισσότερες,
όπως για την Ευριδίκη Γ., που εισήχθη κατά τα υπό εξέταση έτη συνολικά δέκα
φορές.161 Ο μεγάλος αριθμός ασθενών που επανεισάγονταν εξηγούνταν από τη φύση
πολλών ψυχικών νόσων, δηλαδή τον ανίατο, χρόνιο και περιοδικό χαρακτήρα τους:
όπως σημείωνε ο ιατρικός διευθυντής του Gartnavel, οι μισοί από τους ασθενείς που
απολύονταν θεραπευμένοι ήταν επιρρεπείς σε νέες προσβολές και πολλοί από αυτούς
θα γίνονταν μόνιμα ασθενείς.162 Οι επανεισαγωγές, ωστόσο, μας ενδιαφέρουν εδώ,
γιατί καταδεικνύουν τη ρευστότητα των ορίων ανάμεσα στο ίδρυμα και την κοινωνία:
τα ιδρύματα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται κατ’ επανάληψη ανάλογα με τις
ανάγκες των ασθενών και του περιβάλλοντος τους και όχι αναγκαστικά άπαξ και δια
παντός.163
Επιπλέον, οι επανεισαγωγές συνδέονται και με ένα άλλο στοιχείο που δείχνει
ότι τα όρια των ιδρυμάτων ήταν διαπερατά: με τις μικρής διάρκειας νοσηλείες.
Αντίθετα με την εικόνα που έχει επικρατήσει για τα ψυχιατρικά άσυλα του 19ου και
του πρώιμου του 20ού αιώνα, ως την εποχή της αποασυλοποίησης και των
160
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ψυχοφαρμάκων, οι περισσότεροι ασθενείς τους δεν περνούσαν μεγάλα διαστήματα σε
αυτά.164 Στα υπό εξέταση ιδρύματα υπήρχαν μεν ασθενείς που νοσηλεύονταν για
πολλά χρόνια – η μέγιστη διάρκεια νοσηλείας στο Gartnavel ήταν 44 χρόνια, στο
Gartloch 37, στο Δρομοκαΐτειο 36 και στο Αιγινήτειο 23– αλλά οι περισσότεροι
ασθενείς απολύονταν το πολύ ένα έτος μετά την εισαγωγή τους (βλ. πίνακα 10.5). Ο
μέσος όρος διάρκειας παραμονής των ασθενών στο Δρομοκαΐτειο, το Gartloch και
Gartnavel ήταν τρία χρόνια περίπου165 και στο Αιγινήτειο μόλις έξι μήνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.5

Διάρκεια νοσηλείας στο Αιγινήτειο, το Δρομοκαΐτειο, το Gartloch (1905-1909 και 1916-1920) και το
Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
Διάρκεια

Αιγινήτειο

Δρομοκαΐτειο

Gartloch

Gartnavel

νοσηλείας

Ως ένα έτος
Περισσότερο
από ένα έτος
Άγνωστη
Σύνολο
Μέσος όρος

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

ασθενών

ασθενών

ασθενών

ασθενών

ασθενών

ασθενών

ασθενών

ασθενών

1328

92,9%

577

60,0%

545

63,5%

471

63,2%

93

6,5%

347

36,1%

310

36,1%

268

36,0%

9

0,6%

37

3,9%

3

0,3%

6

0,8%

1430

100,0%

961

100,0%

858

100,0%

745

100,0%

178 ημέρες

1213 ημέρες

1093 ημέρες

1133 ημέρες

(6 μήνες)

(3,3 χρόνια)

(3 χρόνια)

(3,1 χρόνια)

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο, Δρομοκαΐτειο, Gartloch και Gartnavel.

Συνεπώς, οι περισσότεροι ασθενείς νοσηλεύονταν για μικρά διαστήματα, αν και
στα ψυχιατρικά άσυλα υπήρχε και μακροχρόνια νοσηλεία, η οποία σε κλινικές σαν το
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Αιγινήτειο ήταν σπάνια. Στο τελευταίο η περίθαλψη ασθενών με νευρικές ασθένειες
μείωνε το μέσο όρο διάρκειας της νοσηλείας, καθώς οι ψυχιατρικοί ασθενείς
νοσηλεύονταν κατά μέσο όρο για μεγαλύτερα διαστήματα από τους νευρολογικούς
(οι πρώτοι για 231, οι δεύτεροι για 116 και οι νευροψυχιατρικοί ασθενείς για 61
ημέρες). Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πανεπιστημιακή κλινική προέβαλλε ένα
διαφορετικό μοντέλο περίθαλψης, το μοντέλο της βραχείας νοσηλείας, αφού ακόμα
και για τους ψυχικά ασθενείς η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν πολύ μικρότερη από
ό,τι στα άλλα τρία ιδρύματα.
Συνοπτικά, διακρίνουμε τρία μοντέλα νοσηλείας, τα οποία εξυπηρετούσαν
διαφορετικές ανάγκες και σκοπούς. Η πιο συνηθισμένη ήταν η βραχεία νοσηλεία, που
ανακούφιζε προσωρινά από εντάσεις και δυσκολίες και στόχευε κυρίως στη θεραπεία
οξέων συμπτωμάτων. Αυτός ο τύπος νοσηλείας συμπληρωνόταν από τη μακροχρόνια
και την επαναλαμβανόμενη στο ίδιο ή σε διαφορετικό ίδρυμα νοσηλεία, προκειμένου
να καλύπτονται πιο μόνιμες ανάγκες για φροντίδα, επίβλεψη και θεραπεία ασθενών
με ανίατες και διαλείπουσες παθήσεις. Επομένως, η διάρκεια νοσηλείας συνδεόταν
όχι μόνο με τον τύπο του ιδρύματος, όπως αναδεικνύει η διαφορά του Αιγινήτειου
από τα άλλα ιδρύματα, αλλά και με την κατάσταση του ασθενούς, κάτι που
διαφαίνεται από τη συντομότερη νοσηλεία των νευρολογικών από ό,τι των
ψυχιατρικών περιστατικών και, επιπλέον, από τη σχέση των ιάσεων και των θανάτων
με τη διάρκεια νοσηλείας. Όπως παρατηρούσαν γιατροί της εποχής, σπάνια
επιτυγχάνονταν ιάσεις μετά από ένα έτος νοσηλείας,166 ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία
από τα τέσσερα ιδρύματα, όσοι νοσηλεύονταν για λιγότερο από ένα έτος είχαν
μεγαλύτερο ποσοστό ιάσεων αλλά και μικρότερο ποσοστό θανάτων από αυτούς που
έμεναν για μεγαλύτερα του έτους διαστήματα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι είχαν
περισσότερες πιθανότητες ίασης και λιγότερες θανάτου ήταν γενικά σε καλύτερη
κατάσταση, μπορούμε να πούμε ότι οι ελαφριά ασθενείς έτειναν να νοσηλεύονται για
μικρά χρονικά διαστήματα. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους εθελοντές του
Gartnavel, οι οποίοι έπασχαν από σοβαρές και χρόνιες παθήσεις σε μικρότερο βαθμό
από ό,τι οι υπόλοιποι167 και νοσηλεύονταν για μικρότερα χρονικά διαστήματα (βλ.
πίνακα 10.7).
Από την άλλη μεριά, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών απολύονταν μέσα σε
ένα χρόνο από την εισαγωγή τους χωρίς να θεωρούνται θεραπευμένοι (915 ή 64%
166
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των ασθενών του Αιγινήτειου, 369 ή 38,4% του Δρομοκαΐτειου, 199 ή 26,7 του
Gartnavel και 167 ή 19,5 του Gartloch) η κατάσταση του ασθενούς δεν έπαιζε πάντα
ρόλο στην απόφαση απόλυσης και κατ’ επέκταση στη διάρκεια νοσηλείας. Πίσω από
την απόφαση για πρόωρη έξοδο, δηλαδή για έξοδο μετά από σύντομη νοσηλεία που
δεν οδηγούσε στη θεραπεία, μπορούσαν να βρίσκονται οι δημόσιοι και ιδιωτικοί
λόγοι απόλυσης που είδαμε στα κεφάλαια 8 και 9. Γίνεται, λοιπόν, εμφανές ότι τα
ιδρύματα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς και το ιδιωτικό και
δημόσιο περιβάλλον τους για σύντομα χρονικά διαστήματα, με σκοπό όχι μόνο τη
θεραπεία αλλά την παροχή μιας προσωρινής ανάπαυλας στα προβλήματα των
ασθενών και στις δυσκολίες που προέκυπταν από τη φροντίδα τους ή από τη σχέση
τους με τους γύρω τους.
Ένα άλλο ερώτημα, το οποίο όμως είναι δύσκολο να απαντηθεί με βεβαιότητα,
είναι αν οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς διέφεραν ως προς τη διάρκεια για την
οποία χρησιμοποιούσαν τα ιδρύματα. Στο Δρομοκαΐτειο φαίνεται ότι οι ασθενείς που
εισάγονταν με δημόσια αίτηση απολύονταν γρηγορότερα από όσους εισάγονταν με
ιδιωτική αίτηση (πίνακας 10.6). Στο ίδιο ίδρυμα, καθώς σημειωνόταν ενίοτε ποιος
ζητούσε την απόλυση του ασθενούς, παρατηρούμε ότι οι δημόσιοι ασθενείς που
απολύονταν με δημόσια αίτηση είχαν μικρότερο ποσοστό μακροχρόνιας νοσηλείας
από τους ιδιωτικούς που απολύονταν με ιδιωτική αίτηση (23% και 31,5%
αντίστοιχα). Συνεπώς, όταν ήταν στο χέρι της πολιτείας, οι ασθενείς έμεναν για μικρά
χρονικά διαστήματα στο Δρομοκαΐτειο. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι οι περισσότεροι δημόσιοι ασθενείς εισάγονταν στο Δρομοκαΐτειο μετά
από ένα χρόνο ασθένειας σε αντίθεση με τους ιδιωτικούς, που είχαν μεγαλύτερο
ποσοστό γρήγορης προσαγωγής (πίνακας 10.2) οδηγεί στη σκέψη ότι το δημόσιο
περιβάλλον των ασθενών ήταν γενικά λιγότερο πρόθυμο από το ιδιωτικό να έχει
σχέσεις με το Δρομοκαΐτειο, αφού εισήγαγε ασθενείς δυσκολότερα και τους εξήγαγε
ευκολότερα από ό,τι οι ιδιώτες.
Αντίθετη εικόνα δίνουν τα μητρώα του Gartnavel, όπου φαίνεται ότι οι
δημόσιοι ασθενείς νοσηλεύονταν συνήθως για μεγαλύτερα διαστήματα από ό,τι οι
ιδιωτικοί και ότι η νοσηλεία των εθελοντών ήταν η συντομότερη από όλων των
υπόλοιπων ασθενών (πίνακας 10.7). Άρα, οι ασθενείς απολύονταν γρηγορότερα από
το Gartnavel, όταν νομικά η απόλυσή τους εξαρτιόταν από το ιδιωτικό τους
περιβάλλον και ιδίως όταν εξαρτιόταν από τους ίδιους. Οι εθελοντές όχι μόνο δεν
ήταν τόσο βαριά ασθενείς όσο οι πιστοποιημένοι, αλλά και απολύονταν όταν το
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αποφάσιζαν, με λιγότερες διαδικασίες, απλά δίνοντας ειδοποίηση τριών ημερών.
Ωστόσο, σε ένα βαθμό οι σύντομες διάρκειες νοσηλείας των εθελοντών είναι
πλασματικές, καθώς στους εθελοντές που πιστοποιούνταν και συνέχιζαν να
νοσηλεύονται (βλ. κεφάλαιο 8) τα μητρώα εθελοντών παρουσίαζαν την ημερομηνία
πιστοποίησης ως ημερομηνία εξόδου. Από τους 12 εθελοντές του δείγματος που
συνέχισαν να νοσηλεύονται ως πιστοποιημένοι ασθενείς, τουλάχιστον τρεις
νοσηλεύτηκαν τελικά για πάνω από ένα έτος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.6

Διάρκεια νοσηλείας ανά είδος εισαγωγής στο Δρομοκαΐτειο (1905-1909 και 1916-1920)
Διάρκεια νοσηλείας

Δημόσιοι ασθενείς

Ιδιωτικοί ασθενείς

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ως ένα έτος

115

69,3%

450

58,6%

Περισσότερο από ένα έτος

37

22,3%

295

38,4%

Άγνωστη

14

8,4%

23

3,0%

Σύνολο

166

100,0%

768

100,0%

Μέσος όρος

780 ημέρες (2,1 έτη)

1267 ημέρες (3,5 έτη)

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Δρομοκαΐτειο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.7

Διάρκεια νοσηλείας ανά είδος εισαγωγής στο Gartnavel (1905-1910 και 1916-1920)
Διάρκεια νοσηλείας

Δημόσιοι ασθενείς

Ιδιωτικοί πιστοποιημένοι ασθενείς

Ιδιωτικοί εθελοντές ασθενείς

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

14

20,9%

317

62,2%

140

83,3%

51

76,1%

189

37,1%

28

16,7%

Άγνωστη

2

3,0%

4

0,8%

0

0,0%

Σύνολο

67

100,0%

510

100,0%

168

100,0%

Ως ένα έτος
Περισσότερο από
ένα έτος

Μέσος όρος

3378 ημέρες (9,5 έτη)

1047 ημέρες (2,9 έτη)

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Gartnavel.

Η επικοινωνία ανάμεσα στα ιδρύματα και την κοινωνία
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501 ημέρες (1,4 έτη)

Όταν οι αρχές των ιδρυμάτων αναφέρονταν στην επικοινωνία των ιδρυμάτων με τον
έξω κόσμο συνήθως την περιέγραφαν ως σπάνια ή δύσκολη. Σύμφωνα με τον ιατρικό
διευθυντή του Gartnavel, η κοινωνία δεν ήταν σε επαφή με τα άσυλα· όσα γίνονταν
μέσα σε αυτά επενδύονταν με μυστικότητα και ο κόσμος δίσταζε να τα επισκεφτεί
λόγω του στίγματος των ψυχικών νόσων και της ψυχιατρικής νοσηλείας.168 Η
ανέγερση των ψυχιατρικών ασύλων στην εξοχή, μακριά από τα αστικά κέντρα,
θεωρούνταν από τα τέλη του 18ου αιώνα μια από τις προϋποθέσεις του θεραπευτικού
τους έργου, ωστόσο η απομόνωση των ιδρυμάτων δημιουργούσε ένα πέπλο
μυστηρίου γύρω τους και έδινε τροφή σε φήμες και σκάνδαλα.169 Επιπλέον, η
απόκεντρη θέση των ψυχιατρικών ιδρυμάτων δημιουργούσε πρακτικά προβλήματα.
Σύμφωνα με το διοικητικό συμβούλιο του Δρομοκαΐτειου, οι επισκέψεις σε αυτό ήταν
δύσκολες, καθώς η απόστασή του από το κέντρο της πόλης και η έλλειψη
συγκοινωνίας παρεμπόδιζε την επίβλεψή του από το διοικητικό συμβούλιο αλλά και
τις επισκέψεις των συγγενών, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να νιώθουν «λεπροί» και
«ανίατοι», εγκαταλελειμμένοι από τους οικείους τους και την κοινωνία· το συμβούλιο
ζητούσε για τους λόγους αυτούς να επεκταθεί ο σιδηρόδρομος ως το Δρομοκαΐτειο,
ώστε η πρόσβαση στο ίδρυμα να είναι εύκολη και οικονομική.170 Μέχρι τότε, για τη
διευκόλυνση της προσέγγισης του ιδρύματος, των διαδικασιών εισαγωγής και
απόλυσης και της ενημέρωση των οικείων των ασθενών το Δρομοκαΐτειο διατηρούσε
κεντρικά γραφεία στην Αθήνα.171 Εξάλλου, οι επαφές ανάμεσα στα ιδρύματα και τον
έξω κόσμο παρουσιάζονταν γεμάτες εμπόδια και επεισόδια και από τον τύπο της
εποχής. Για παράδειγμα, το 1902 είχαν προκληθεί ταραχές στο Δρομοκαΐτειο, όταν,
επειδή δεν επετράπη στον ανιψιό ενός ασθενούς να τον δει, ο ασθενής εξαγριώθηκε
και χτύπησε το φύλακα και τον υποδιευθυντής του ιδρύματος.172
Παρά τις δυσκολίες, η επικοινωνία με τα ιδρύματα δεν ήταν ανύπαρκτη.
Επισκέψεις στους ασθενείς λάμβαναν χώρα και μάλιστα, όπως φαίνεται από το
168

107th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1920, σ. 7.
Eric Engstrom, Clinical Psychiatry in Imperial Germany, ό.π., σ. 19 και 33.
170
Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου του εν Δαφνίω Φρενοκομείου Δρομοκαϊτείου, 1898:
Πεπραγμένα, Αθήνα, 1899, σ. 12-13.
171
Βλ. το ενημερωτικό φυλλάδιο του Δρομοκαΐτειου, 1914, στο Νικόλαος Τσικής (επιμ.),
Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, 1887-1987 +15, Εκατό Δεκαπέντε Χρόνια Κοινωνικής Προσφοράς,
Αθήνα, 2001, σ. 59.
172
Το περιστατικό είναι ενδιαφέρον, γιατί αρχικά υποστηρίχθηκε ότι τα επεισόδια προκλήθηκαν όταν
συγγενείς του ασθενή, που είχε εισαχθεί με εντολή του υπουργείου Εσωτερικών για εξύβριση της
αρχής, πήγαν να τον ελευθερώσουν («Αι χθεσιναί σκηναί εις το Δρομοκαΐτειον», εφ. Εμπρός, φ.
8/4/1902, σ. 2). Η επόμενη έκδοση της εφημερίδας διέψευσε, ωστόσο, αυτές τις υποθέσεις («Αι σκηναί
του Δρομοκαϊτείου», εφ. Εμπρός, φ. 9/4/1902, σ. 2).
169
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παραπάνω περιστατικό, μπορούσαν να ξεφύγουν από τον έλεγχο της ιατρικής αρχής.
Βέβαια, οι ιδιωτικές επισκέψεις, όπως και ο άλλος βασικός τρόπος επικοινωνίας των
ασθενών με τους οικείους τους, η ανταλλαγή επιστολών, δεν ήταν το ίδιο συχνές για
όλους τους ασθενείς. Επίσης μπορούμε να υποθέσουμε ότι τουλάχιστον οι επισκέψεις
δεν είχαν την ίδια έκταση σε όλα τα ιδρύματα και ότι ευνοούνταν σε ιδρύματα σαν το
Αιγινήτειο, που ήταν κεντρικά και άρα πιο εύκολα προσβάσιμα. Αυτό δεν σημαίνει
ότι οι ασθενείς πιο απομακρυσμένων ιδρυμάτων δεν είχαν επισκέπτες. Στο
Δρομοκαΐτειο είδαμε, για παράδειγμα, ότι η αδελφή ενός ασθενούς τον επισκέφτηκε
και τον πήρε παράνομα μαζί της (βλ. κεφάλαιο 8), ενώ στα σκοτσέζικα ιδρύματα τα
ιστορικά ασθενών καταγράφουν την ανταλλαγή επιστολών ανάμεσα στους ασθενείς
και τους οικείους τους και τις επισκέψεις των τελευταίων, συχνότερα γονιών και
συζύγων. Οι αναφορές σε επισκέψεις και επιστολές γίνονταν συνήθως ως ενδείξεις
για την κατάσταση του ασθενούς. Για παράδειγμα, θεωρούνταν ότι είχαν βελτιωθεί
ασθενείς που μιλούσαν περισσότερο ή καλύτερα από ό,τι παλιότερα στους οικείους
τους,173 που ήταν ευχάριστοι κατά την επίσκεψη των συγγενών τους174 ή που
έβγαιναν με τους συγγενείς τους και τους έγραφαν «καλά γράμματα».175 Αντίθετα, ως
αρνητικές ενδείξεις σημειωνόταν η εκδήλωση στενοχώριας176 ή παραληρητικών
ιδεών177 κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.
Επισκέψεις στα ψυχιατρικά ιδρύματα δεν έκαναν μόνο οι οικείοι των ασθενών
αλλά και οι δημόσιοι φορείς που ήταν επιφορτισμένοι με τον έλεγχο των ιδρυμάτων,
όπως όριζε η νομοθεσία και των δύο χωρών. Στην περίπτωση της Σκοτίας γνωρίζουμε
ότι γίνονταν οι δημόσιες αυτές επισκέψεις, καθώς καταγράφονταν στις ετήσιες
λογοδοσίες. Και στην Ελλάδα, όμως, μαρτυρούνται νομαρχιακές και δημοτικές
επισκέψεις στο Δρομοκαΐτειο.178 Τέλος, το ενδιαφέρον και η περιέργεια της
κοινωνίας για τα άσυλο μαρτυρείται και από τη δημοσίευση άρθρων για τα ιδρύματα
και τους ασθενείς τους και μάλιστα από την πραγματοποίηση ενός άλλου είδους
δημόσιων επισκέψεων, αυτή τη φορά από δημοσιογράφους, με σκοπό να μεταδώσουν
την εικόνα του ιδρύματος προς τα έξω. Για παράδειγμα, το 1901 η εφημερίδα Εμπρός

173

HB1/13/14, σ. 271-76.
HB1/13/31, σ. 354-55.
175
HB13/5/174, σ. 32-35.
176
HB1/13/26, σ. 493-95.
177
HB1/13/17, σ. 89-91.
178
«Η επίσκεψις του νομάρχου εις το Δρομοκαΐτειον», εφ. Εμπρός, φ. 18/10/1901, σ. 2· «Ο κ.
Νομάρχης εις το Δρομοκαΐτειον και το Εφηβείον», εφ. Εμπρός, φ. 5/2/1902, σ. 3 και «Επιθεώρησις εις
το Δρομοκαΐτειον», εφ. Εμπρός, φ. 20/6/1902, σ. 2.
174
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έστειλε ανταποκριτή στο Δρομοκαΐτειο, ο οποίος είδε το ίδρυμα, συνάντησε ασθενείς
και δημοσίευσε τις εντυπώσεις του από τη ζωή σε αυτό και αποσπάσματα από τις
συζητήσεις του με ορισμένους ασθενείς.179
Συμπερασματικά, η καθυστέρηση της νοσηλείας, η δοκιμή άλλων πρακτικών
αντιμετώπισης της ψυχικής νόσου πριν την εισαγωγή στα ιδρύματα, η μεγάλη έκταση
της ακούσιας νοσηλείας και η δυνατότητα των γιατρών να κρατούν στα ιδρύματα με
δική τους απόφαση τούς ασθενείς αναδεικνύουν ότι τα ιδρύματα μπορούσαν να είναι
ή να φαίνονται στους ασθενείς και στο περιβάλλον τους αδιαπέραστα και ασφυκτικά.
Αυτός ο χαρακτήρας των ιδρυμάτων οπωσδήποτε δυσχέραινε τη χρήση τους,
δημιουργούσε δισταγμούς στην προσέγγισή τους και ωθούσε τους ασθενείς σε
απόπειρες απόδρασης, δηλαδή σε προσπάθειες παράνομης κατάλυσης των ορίων των
ιδρυμάτων. Εντούτοις, η παραπάνω εικόνα μετριάζεται αν λάβουμε υπόψη τις
δυνατότητες επικοινωνίας ανάμεσα στα ιδρύματα και την κοινωνία, τις μικρές
συνήθως διάρκειες νοσηλείας, τα σχετικά μεγάλα ποσοστά έγκαιρης εισαγωγής, τις
πρόωρες απολύσεις, τις επανεισαγωγές καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά της
νοσηλείας που είδαμε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια: τον ιδιωτικό και δημόσιο
έλεγχο της έναρξης και λήξης της νοσηλείας, ακόμα και σε αντίθεση με τις ιατρικές
συμβουλές· την πολιτική απόλυσης ακίνδυνων ασθενών χωρίς να έχουν θεραπευτεί·
την έξοδο με άδεια ή δοκιμαστικά μετά από αίτημα κάποιου οικείου του ασθενούς ή
του ίδιου του ασθενούς με ευθύνη των οικείων του· τις επιτυχείς αποδράσεις και στην
περίπτωση της Σκοτίας τις απολύσεις μετά από 28 ημέρες απουσίας. Τέλος, έγινε
φανερό ότι το είδος της νοσηλείας (μακροχρόνια, βραχεία ή επαναλαμβανόμενη) δεν
εξαρτιόταν μόνο από το χαρακτήρα κάθε ιδρύματος αλλά και από την κατάσταση του
ασθενούς και από τις ανάγκες και τους σκοπούς του ίδιου και του περιβάλλοντός του.
Συνεπώς, τα όρια ανάμεσα στα ιδρύματα και τον κοινωνικό τους περίγυρο ήταν
σε ένα βαθμό διαπερατά· τα ιδρύματα δεν ήταν τόποι απόλυτης απομόνωσης από την
κοινωνία και οι χρήσεις τους ανταποκρίνονταν και προσαρμόζονταν στις κοινωνικές
πραγματικότητες και αναπαραστάσεις. Συγκεκριμένα, η ευκολία με την οποία
αποφασιζόταν και υλοποιούνταν η ψυχιατρική νοσηλεία καθοριζόταν αφενός από το
κόστος νοσηλείας, το είδος του ιδρύματος και την έκταση και διάδοση των
ψυχιατρικών υπηρεσιών, αφετέρου από τις αντιλήψεις και πρακτικές γύρω από την
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«Αι αποκαλύψεις του φρενοκομείου», εφ. Εμπρός, φ. 18/10/1901, σ. 1.
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ψυχική νόσο, την ψυχιατρική και τα ιδρύματα. Για παράδειγμα, οι λίγες θέσεις
νοσηλείας, το υψηλό κόστος της, καθώς και η μη αναγνώριση των ψυχικών νόσων, η
έλλειψη εξοικείωσης και εμπιστοσύνης απέναντι στα ιδρύματα και η ανοχή προς τους
ψυχικά ασθενείς οδηγούσε σε διστακτική στάση προς τα ιδρύματα και τη νοσηλεία.
Οι ίδιοι υλικοί, κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες εξηγούν το διαφορετικό
βαθμό ευκολίας με την οποία προσεγγίζονταν και χρησιμοποιούνταν τα ιδρύματα στις
δύο συγκρινόμενες χώρες. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, στη Σκοτία η πιο
προχωρημένη αστικοποίηση και η μεγαλύτερη εξάπλωση του ψυχιατρικού δικτύου
και ιδιαίτερα της δωρεάν νοσηλείας, δημιουργούσε συνθήκες που απλοποιούσαν την
απόφαση και πραγματοποίηση της ψυχιατρικής νοσηλείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Στα προηγούμενα κεφάλαια η ιατρική αρχή των ιδρυμάτων και γενικά το ιατρικό
επάγγελμα συμπεριλήφθηκαν στους φορείς εκτός του ιδιωτικού περιβάλλοντος του
ασθενούς που διαδραμάτιζαν ρόλο στην ψυχιατρική νοσηλεία μέσω της ιατρικής
εποπτείας και ελέγχου των εισαγωγών, εξιτηρίων και αδειών και μέσω της
διαγνωστικής και θεραπευτικής διαδικασίας. Αν και οι ασθενείς, το περιβάλλον τους
και η μη ιατρική διοίκηση των ιδρυμάτων περιόριζαν την ιατρική εξουσία,
λαμβάνοντας, όπως είδαμε, αποφάσεις για την έναρξη ή διακοπή της νοσηλείας, το
ιατρικό προσωπικό των ιδρυμάτων με επικεφαλής τον ιατρικό διευθυντή ήταν τυπικά
σε θέση ισχύος μέσα σε αυτά. Συγχρόνως, για το ιατρικό επάγγελμα τα ιδρύματα δεν
ήταν μόνο τόποι περίθαλψης και θεραπείας των ασθενών αλλά και ένα βασικό μέσο
εκπλήρωσης των επαγγελματικών, ερευνητικών και διδακτικών σκοπών της
ψυχιατρικής. Στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούμε σε αυτές ακριβώς τις όψεις της
ψυχιατρικής νοσηλείας.

Τα ιδρύματα και η επαγγελματική και επιστημονική οργάνωση της ψυχιατρικής

Από τα τέλη του 18ου αιώνα, όταν η ιατρική προσανατολίστηκε στην κλινικήπαθολογική μέθοδο, που βασίζεται στην εμπειρία και την παρατήρηση, τα
νοσοκομεία βρέθηκαν στο επίκεντρο της ιατρικής θεωρίας και πράξης.1 Την ίδια
εποχή, το ψυχιατρικό άσυλο διαδραμάτισε ανάλογο, αν όχι σημαντικότερο, ρόλο για
την ψυχιατρική: αναδείχθηκε στο βασικό επαγγελματικό χώρο των ψυχιάτρων και
λίγο-πολύ αποτέλεσε το λίκνο του ψυχιατρικού κλάδου, όπως τον γνωρίζουμε

1

Michel Foucault, The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception, μετάφραση A. M.
Sheridan, London: Tavistock, 1976, σ. 17 και 83. Οι λόγοι βέβαια της επέκτασης των νοσοκομείων
από το 18ο αιώνα δεν είχαν να κάνουν μόνο με την αλλαγή του ιατρικού παραδείγματος αλλά και με
τις κοινωνικές συνθήκες της εποχής και με την οργάνωση του ιατρικού επαγγέλματος. Βλ. Lindsay
Granshaw και Roy Porter (επιμ.), The Hospital in History, London: Routledge, 1989 και Lindsay
Granshaw, «The rise of the modern hospital in Britain», στο Andrew Wear (επιμ.), Medicine in
Society: Historical Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, σ. 197-218.
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σήμερα.2 Η σύνδεση των ασύλων με την ψυχιατρική επαγγελματοποίηση γίνεται
εμφανής από το γεγονός ότι οι πρώτες ψυχιατρικές οργανώσεις σε διάφορες χώρες
ήταν οργανώσεις γιατρών ασύλων: για παράδειγμα, στη Βρετανία η «Association of
Medical Officers of Asylums and Hospitals for the Insane», που ιδρύθηκε το 1841,3
και στην Αμερική η «Association of Medical Superintendents of American Asylums
for the Insane», που ιδρύθηκε το 1844.4
Πέρα από φορείς επαγγελματικής οργάνωσης, τα άσυλα αποτέλεσαν κέντρα
έρευνας σε σχέση με τις αιτίες και τις θεραπείες των ψυχικών νόσων και με τα
ιατρικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ασθενών.5 Εκτός από τις στατιστικές
μελέτες, σε ορισμένα άσυλα γίνονταν και εργαστηριακές έρευνες και αυτοψίες, όπως
στη Salpêtrière στο Παρίσι, η οποία στο τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα αποτελούσε
σημείο αναφοράς για την έρευνα και τη διδασκαλία της ψυχιατρικής και της
νευρολογίας,6 στο άσυλο Illenau στη Βάδη7 και στο West Riding Asylum στο
Yorkshire, όπου ο διευθυντής James Crichton-Browne (1818-1876) και οι συνεργάτες
και διάδοχοί του, για παράδειγμα ο William Bevan-Lewis (1847-1929), έκαναν
νευροπαθολογικές έρευνες, οι οποίες εκδίδονταν στις ιατρικές αναφορές του
ασύλου.8
Τέλος, πολλά άσυλα του 19ου συνιστούσαν και εκπαιδευτικά κέντρα. Αν και
αρκετοί γιατροί ασύλων του πρώτου μέρους του 19ου αιώνα διαφωνούσαν με την
κλινική διδασκαλία της ψυχιατρικής, υποστηρίζοντας ότι παρεμπόδιζε την ανάρρωση
των ασθενών,9 οι διδακτικές δυνατότητες που προσέφεραν οι πολυάριθμοι ασθενείς
των ασύλων είχαν καταστεί εμφανείς ήδη από την εποχή Philippe Pinel (1745-1826)
και του Jean-Étienne Dominique Esquirol (1772-1840), που τη δεκαετία του 1810

2

Edward Shorter, A History of Psychiatry, From the Era of the Asylum to the Era of Prozac, New
York: John Wiley and Sons, 1997, σ. 8-17.
3
Edward Renvoize, «The Association of Medical Officers of Asylums and Hospitals for the Insane, the
Medico-Psychological Association, and their presidents», στο German Berrios και Hugh Freeman
(επιμ.), 150 Years of British Psychiatry, 1841-1991, London: Gaskell, 1991, σ. 29-78.
4
Nancy Tomes, «A generous confidence: Thomas Story Kirkbride's philosophy of asylum construction
and management», στο Andrew Scull (επιμ.), Madhouses, Mad-doctors, and Madmen: The Social
History of Psychiatry in the Victorian Era, London: Athlone Press, 1981, σ. 120-143.
5
Eric Engstrom, Clinical Psychiatry in Imperial Germany: A History of Psychiatric Practice, Ithaca:
Cornell University Press, 2003, σ. 30.
6
Βλ. Mark Micale, «The Salpetriere in the age of Charcot: Αn institutional perspective on medical
history in the late nineteenth century», Journal of Contemporary History, 20 (1985), σ. 703-31.
7
Eric Engstrom, Clinical Psychiatry in Imperial Germany, ό.π., σ. 106.
8
John Todd και Lawrence Ashworth, «The West Riding Asylum and James Crichton-Browne, 18181876», στο German Berrios και Hugh Freeman (επιμ.), 150 Years of British Psychiatry, 1841-1991,
ό.π., σ. 389-418.
9
Eric Engstrom, Clinical Psychiatry in Imperial Germany, ό.π., σ. 44-46.
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παρέδιδαν μαθήματα στη Salpêtrière.10 Στη Γερμανία μερικά άσυλα αποτελούσαν
διάσημα εκπαιδευτικά κέντρα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα,11 και στην Αγγλία
διευθυντές ασύλων προσέφεραν μαθήματα, συνδυάζοντας τις παραδόσεις με την
κλινική διδασκαλία, όπως ο John Conolly (1794-1866) από το 1842 στο επαρχιακό
άσυλο του Middlesex στο Hanwell, όπου ήταν ιατρικός διευθυντής από το 1839,12 και
ο Crichton-Browne, που δίδασκε τους ιατρικούς φοιτητές του Leeds τόσο στην
ιατρική σχολή όσο και στο West Riding Asylum.13 Από τα τέλη της δεκαετίας του
1850 η στάση των γιατρών των ασύλων απέναντι στην κλινική διδασκαλία σταδιακά
άλλαζε: πλήθαιναν οι υποστηρικτές της άποψης ότι τα ψυχιατρικά ιδρύματα έπρεπε
να δέχονται τους φοιτητές, ότι η παρουσία των φοιτητών ήταν απαραίτητη για τους
ίδιους και θετική για τους ασθενείς.14 Πολλοί γιατροί ασύλων θεωρούσαν ότι τα
άσυλα έπρεπε πρωτοστατήσουν στην κλινική εκπαίδευση των φοιτητών σε σύνδεση
με τα πανεπιστήμια και τις ιατρικές σχολές, οι οποίες καλούνταν να οργανώσουν και
να καταστήσουν υποχρεωτική τη θεωρητική και κλινική διδασκαλία της
ψυχιατρικής.15 Με τον τρόπο αυτό, οι ψυχίατροι στόχευαν στη βελτίωση όχι μόνο της
ψυχιατρικής εκπαίδευσης και πρακτικής αλλά και της θέσης της ψυχιατρικής
ανάμεσα στις ιατρικές ειδικότητες.16
Η εισαγωγή της ψυχιατρικής στις πανεπιστημιακές σπουδές είχε ξεκινήσει από
τις αρχές του 19ου αιώνα. Για παράδειγμα, στη Γερμανία πανεπιστημιακές
ψυχιατρικές παραδόσεις γίνονταν από το 1811 στη Λειψία, από το 1832 στο
Βερολίνο και από το 1834 στο Würzburg.17 Ωστόσο, τα μαθήματα δεν ήταν
συστηματικά, υποχρεωτικά ούτε διαδεδομένα και κυρίως ήταν θεωρητικά· ως τα
μέσα του αιώνα η κλινική διδασκαλία, όταν και αν γινόταν σε πανεπιστημιακό
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Για παράδειγμα, το άσυλο Sonnenstein στη Σαξωνία, το άσυλο του Siegburg στην Πρωσία και το
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επίπεδο, εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τα άσυλα. Αντίθετα, το δεύτερο μέρος του
αιώνα χαρακτηρίζεται από την οργάνωση και την εξάπλωση της πανεπιστημιακής
ψυχιατρικής.18 Ο Wilhelm Griesinger (1817-1868), που ανέλαβε το 1865 την έδρα
της ψυχιατρικής στο Βερολίνο, υποστήριζε ότι τα άσυλα δεν προσφέρονταν για
διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς19 και οργάνωσε στο νοσοκομείο της Charité
στο Βερολίνο μια πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική, εγκαινιάζοντας την παράδοση
των ψυχιατρικών κλινικών αρχικά στις γερμανόφωνες χώρες αλλά και τελικά στην
υπόλοιπη Ευρώπη.20 Χαρακτηριστικό των κλινικών αυτών ήταν ότι σε αντίθεση με τα
ψυχιατρικά άσυλα είχαν στόχο όχι την περίθαλψη και τη θεραπεία καθεαυτή αλλά
την εργαστηριακή και κλινική έρευνα και την εκπαίδευση των φοιτητών με βάση
ασθενείς που εισάγονταν χωρίς πολλές τυπικότητες και νοσηλεύονταν για μικρά
διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται ποικιλία περιστατικών, καθώς οι κλινικές ήταν
πολύ μικρότερες από τα άσυλα.21
Επιπλέον, στις ψυχιατρικές πανεπιστημιακές κλινικές των γερμανόφωνων
χωρών και στο έργο των σημαντικότερων γιατρών τους, όπως του Griesinger, του
Carl Wernicke (1848-1905), του Richard Krafft-Ebbing (1840-1902), του Theodor
Hermann Meynert (1833-1892) και του Sergei Sergeievich Korsakoff (1854-1900), η
ψυχιατρική συνδυαζόταν με τη νευρολογία με το σκεπτικό ότι «οι ψυχικές ασθένειες
είναι ασθένειες του εγκεφάλου» και ότι κάθε ψυχική και νοητική εκδήλωση είχε
νευρολογική βάση.22 Η δημιουργία της «νευρολογικής ψυχιατρικής» επεξέτεινε το
πεδίο της ψυχιατρικής σε ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή σε
παθήσεις με οργανική υφή, γεγονός που όχι μόνο προσέφερε νέους πελάτες στους
ψυχιάτρους, αλλά και βοήθησε στην εξίσωση της ψυχιατρικής με τις άλλες ιατρικές
ειδικότητες, που είχαν να κάνουν με σωματικές νόσους.23 Συνεπώς, οι
πανεπιστημιακές κλινικές, διαρρηγνύοντας την απομόνωση της ψυχιατρικής στα
άσυλα, συνδέοντάς τη με τον ακαδημαϊκό κόσμο και προωθώντας ερευνητικά
18

Albrecht Hirschmüller και Magda Whitrow, «The development of psychiatry and neurology in the
nineteenth century», History of Psychiatry, 10 (1999), σ. 395-423 και Edward Shorter, A History of
Psychiatry, ό.π., σ. 69-70. Στη Γαλλία η πρώτη έδρα ψυχιατρικής («Clinique de Pathologie Mentale et
des Maladies de l’ Encephale») ιδρύθηκε το 1877 στο νοσοκομείο της Sainte Anne (Pierre Deniker και
Jean-Pierre Olie, Fou, Moi?: La psychiatrie Hier et Aujourd'hui, Paris: O. Jacob, 1998, σ. 56).
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22
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προγράμματα με βάση τις έγκυρες επιστημονικές μεθόδους της εποχής, αποτέλεσαν
σημαντικό όχημα της υποστασιοποίησης της ψυχιατρικής ως επιστημονικού και
ακαδημαϊκού κλάδου.
Στις αρχές του 20ού αιώνα τα δύο νοσηλευτικά και επαγγελματικά μοντέλα της
ψυχιατρικής, αυτό του ασύλου και αυτό της κλινικής, συνυπήρχαν, αν και όχι πάντα
αρμονικά, καθώς δεν έλειπαν οι διαμάχες ανάμεσα στους γιατρούς των ασύλων
(alienists) και των ακαδημαϊκών ψυχιάτρων σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και
αξιοπιστία κάθε μοντέλου.24 Και τα δύο πρότυπα, ωστόσο, υπηρετούσαν τους
επαγγελματικούς στόχους της ψυχιατρικής, όπως θα δούμε στη συνέχεια με βάση τα
τέσσερα υπό εξέταση ιδρύματα: τόσο το Gartnavel, το Gartloch και το Δρομοκαΐτειο,
που ακολουθούσαν το πρότυπο του ασύλου, όσο και το Αιγινήτειο, που εντασσόταν
στο πρότυπο της κλινικής, κάλυπταν τις ανάγκες του ψυχιατρικού επαγγέλματος, αν
και με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό το καθένα.

Διδασκαλία και έρευνα στα ψυχιατρικά ιδρύματα

Αν και τα ελληνικά φρενοκομεία του 19ου αιώνα, δηλαδή αυτό της Κέρκυρας και το
Δρομοκαΐτειο, προέβαλλαν ως χαρακτηριστικό τους την επιστημονική θεραπεία των
ψυχικών νόσων (βλ. κεφάλαιο 2), δεν είναι γνωστό κατά πόσο προωθούσαν την
επιστημονική έρευνα και διδασκαλία. Στα τέλη του 19ου αιώνα και ως την ίδρυση
του Αιγινήτειου γίνονταν επισκέψεις φοιτητών στο Δρομοκαΐτειο25 και ο ιατρικός
διευθυντής του ιδρύματος δημοσίευε στις ετήσιες λογοδοσίες τις ιατρικές του
παρατηρήσεις με σκοπό, όπως σημείωνε, να προκαλέσει την καλλιέργεια του κλάδου
της «φρενιατρικής κλινικής».26 Το 1898 μάλιστα, ο Μιχαήλ Γιαννήρης (1865-1956),
ακόμα υποδιευθυντής του Δρομοκαΐτειου, δημοσίευσε μια έρευνα βασισμένη στις
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Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών θεσμών. Το Δρομοκαΐτειο φρενοκομείο
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2002, σ. 83-86.
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στατιστικές και κλινικές παρατηρήσεις του στο ίδρυμα,27 ενώ και τα επόμενα χρόνια
παρήγαγε συγγραφικό έργο κυρίως στον τομέα της γενικής παράλυσης,28 με βάση το
οποίο μπορεί να υποστηριχθεί ότι το ιατρικό προσωπικό του Δρομοκαΐτειου ήταν
ενεργό ερευνητικά.29 Από την ίδρυση του Αιγινήτειου, όμως, το 1904 ο κεντρικός
ρόλος στους επαγγελματικούς και επιστημονικούς στόχους της ελληνικής
ψυχιατρικής διαδραματιζόταν πλέον από την πανεπιστημιακή κλινική.
Αντίθετα, στις αγγλόφωνες χώρες το μοντέλο των κλινικών άργησε να διαδοθεί,
με αποτέλεσμα η κλινική διδασκαλία στη Σκοτία, όπως και στην Αγγλία, να γίνεται
στα άσυλα, ακόμα και μετά την καθιέρωση της πανεπιστημιακής ψυχιατρικής
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, οι πρώτες επίσημες πανεπιστημιακές παραδόσεις για τις
ψυχικές νόσους σε βρετανικό πανεπιστήμιο έγιναν στο Πανεπιστήμιο του
Εδιμβούργου από τον Alexander Morison (1779-1866) το 1823.30 Το 1879 και το
1880 διορίστηκαν λέκτορες ψυχικών νόσων στα Πανεπιστήμια του Εδιμβούργου και
της Γλασκόβης αντίστοιχα, ενώ το μάθημα των ψυχικών νόσων έγινε υποχρεωτικό
στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου το 1893, κάτι που χαιρετίστηκε ως η πλήρης
ενσωμάτωση της ψυχιατρικής στη γενική ιατρική.31 Τέλος, το 1919 εγκαθιδρύθηκε η
έδρα ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.32 Παρ’ όλα αυτά, το κλινικό
μέρος της ψυχιατρικής εκπαίδευσης παρέμενε εξαρτημένο από τα άσυλα. Στο
βασιλικό άσυλο του Εδιμβούργου προσφέρονταν μαθήματα τουλάχιστον από τη
27
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δεκαετία του 1840 από τον πρώτο ιατρικό διευθυντή, τον William McKinnon (18401846).33 Το 1853, όταν ο Morison σταμάτησε να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο
Εδιμβούργου, η διδασκαλία των ψυχικών νόσων μεταφέρθηκε επίσημα στο βασιλικό
άσυλο της πόλης και τα επόμενα είκοσι χρόνια γινόταν από τον David Skae (18141873), ιατρικό διευθυντή του ασύλου αυτού.34 Την ίδια περίπου περίοδο, το 1869, ο
Thomas Laycock (1812-1876), καθηγητής της Πρακτικής της Ιατρικής στο
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, εισήγαγε στο πλαίσιο της γενικής ιατρικής
παραδόσεις «ιατρικής ψυχολογίας» με κλινική πρακτική αρχικά σε ένα ιδιωτικό
άσυλο και από το 1873 στο βασιλικό άσυλο του Εδιμβούργου σε συνεργασία με τον
ιατρικό διευθυντή του ιδρύματος τα χρόνια αυτά, τον Thomas Smith Clouston (18401915).35 Στη Γλασκόβη γίνονταν μαθήματα και επισκέψεις φοιτητών στο βασιλικό
άσυλο τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1860, όταν ο πρώτος ιατρικός διευθυντής, ο
Alexander Mackintosh (1849-1874), δεχόταν τους φοιτητές του καθηγητή της
ιατρικής του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης, William Tennant Gairdner (1824-1907),
ο οποίος έκανε παραδόσεις για τις ψυχικές νόσους ως μέρος της γενικής ιατρικής.36 Ο
ρόλος των βασιλικών ασύλων του Εδιμβούργου και της Γλασκόβης στη διδασκαλία
της ψυχιατρικής ενισχύθηκε με την καθιέρωση της θέσης λέκτορα για τις ψυχικές
νόσους στα πανεπιστήμια των δύο πόλεων, καθώς λέκτορες ήταν οι διευθυντές τους:
αρχικά ο Clouston στο Εδιμβούργο37 και ο David Yellowlees (1835-1921) στη
Γλασκόβη38 και στη συνέχεια οι διάδοχοί τους στη διεύθυνση των ασύλων, δηλαδή ο
George Matthew Robertson (1864-1932) στο Εδιμβούργο39 και ο Landel Rose
Oswald (1861-1928) στη Γλασκόβη.40 Μέσα από τη σχέση των βασιλικών ασύλων με
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τα πανεπιστήμια επωφελούνταν τόσο τα άσυλα, τα οποία αύξαναν το κύρος τους,41
όσο και τα πανεπιστήμια, τα οποία εκμεταλλεύονται διδακτικά τα πολυάριθμα
περιστατικά των ασύλων.
Στα ιστορικά ασθενών του Gartnavel και στις ετήσιες λογοδοσίες του Gartloch
γίνονται μερικές νύξεις για τις εκπαιδευτικές λειτουργίες των ιδρυμάτων αυτών. Για
παράδειγμα, για τον εθελοντή ασθενή Alexander Μ., που είχε διαγνωστεί με
ληθαργική εγκεφαλίτιδα, σημειώνεται ότι μεταφέρθηκε στην τάξη «για λόγους
επίδειξης». Η νόσος από την οποία έπασχε ήταν σπάνια ανάμεσα στους ασθενείς του
ιδρύματος, καθώς διαγνώστηκε μόνο σε αυτόν από τους 745 ασθενείς του δείγματος
του Gartnavel, κάτι που πιθανόν οδήγησε στην παρουσίαση του συγκεκριμένου
ασθενούς στους φοιτητές.42 Ο διευθυντής του Gartnavel, Landel Rose Oswald, έκανε
την υπό εξέταση περίοδο κατά το θερινό εξάμηνο δέκα παραδόσεις και οκτώ κλινικές
παρουσιάσεις σε τεταρτοετείς φοιτητές.43 Επιπλέον, ο Oswald συνεργαζόταν
εκπαιδευτικά και με το Gartloch, όπως φαίνεται από τις ετήσιες λογοδοσίες του
τελευταίου. Για παράδειγμα, στη λογοδοσία του Gartloch του έτους 1906-1907
σημειώνεται ότι έγιναν «ως συνήθως» κλινικές επιδείξεις στους φοιτητές με αίτημα
του Oswald.44 Τέλος, το Gartloch εκτός από κλινικές παρουσιάσεις σε φοιτητές
ιατρικής αναλάμβανε και την εκπαίδευση ανδρών και γυναικών νοσοκόμων ήδη το
1900,45 τη χρονιά που θεσμοθετήθηκε στη Σκοτία το πιστοποιητικό της MedicoPsychological Association για το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε οι νοσοκόμοι να
εκπαιδεύονται για να αποκτήσουν εξειδίκευση στην περίθαλψη ψυχικά ασθενών.46
Αν τα άσυλα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τις διδακτικές ανάγκες της
ψυχιατρικής, αυτό ήταν δυσκολότερο για τις ερευνητικές τουλάχιστον κατά τον 19ο
αιώνα. Το παράδειγμα του Crichton-Browne, που κατάφερε στο West Riding Asylum
να συνδυάσει την ψυχιατρική με τη νευρολογία και τη νοσηλεία με την έρευνα
αποτελούσε εξαίρεση, καθώς το πλήθος των ασθενών στα άσυλα και το βάρος των
νοσηλευτικών και διοικητικών καθηκόντων του επιστημονικού προσωπικού τους
έκανε δύσκολη την εύρεση χρόνου για έρευνα.47 Επιπλέον, τα άσυλα συνήθως δεν
41
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είχαν κονδύλια για έρευνα, σε αντίθεση με τις κλινικές στις γερμανόφωνες χώρες,
όπου οι ερευνητικές εργασίες γίνονταν με κρατική υποστήριξη. Τέλος, οι ερευνητικές
δραστηριότητες δεν ευνοούνταν στη Βρετανία, επειδή οι Βρετανοί ψυχίατροι,
γνωστοί για τον εμπειρισμό τους, έδιναν κυρίως έμφαση στην κλινική πρακτική. Για
παράδειγμα, σύμφωνα με τον David Yellowlees, ήταν προτιμότερο για τους ίδιους
τους ασθενείς να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινή φροντίδα παρά στην
επιστημονική έρευνα και τις μοντέρνες θεραπείες.48 Το 1901 κατά την αποχώρησή
του από το Gartnavel μετά από 27 έτη σημείωνε:
«Η μακρά εμπειρία έχει διδάξει πολλά για τους φρενοβλαβείς, αν και λίγα για την ουσιαστική
παθολογία της νόσου τους. Ευτυχώς, η πρακτική βοήθεια δεν χρειάζεται να περιμένει την
τέλεια γνώση και μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα για τους φρενοβλαβείς ενώ η
επιστήμη ακόμα παλεύει για να ρίξει φως στη φρενοβλάβεια.»49

Ωστόσο, από το τρίτο μέρος του 19ου αιώνα εκδηλώνονταν σημαντικές
προσπάθειες για ενίσχυση της έρευνας στο πλαίσιο του ασυλιακού συστήματος.
Ορισμένοι γιατροί ασύλων στη Σκοτία παρήγαγαν ερευνητικό έργο, όπως ο
Alexander Robertson, ιατρικός σύμβουλος στο Gartloch, ο οποίος ασχολήθηκε με τη
νευροπαθολογία, δημοσίευσε εργασίες για την επιληψία, την αφασία και τις
παραλύσεις και πειραματίστηκε θεραπευτικά με την ηλεκτροθεραπεία, την
υδροθεραπεία, τον υπνωτισμό και άλλες μεθόδους.50 Από την άλλη μεριά, ο
επιστημονικός ρόλος των ασύλων άρχισε να εμπλουτίζεται με τη συμμετοχή των
σκοτσέζικων ασύλων στις επιστημονικές εξελίξεις είτε μέσω της υποδοχής ξένων
επιστημόνων51 είτε μέσω της φιλοξενίας συναντήσεων ψυχιατρικών εταιρειών.52
Γενικά, από τα τέλη του 19ου αιώνα στα άσυλα της Σκοτίας η ερευνητική
δραστηριότητα έγινε εντονότερη, καθώς υποστηριζόταν ότι «μόνο με επιστημονική
έρευνα υπάρχει ελπίδα για πρόοδο στην περίθαλψη και θεραπεία της ψυχικής
48
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ασθένειας».53 Σύμφωνα με την ιατρική και τη διοικητική αρχή του Gartnavel, η
επιστημονική έρευνα άξιζε την οικονομική ενίσχυση των χορηγών του ασύλου και
τους κόπους του ιατρικού προσωπικού, καθώς μόνο αυτή μπορούσε, αποκαλύπτοντας
τις αιτίες των ψυχικών νόσων, να οδηγήσει στην πρόληψη και αντιμετώπισή τους, να
ενισχύσει τις πνευματικές ικανότητες του έθνους και να συμβάλει στη θεραπεία των
χρόνιων ασθενών, ώστε το άσυλο να μην είναι τόπος μόνιμης κράτησης.54
Συστήνοντας εργαστήρια και διεξάγοντας ερευνητικά προγράμματα ενίοτε και με
δημόσια χρηματοδότηση, τα άσυλα ξεκίνησαν να συντονίζονται μεταξύ τους,
δημιουργώντας κεντρικές ερευνητικές βάσεις. Στο Εδιμβούργο το 1897 σχηματίστηκε
το Laboratory of the Conjoint Scottish Asylums και στη Γλασκόβη το 1909 το
Scottish Western Asylums’ Research Institute, στο οποίο συμμετείχαν, λαμβάνοντας
επιχορήγηση από το συμβούλιο φρενοπάθειας της πόλης, τόσο το Gartloch και το
Gartnavel όσο και άλλα άσυλα της δυτικής Σκοτίας (Dykebar, Hawkhead, Woodilee,
Kirklands, Riccartsbar και Smithston).55 Στο Gartloch διενεργήθηκαν έρευνες για την
αιτιολογία και τη θεραπεία της γενικής παράλυσης56 και έγιναν εργαστηριακές
εξετάσεις για τον εντοπισμό σύφιλης στους ασθενείς,57 ενώ στο Gartnavel θεσπίστηκε
το 1917 η υποτροφία «Henderson Research Scholarship» για την έρευνα των αιτιών
των ψυχικών νόσων.58 Οι ετήσιες λογοδοσίες των ιδρυμάτων καλούσαν για
περισσότερη έρευνα και υποτροφίες59 και έβριθαν επαίνων για τις νέες ερευνητικές
τους δραστηριότητες, οι οποίες θεωρούνταν απόδειξη ότι το ιατρικό επάγγελμα στη
Γλασκόβη δεν υπολειπόταν σε ερευνητικό επίπεδο σε σχέση με το Εδιμβούργο, το
Λονδίνο και την ηπειρωτική Ευρώπη.60
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Συνεπώς, στη Σκοτία των αρχών του 20ού αιώνα τα ψυχιατρικά άσυλα, που
συνεπεία της νομοθετικής πράξης του 1857 ήταν πολυπληθή, παρέμεναν ο βασικός
επαγγελματικός χώρος της ψυχιατρικής, ο τόπος εργασίας και ανάδειξης των νέων
ψυχιάτρων της Σκοτίας, της κλινικής διδασκαλίας αλλά και της έρευνας. Όχι μόνο τα
βασιλικά άσυλα του Εδιμβούργου και της Γλασκόβης, τα οποία αποτελούσαν
αναπόσπαστο μέρος της πανεπιστημιακής ψυχιατρικής, αλλά και τα επαρχιακά άσυλα
συνέβαλλαν στην επιστημονική και επαγγελματική επέκταση και εξέλιξη του
ψυχιατρικού κλάδου, αν και με διαφορετικούς τρόπους και μέσα από ό,τι στις χώρες
όπου τη διδασκαλία και έρευνα είχαν αναλάβει σε μεγάλο βαθμό οι πανεπιστημιακές
κλινικές.

Η πανεπιστημιακή ψυχιατρική

Ωστόσο, τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το πρότυπο των
πανεπιστημιακών κλινικών συζητιόταν όλο και περισσότερο στη Βρετανία. Ήδη από
τις

τελευταίες

δεκαετίες

του

19ου

αιώνα

ο

εμπειρικός

και

ασυλιακός

προσανατολισμός της βρετανικής ψυχιατρικής θεωρούνταν η «αχίλλειος πτέρνα»
της61 και το βρετανικό ιατρικό εκπαιδευτικό σύστημα ως κατώτερο του γερμανικού,
επειδή στη Γερμανία η ιατρική εκπαίδευση ήταν πανεπιστημιακή και κρατική.62 Η
συνειδητοποίηση της ερευνητικής και διδακτικής ένδειας της βρετανικής ψυχιατρικής
είχε γίνει πολύ έντονη στις αρχές του 20ού αιώνα· το 1901, για παράδειγμα, ο John
MacPherson, επίτροπος φρενοπάθειας στη Σκοτία, δυσφορούσε με την εξάρτηση των
Βρετανών ψυχιάτρων από τις επιστημονικές γνώσεις των Γερμανών συναδέλφων
τους, που εργάζονταν σε ψυχιατρικές κλινικές.63
Αν και Βρετανοί ψυχίατροι είχαν από νωρίς στρέψει το βλέμμα προς τις
γερμανόφωνες χώρες και τις πανεπιστημιακές κλινικές τους, για να αντλήσουν
πρότυπα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, οι προσπάθειές τους είχαν ελάχιστα και
αργοπορημένα αποτελέσματα. Ανεπιτυχής ήταν η απόπειρα του John Sibbald,
61
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επίτροπου φρενοπάθειας στη Σκοτία, στα τέλη της δεκαετίας του 1860, όταν
επέστρεψε από την κλινική του Griesinger στο Βερολίνο, να φτιάξει παρόμοιο
θάλαμο στο Royal Infirmary του Εδιμβούργου για τη διδασκαλία των φοιτητών και
τη νοσηλεία πρώιμων περιστατικών χωρίς το στίγμα του ασύλου.64 Στην Αγγλία η
πρώτη πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική γερμανικού τύπου, δηλαδή ένα
νοσοκομείο που συνδύαζε την έρευνα και τη διδασκαλία με τη νοσηλεία ασθενών με
οξείες και πρόσφατες νόσους, ξεκίνησε να λειτουργεί το 1923.65 Πρόκειται για το
διάσημο Maudsley Hospital και ιδρύθηκε με τις συνδυασμένες προσπάθειες του
Frederick Mott (1853-1926), νευροπαθολόγου από το Λονδίνο, που είχε επισκεφτεί
την κλινική του Kraepelin στο Μόναχο, και του Henry Maudsley (1835-1918),
σημαντικού επίσης φορέα της γερμανικής επίδρασης στη βρετανική ψυχιατρική,66 ο
οποίος το χρηματοδότησε.67 Στη Σκοτία, η πρώτη ψυχιατρική κλινική ιδρύθηκε από
τον Landel Rose Oswald, τον διευθυντή του Gartnavel, ανάμεσα στα έτη 1908 και
1910, στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Γλασκόβης, το Western Infirmary, δηλαδή
σε κεντρικό σημείο της πόλης και κοντά στο πανεπιστήμιο. Η κλινική προοριζόταν
για εξωτερικούς ασθενείς και συνδεόταν τόσο με το πανεπιστήμιο όσο και με το
βασιλικό άσυλο, δημιουργώντας μια επιπλέον δυνατότητα κλινικής διδασκαλίας
εκτός του ασύλου.68 Ωστόσο, η συγκεκριμένη κλινική αποτελούσε την εξαίρεση μόνο
στον κανόνα των ασύλων, αφού ήταν ένα μεμονωμένο παράδειγμα. Ούτε καν το
Εδιμβούργο, που βρισκόταν γενικά στην πρωτοπορία της ψυχιατρικής, δεν είχε
ακόμα πανεπιστημιακή κλινική.69
Αντίθετα, στην Ελλάδα η πανεπιστημιακή κλινική, αν και επίσης άργησε να
ιδρυθεί και αποτελούσε μεμονωμένη περίπτωση την υπό εξέταση περίοδο, είχε πιο
κεντρικό ρόλο. Η θεωρητική πανεπιστημιακή διδασκαλία των «φρενικών και
νευρικών νόσων» είχε ξεκινήσει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1852, αλλά οι πρώτοι
καθηγητές δεν ήταν εξειδικευμένοι στην ψυχιατρική,70 κάτι που ίσχυε και στην
64
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Ευρώπη κατά την εποχή αυτή.71 Η εξειδίκευση άρχισε να διαφαίνεται στην Ελλάδα
την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα: το 1891 ορίστηκε για πρώτη φορά θέση
τακτικού καθηγητή «νευρολογίας και φρενικών νόσων»72 και το 1893, τη χρονιά που
το μάθημα των ψυχικών νόσων έγινε υποχρεωτικό στο Πανεπιστήμιο του
Εδιμβούργου, διορίστηκε σε αυτήν ο Μιχαήλ Κατσαράς (1860-1939).73 Στις αρχές
του 20ού αιώνα το διδακτικό προσωπικό του πανεπιστημίου στα μαθήματα της
νευρολογίας και φρενολογίας περιλάμβανε διάφορους υφηγητές για μικρά συνήθως
διαστήματα,74 αλλά βασικός καθηγητής παρέμεινε ο Κατσαράς ως το 1931 (βλ.
κεφάλαιο 2), συγγραφέας του πρώτου ελληνικού εγχειριδίου νευρολογίας και
ψυχιατρικής (1898-1900). Με άλλα λόγια, από τα τέλη του 19ου αιώνα η νευρολογία
και η ψυχιατρική διδάσκονταν μαζί και σε σταθερή βάση στην ιατρική σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτίζονταν με συγκεκριμένα πρόσωπα που ήταν πλέον
ειδικοί όχι μόνο στην άσκηση των ιατρικών αυτών ειδικοτήτων αλλά και στη
διδασκαλία τους.
1905-2005, Αθήνα, 2005, σ. 9). Ο Αντώνιος Βιτσάρης, που διορίστηκε το 1862, ήταν καθηγητής, από
το 1865 τακτικός, «νοσημάτων των παίδων, ψυχικών και ιστορίας της ιατρικής» ως το 1881-1882
(Επετηρίδες του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1864-1865 ως 1881-1882). Το 1879 διδασκόταν και το
μάθημα «νοσήματα του νευρικού συστήματος, ηλεκτροθεραπεία» από τον υφηγητή ειδικής
νοσολογίας Ν. Λαμπαδάριο (Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1879-1880), ο οποίος αργότερα
δίδασκε περί νόσων των νεφρών (Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1889-1890). Στη δεκαετία
του 1880 (1883-1884 ως 1886-1887) ο Αχιλλέας Γεωργαντάς, καθηγητής τοξικολογίας και
ιατρονομικής, δίδασκε περί «παθών του νευρικού συστήματος υπό ιατροδικαστικήν έποψιν»
(Επετηρίδες του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1883-1884 ως 1886-1887). Επομένως, οι διδάσκοντες δεν
ήταν εξειδικευμένοι στη νευρολογία και την ψυχιατρική. Μάλιστα ο Μιλτιάδης Βενιζέλος και ο
Αντώνιος Βιτσάρης ακολούθησαν στη συνέχεια διαφορετική σταδιοδρομία: ο πρώτος στη δεκαετία
τους 1860 ήταν πια τακτικός καθηγητής της μαιευτικής (Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 18641865), ενώ ο δεύτερος έγινε καθηγητής παιδιατρικής (Αριστοτέλης Κούζης, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκατοεντατηρίς 1837-1937, Γ΄ Ιστορία της Ιατρικής Σχολής, τεύχος Α΄, Αθήνα,
1939, σ. 32).
71
Ακόμα και καθηγητές με σημαντικότατο ερευνητικό και διδακτικό έργο στην ψυχιατρική και τη
νευρολογία, όπως ο Wilhelm Griesinger, δεν περιορίζονταν στις ειδικότητες αυτές. Βλ. Edward
Shorter, A History of Psychiatry, ό.π., σ. 71-73.
72
Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείον, ό.π., σ. 9. Πριν από το
1893 στην ιατρική σχολή γενικά οι έδρες δεν ήταν καθορισμένες με νόμο, αλλά ορίζονταν κάθε έτος
στον κρατικό προϋπολογισμό (Αριστοτέλης Κούζης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Εκατοεντατηρίς 1837-1937, ό.π., σ. 7).
73
Ο Κατσαράς είχε πρωτοδιοριστεί στο πανεπιστήμιο το 1884-1885 ως υφηγητής της ειδικής
παθολογίας και δίδασκε τα μαθήματα νευρικά νοσήματα, νοσήματα του νωτιαίου μυελού, και ειδική
νοσολογία (ψυχικά νοσήματα). Βλ. Επετηρίδες του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1884-1885 ως 1892-1893.
74
Άλλοι νευρολόγοι-φρενολόγοι που δίδασκαν στην ιατρική σχολή τα αντίστοιχα μαθήματα ως
υφηγητές στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν ο Τηλέμαχος Μιταυτσής (1901-1902 ως 1909-1910), ο
Κωνσταντίνος Τσιμινάκης (1906-1907 ως 1910-1911), ο Διονύσιος Τριαντάφυλλος (1906-1907 ως
1908-1909), ο Μ. Οικονομάκης (1908-1909 ως 1910-1911), ο Σιμωνίδης Βλαβιανός (1909-1910 και
1910-1911), και ο Χ. Πραπόπουλος (1909-1910 και 1910-1911). Επίσης ο Γ. Καρυοφύλης, υφηγητής
ειδικής νοσολογίας, δίδασκε για πολλά χρόνια (1891-1892 ως 1910-1911 τουλάχιστον)
νευροπαθολογία, ενώ ο καθηγητής φυσιολογίας, Κωνσταντίνος Βουσάκης, δίδασκε ανάμεσα στα άλλα
περί φυσιολογίας του νευρικού συστήματος από το 1891-1892. Βλ. Επετηρίδες του Πανεπιστημίου
Αθηνών των αντίστοιχων ετών.
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Από την άλλη μεριά, η κλινική διδασκαλία της ψυχιατρικής και της νευρολογίας
μέχρι το 1904, όταν ιδρύθηκε το Αιγινήτειο, γινόταν στα νοσοκομεία όπου λάμβανε
χώρα η κλινική διδασκαλία και των άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, δηλαδή στην
Αστυκλινική και στο δημοτικό νοσοκομείο, αλλά, όπως είδαμε, και στο
Δρομοκαΐτειο. Οι δυνατότητες κλινικής διδασκαλίας που παρείχαν τα ιδρύματα αυτά
δεν φαίνεται να θεωρούνταν επαρκείς από τον Κατσαρά, ο οποίος υποστήριξε τη
χρησιμοποίηση του Αιγινήτειου ως νευρολογικής κλινικής με το επιχείρημα ότι το
μάθημα της νευρολογίας ήταν «σπουδαιότατον» και «κατ’ εξοχήν πρακτικόν» και ότι
η θεωρητική μόνο διδασκαλία του δεν είχε ωφέλεια.75 Πέρα από την κλινική
διδασκαλία, που γινόταν με βάση τους άπορους ασθενείς, δηλαδή όσους
νοσηλεύονταν δωρεάν ή κατέβαλλαν μειωμένα νοσήλια τρίτης θέσης,76 ο άλλος
σκοπός του Αιγινήτειου, η νοσηλεία επί πληρωμή,77 γινόταν αντιληπτή από τον
Κατσαρά κυρίως ως πηγή εσόδων για το ίδρυμα.78 Με άλλα λόγια, τουλάχιστον για
τον διευθυντή της κλινικής, το Αιγινήτειο απαντούσε πρώτιστα στις ανάγκες της
ακαδημαϊκής ψυχιατρικής, ενώ η νοσηλεία επί πληρωμή αποτελούσε κυρίως μέσο
συντήρησης του νοσοκομείου. Αυτή η έμφαση στην κλινική διδασκαλία προβλεπόταν
και από το νόμο ΓΩΚΓ΄ «Περί Οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου», που όριζε
ότι σε κάθε κλινική των τακτικών εδρών της Ιατρικής σχολής θα διετίθεντο για χρήση
διδασκαλίας τουλάχιστον τριάντα δωρεάν και δέκα τρίτης θέσης κλίνες.79 Για το
Αιγινήτειο αυτό σήμαινε ότι 40 από τις 70 θέσεις θα είχαν διδακτικό σκοπό, ενώ οι
ασθενείς των άλλων τριών τάξεων δε θα ξεπερνούσαν τους δέκα.80
Γρήγορα, όμως, φάνηκε ότι οικονομικοί λόγοι δεν θα επέτρεπαν την τήρηση της
αναλογίας άπορων και ιδιωτικών ασθενών που όριζε ο νόμος. Αν και η διοικητική
επιτροπή (εφορεία) της κλινικής είχε ζητήσει από τη Σύγκλητο ετήσια χορηγία 8.000

75

Πρακτικά της συνεδρίασης της πρυτανείας, 11/12/1899, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείον, ό.π., σ. 12-13.
76
Η χρησιμοποίηση απόρων για την κλινική διδασκαλία αποτελούσε τυπική πρακτική της εποχής,
αφού τα νοσοκομεία όπου γίνονταν οι πανεπιστημιακές κλινικές από τα μέσα του 19ου αιώνα (η Ελπίς,
η Αστυκλινική και το Οφθαλμιατρείο) ήταν ιδρύματα δημόσια με ασθενείς ενδεείς (Μαρία Κορασίδου,
Όταν η Αρρώστια Απειλεί, ό.π., σ. 75-76 και 81-84), ενώ και στο Δρομοκαΐτειο οι φοιτητές μπορούσαν
να επισκεφτούν μόνο τους απόρους (Βαγγέλης Καραμανωλάκης, «Η ανάδυση των ιδρυματικών
θεσμών», ό.π., σ. 56).
77
«Περί Εγκρίσεως Οργανισμού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φ. 169,
30/7/1904.
78
Πρακτικά της συνεδρίασης της πρυτανείας, 11/12/1899, Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείον, ό.π., σ. 12-13.
79
«Περί Οργανισμού του Εθνικού Πανεπιστημίου, Νόμος ΓΩΚΓ΄», Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, φ.
178, 12/7/1911.
80
Κλινικές-Νοσοκομεία 1911-1912, επιστολή Μ. Κατσαρά προς Πρύτανη, 12/9/1912.
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δραχμών τουλάχιστον για τη συντήρηση των δωρεάν νοσηλευομένων81 και οι
ιδρυτικές διατάξεις του Αιγινήτειου όριζαν ότι το ίδρυμα θα εισέπραττε ετήσια
επιχορήγηση από το Πανεπιστήμιο,82 το ίδρυμα καλούνταν να είναι οικονομικά
αυτόνομο.83 Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να βασίζεται στις πληρωμές των ιδιωτικών
ασθενών για τα έξοδά του, συμπεριλαμβανόμενης της συντήρησης των απόρων. Είναι
χαρακτηριστική η μαρτυρία ότι, προκειμένου να υπάρχουν αρκετοί ιδιωτικοί
ασθενείς, για να συντηρούνται οι άποροι, ο Κατσαράς νοσήλευε ορισμένους από τους
προσωπικούς του ασθενείς στην πρώτη και δεύτερη θέση του Αιγινήτειου αντί για
την ιδιωτική του κλινική.84 Οι οικονομικές ανάγκες, όμως, του ιδρύματος και τα
οικονομικά προβλήματα, που είχαν προκύψει ήδη κατά τη δεκαετία του 1910, δεν
επέτρεπαν τη νοσηλεία πολλών απόρων. Ένα χρόνο μετά τη θέσπιση του νόμου
ΓΩΚΓ΄, όταν οι κλίνες του Αιγινήτειου είχαν φτάσει σχεδόν τις 100,85 ο Κατσαράς
ενημέρωνε τον πρύτανη ότι οι ασθενείς κάθε τάξης ευπόρων έφταναν τους 35-40, για
να καλυφθούν τα έξοδα της κλινικής, ενώ οι άποροι είχαν παραμείνει δέκα, όσοι
δηλαδή είχαν οριστεί κατά την ίδρυση της κλινικής, όταν το Αιγινήτειο δεχόταν
συνολικά μόλις 24 ασθενείς.86 Ποσοτικά τουλάχιστον ο διδακτικός σκοπός είχε
υποβαθμιστεί από τις οικονομικές ρυθμίσεις που διείπαν τη λειτουργία του
νοσοκομείου, οι οποίες οδηγούσαν αναπόφευκτα στην αύξηση του αριθμού των
ευπόρων εις βάρος των ενδεών, προκειμένου να συντηρείται η κλινική και να
αντιμετωπιστούν τα οικονομικά της προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά ανάγκασαν
το 1912 τον Κατσαρά να ζητήσει να χρηματοδοτείται το νοσοκομείο από τον
προϋπολογισμό της σχολής κατά 45.000 δραχμές, για να γίνονται δεκτοί 30 άποροι,
και άλλες 25.000 δραχμές να χορηγηθούν για τη συντήρηση των κλινικών.87 Η
αίτησή του δεν ξέρουμε αν έγινε δεκτή, σε κάθε περίπτωση, όμως, τα οικονομικά
προβλήματα παρέμεναν και ο ιατρικός διευθυντής, προσπαθώντας να τα
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Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείον, ό.π., σ. 13.
«Περί Εγκρίσεως Οργανισμού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου», ό.π.
83
Σύμφωνα με την εφημερίδα Σκριπ, το πανεπιστήμιο στις αρχές του 20ού αιώνα δεν φαίνεται να
συνεισέφερε στα έξοδα του ιδρύματος. «Αι πανεπιστημιακαί κλινικαί και οι φοιτηταί της Ιατρικής»,
εφ. Σκριπ, φ. 5/12/1909, σ. 2.
84
«Αι πανεπιστημιακαί κλινικαί και οι φοιτηταί της ιατρικής», ό.π., σ. 2.
85
Σύμφωνα με τον L. Libert, που επισκέφτηκε το Αιγινήτειο το 1911, οι κλίνες ήταν 96. Δημήτρης
Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα, Θεσμοί, Ιδρύματα και Κοινωνικό Πλαίσιο 18501920, Αθήνα: Εξάντας, Τρίαψις Λόγος, 1995, σ. 210.
86
Κλινικές-Νοσοκομεία 1911-1912, επιστολή Μ. Κατσαρά προς Πρύτανη, 12/9/1912.
87
Στο ίδιο.
82
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αντιμετωπίσει, απέρριπτε αιτήματα νοσηλείας με μειωμένα νοσήλια,88 η οποία δεν
συνέφερε οικονομικά το ίδρυμα.89
Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των δωρεάν κλινών έμενε σταθερά
περιορισμένος. Για το λόγο αυτό, ο διευθυντής της κλινικής επιδίωκε να έχει τον
απόλυτο έλεγχο της εκλογής των απόρων που εισάγονταν, του «υλικού» διδασκαλίας,
όπως τους αποκαλούσε,90 και απαιτούνταν η άδειά του, για να εισαχθούν άποροι
ασθενείς, κάτι που δεν ήταν απαραίτητο για την εισαγωγή των επί πληρωμή ασθενών.
Όπως προβάλλουν από επιστολές του διευθυντή προς τον πρύτανη, τα κριτήρια με τα
οποία ο διευθυντής έκανε την επιλογή των απόρων ήταν εκπαιδευτικά-επιστημονικά.
Για να νοσηλευτεί κάποιος δωρεάν, έπρεπε να πάσχει είτε από κάποια νόσο ιατή ή
έστω με προοπτική βελτίωσης είτε από κάποια πάθηση με εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.91
Ιδιαίτερα συχνή ήταν η απόρριψη ασθενών με χρόνιες και ανίατες παθήσεις. Για τις
δύσκολες ανίατες περιπτώσεις ο διευθυντής πίστευε ότι ανήκαν στο άσυλο ανιάτων,92
ενώ για τους ασθενείς με ήσυχες και ακίνδυνες ανίατες νόσους ότι μπορούσαν να
μένουν στο σπίτι τους και ότι η απομόνωση και νοσηλεία σε κλινική ήταν επιζήμια
και για τους ίδιους.93 Η οικογενειακή περίθαλψη, επομένως, παρουσιαζόταν και πάλι
από το μη ιδιωτικό περίγυρο του ασθενούς ως η βασική επιλογή για μακροχρόνιες
αλλά εύκολες ασθένειες (βλ. κεφάλαιο 9). Για παράδειγμα, σε μία επιστολή του στον
πρύτανη, ο Κατσαράς εξηγούσε ότι είχε στείλει στο σπίτι του έναν ασθενή που
έπασχε από «σύμφυτην ηλιθιότητα», επειδή ήταν ήσυχος και θα επωφελούνταν
περισσότερο από «οικογενειακήν περίθαλψιν» παρά από περαιτέρω νοσηλεία στο
Αιγινήτειο, η οποία θα επιδείνωνε το χαρακτήρα και την «υπολοιπομένην μικράν
αυτού διανοητικότητα» λόγω της αρνητικής επίδρασης από ασθενείς με βαριές
νόσους.94 Τα κριτήρια δωρεάν νοσηλείας συνοψίζονται σε μία επιστολή του
Νικόλαου Μακκά, διευθυντή του Αιγινήτειου κατά το ακαδημαϊκό έτος 1911-1912,
από την οποία διαφαίνεται επίσης ποιες παθήσεις ενδιέφεραν την ιατρική διεύθυνση.
Ο Μακκάς ζητούσε την απόλυση μιας «φρενοπαθούς» που νοσηλευόταν δωρεάν επί
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Π.χ. Κλινικές-Νοσοκομεία 1914-1915, 19/12/1914 και Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 27/7/1916.
Για παράδειγμα, το έτος 1913-1914 η νοσηλεία με μειωμένα νοσήλια είχε προκαλέσει έλλειμμα
2.000 δραχμών. Κλινικές-Νοσοκομεία 1914-1915, 19/12/1914.
90
Κλινικές-Νοσοκομεία 1912-1913, επιστολή Μ. Κατσαρά προς Πρύτανη, 12/9/1912.
91
Κλινικές-Νοσοκομεία 1910-1911, 27/5/1911˙ Κλινικές-Νοσοκομεία 1917-1918, 2/10/1917 και
14/10/1917.
92
Κλινικές-Νοσοκομεία 1916-1917, 27/5/1917.
93
Κλινικές-Νοσοκομεία 1913-1914, 1/8/1914˙ Κλινικές-Νοσοκομεία 1916-1917, 3/6/1917 και πολλές
άλλες επιστολές.
94
Κλινικές-Νοσοκομεία 1912-1913, 20/12/1912.
89
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δύο μήνες, με το επιχείρημα ότι «ψυχοπαθείς» δεν γίνονταν δεκτοί δωρεάν και ότι η
συγκεκριμένη ασθενής δεν είχε δείξει καμία βελτίωση τους δύο μήνες της νοσηλείας
της.95 Με λίγα λόγια, για να νοσηλευτούν δωρεάν, οι ασθενείς έπρεπε να πάσχουν
από παθήσεις με προοπτική ίασης και κυρίως νευρολογικές.
Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η ιατρική αρχή του Αιγινήτειου έπαιζε
σημαντικό ρόλο στις εισαγωγές και τις απολύσεις ασθενών, τουλάχιστον όταν
επρόκειτο για απόρους, προκειμένου να υπηρετούνται οι επιστημονικοί σκοποί της
κλινικής. Οι θέσεις των απόρων, όμως, ήταν αντικείμενο διεκδίκησης όχι μόνο από
την ιατρική αρχή αλλά και από τους ασθενείς και το ιδιωτικό και δημόσιο περιβάλλον
τους. Οι ιδιωτικές αιτήσεις δωρεάν ή οικονομικής νοσηλείας στο Αιγινήτειο
καλούσαν το ίδρυμα να διαδραματίσει κοινωνικό ρόλο, βοηθώντας ασθενείς σε δεινή
οικονομική και κοινωνική κατάσταση (βλ. κεφάλαιο 3), όπως πρόσφυγες,96 ασθενείς
που είχαν υπηρετήσει την πατρίδα97 και φοιτητές ή πτυχιούχους του πανεπιστημίου,
που πίστευαν ότι λόγω της ιδιότητάς τους αυτής δικαιούνταν προνομιακή
μεταχείριση.98 Σε γενικές γραμμές, οι ασθενείς και συνήθως οι οικείοι απευθύνονταν
στα συναισθήματα των υπευθύνων του Αιγινήτειου, ζητώντας τη σωτηρία και την
ανακούφιση ατυχών και φτωχών ασθενών και οικογενειών μέσω όχι μόνο σύντομης
θεραπείας αλλά και μακροχρόνιας περίθαλψης των ασθενών.99 Επιπλέον, κοινωνικά
τεκμήρια για παροχή οικονομικής και δωρεάν νοσηλείας προέβαλλε και το δημόσιο
περιβάλλον των ασθενών: υπουργεία, νομαρχίες, δήμοι και κοινότητες, η Εκκλησία,
διάφορες οργανώσεις και δημόσια πρόσωπα ζητούσαν τη διάθεση των δωρεάν
θέσεων σε ασθενείς χωρίς οικογένεια,100 που είχαν υποφέρει σε πολέμους και
διωγμούς101 ή είχαν αγωνιστεί για εθνικούς σκοπούς.102 Ο πρύτανης, που, όπως
είδαμε στο κεφάλαιο 9, ήταν ο αρχικός παραλήπτης των αιτήσεων για δωρεάν ή
οικονομική νοσηλεία, υποστήριζε κάποιες αιτήσεις με βάση κοινωνικά κριτήρια και
λάμβανε υπόψη το πρόσωπο και τη θέση του αιτούντα και του εγγυητή. Για
παράδειγμα, όταν ο πρύτανης σύστηνε τη Μαρία Π. για δωρεάν θεραπεία, έδινε
έμφαση στις «πολύτιμας υπηρεσίας» που είχε προσφέρει στους αγώνες της
95

Κλινικές-Νοσοκομεία 1910-1911, 27/5/1911.
Κλινικές-Νοσοκομεία 1908-1909, 27/11/1908 και Κλινικές-Νοσοκομεία 1910-1911, 18/1/1911.
97
Κλινικές-Νοσοκομεία 1914-1915, 26/2/1915 και Κλινικές-Νοσοκομεία 1910-1911, 9/12/1910.
98
Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 20/11/1914 και Κλινικές-Νοσοκομεία 1916-1917, 20/9/1916.
99
Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 7/10/1915.
100
Κλινικές-Νοσοκομεία 1913-1914, 22/8/1914.
101
Κλινικές-Νοσοκομεία 1913-1914, 22/8/1914· Κλινικές-Νοσοκομεία 1914-1915, 28/4/1915 και
Κλινικές-Νοσοκομεία 1919-1920, 13/4/1920.
102
Κλινικές-Νοσοκομεία, 1911-1912, 14/7/1912.
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Κρήτης,103 ενώ η αίτηση για δωρεάν νοσηλεία του έφεδρου λοχία Αλέξανδρου Δ.
έγινε δεκτή μετά από ειδική παράκληση του πρύτανη, ώστε να ευχαριστήσει την
«Υψηλήν αυτού προστάτιδα», αφού τον ασθενή είχε συστήσει η βασίλισσα και η
κυρία επί των τιμών της.104
Οι προσπάθειες των ασθενών, των οικείων τους καθώς και δημόσιων προσώπων
και φορέων να χρησιμοποιήσουν το Αιγινήτειο ως φιλανθρωπικό ίδρυμα
συναντούσαν την αντίδραση της ιατρικής αρχής της κλινικής, που έβλεπε τις θέσεις
των απόρων ως διδακτικό και ερευνητικό πεδίο. Για το λόγο αυτό, η προτεραιότητα
των απόρων με σημαντικούς εγγυητές ήταν πάντα σε σχέση με τους υπόλοιπους
άπορους και μόνο όταν υπήρχαν κενές θέσεις δωρεάν νοσηλείας. Για παράδειγμα, η
αίτηση για δωρεάν νοσηλεία του Αλέξανδρου Δ., που είδαμε πιο πάνω, έγινε μεν
δεκτή χάρη στην υψηλή προστάτιδά του105 αλλά υπό τους όρους να εισαχθεί ο
ασθενής ένα μήνα μετά, όταν θα υπήρχε κενή θέση απόρων, και να απολυόταν αν
διαπιστωνόταν ότι ήταν ανίατος.106 Η περίπτωση αυτή αποτελεί παράδειγμα
συμβιβασμού ανάμεσα στα έξω-επιστημονικά κριτήρια του πρύτανη και τα ιατρικά
του ιατρικού διευθυντή.107 Ενίοτε, όμως, οι δύο πλευρές ερχόταν σε έντονη
αντιπαράθεση. Λόγου χάρη, το 1911 ο πρύτανης με επιστολή του προς τον επιμελητή
της νευρολογικής κλινικής, τον οικονομικό διαχειριστή και την επιμελήτρια ζητούσε
να μη γίνονται δεκτοί ενδεείς χωρίς έγγραφη εντολή της πρυτανείας,108 ενώ τέσσερα
χρόνια μετά ο Κατσαράς υπενθύμιζε εμφατικά στη σύγκλητο ότι οι δέκα κλίνες των
απόρων είχαν «αποκλειστικώς διδακτικόν σκοπόν» και «ουδαμώς φιλανθρωπικόν»
και ότι τη χρησιμότητα των κλινικών έκρινε μόνο ο καθηγητής της κλινικής.
Συνεπώς, παρακαλούσε τη σύγκλητο να μην προβαίνει σε φιλανθρωπική διάθεση των
δέκα κλινών, γιατί έτσι έφερνε εμπόδια στη διδασκαλία.109
Χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι επιστημονικές αξιώσεις του ιδρύματος δεν ήταν
άγνωστες ούτε στο πανεπιστήμιο ούτε στην ελληνική κοινωνία. Κατά τη χρονιά
έναρξης λειτουργίας του Αιγινήτειου, ο πρυτανικός λόγος εστίαζε στη χρήση

103

Κλινικές-Νοσοκομεία 1917-1918, 20/10/1917.
Κλινικές-Νοσοκομεία 1916-1917, 19/2/1917 και 29/4/1917.
105
Κλινικές-Νοσοκομεία 1916-1917, 19/2/1917 και 29/4/1917.
106
Κλινικές-Νοσοκομεία 1916-1917, 3/5/1917.
107
Συμβιβασμοί γίνονταν ανάμεσα και στην ιατρική αρχή και τους δημόσιους φορείς που ήθελαν να
χρησιμοποιούν την κλινική. Για παράδειγμα είδαμε ότι ο Κατσαράς είχε δεχτεί την εισαγωγή ενός
ασθενή από την αστυνομία, με την προϋπόθεση ότι ο ασθενής θα απολυόταν, αν αποδεικνυόταν
ανίατος. Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 22/7/1916.
108
Κλινικές-Νοσοκομεία 1911-1912, 7/2/1911.
109
Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 19/10/1915.
104
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επιστημονικών μεθόδων – συγκεκριμένα των μηχανημάτων υδροθεραπευτικής και
ηλεκτροθεραπείας – με σκοπό τη «θεραπείαν νόσων εξαιρέτως επιχωριαζουσών παρ’
ημίν ένεκα του εκτάκτως νευρικού χαρακτήρος του ημετέρου έθνους».110
Παράλληλα, ορισμένοι αιτούντες δωρεάν νοσηλεία ενσωμάτωναν στη ρητορική της
φιλανθρωπίας τον επιστημονικό χαρακτήρα του ιδρύματος, ζητώντας «επιστημονικήν
θεραπείαν συστηματικήν»111 σε «ειδική νευρολογική κλινική»112 ή κάνοντας λόγο για
την «υπέροχον επιστημονικήν ικανότητα» του Κατσαρά.113 Επιπλέον, κάποια
επιχειρήματα αναγκαιότητας νοσηλείας, όπως η ανάγκη απομάκρυνσης από το
οικιακό περιβάλλον,114 ήταν συμβατά με την ψυχιατρική θεωρία και πρακτική της
εποχής.115 Από την άλλη μεριά, ούτε οι ανάγκες της κοινωνίας ήταν άγνωστες στο
ίδρυμα. Η ιατρική αρχή του Αιγινήτειου το θεωρούσε ίδρυμα «μεγίστης...κοινωνικής
ωφελείας», ένα «μοναδικόν παράδειγμα μεγάλης κλινικής νευρικών και φρενικών
νοσημάτων», απαραίτητο για τη νοσηλεία ασθενών που δεν γινόταν να νοσηλευτούν
κατ’ οίκον αλλά ούτε και σε άλλα ιδρύματα, αφού το Δρομοκαΐτειο είχε «μέγα
πλήθος» ασθενών και οι ιδιωτικές κλινικές της Αθήνας ήταν πλήρεις.116 Παρ’ όλα
αυτά, τελικά κάθε πλευρά επικεντρωνόταν στις δικές της ανάγκες. Αφενός, ο
πρύτανης δεν ήταν έτοιμος να δυσαρεστήσει δημόσιους φορείς και σημαίνοντα
πρόσωπα, αποκλείοντας από την κλινική ασθενείς που προτείνονταν από αυτούς για
νοσηλεία, ενώ οι περισσότεροι από τους αιτούντες, δημόσιους και ιδιωτικούς, δεν
λάμβαναν υπόψη ή δεν γνώριζαν τους διδακτικούς σκοπούς και τα ιατρικά κριτήρια
της δωρεάν νοσηλείας. Αφετέρου, όταν ο ιατρικός διευθυντής απορούσε γιατί η
οικογένεια αρνούνταν να φροντίσει ήσυχους και ανίατους ασθενείς, οι οποίοι, κατά
τη γνώμη του, θα επωφελούνταν περισσότερο από την οικογενειακή παρά από την
ιδρυματική περίθαλψη,117 και όταν δήλωνε ότι ήταν «αδύνατον εις το Αιγινήτειον με
τας δέκα κλίνας των ενδεών να λύση το ζήτημα των 6000 φρενοπαθών του ελληνικού
κράτους»,118 παρέβλεπε ή δεν κατανοούσε με τη σειρά του τα προβλήματα που, όπως
είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, αντιμετώπιζαν οι ασθενείς και το περιβάλλον
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Απολογισμός Πρυτανείας 1904-1905, σ. 14-15.
Κλινικές-Νοσοκομεία 1913-1914, 24/7/1914.
112
Κλινικές-Νοσοκομεία 1916-1917, 20/9/1916.
113
Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 11/1/1916.
114
Κλινικές-Νοσοκομεία 1910-1911, 4/8/1911.
115
Eric Engstrom, Clinical Psychiatry in Imperial Germany, ό.π., σ. 19 και 88th Annual Report of the
Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1901, σ. 17.
116
Κλινικές-Νοσοκομεία 1910-1911, 20/4/1911.
117
Κλινικές-Νοσοκομεία 1912-1913, 20/12/1912.
118
Κλινικές-Νοσοκομεία 1915-1916, 11/1/1916.
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τους, τα οποία ωθούσαν στην αναζήτηση ιδρυματική περίθαλψης και μάλιστα δωρεάν
και ενίοτε μακροχρόνιας εκτός σπιτιού.
Τελικά, οι κερδισμένοι στη διεκδίκηση δωρεάν νοσηλείας στην πανεπιστημιακή
κλινική γίνονται εμφανείς από τα χαρακτηριστικά των ασθενών που εισάγονταν στο
Αιγινήτειο ως άποροι, είτε αυτοί νοσηλεύονταν εντελώς δωρεάν είτε με μειωμένα
νοσήλια. Σύμφωνα με τα μητρώα ασθενών, οι άποροι του Αιγινήτειου ήταν, όπως και
οι επί πληρωμή («εύποροι») ασθενείς, κυρίως άνδρες, ενήλικες και άγαμοι και
συνήθως ανήκαν σε μεσαία και μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα, ήταν δηλαδή
τεχνίτες και καταστηματάρχες με μικρές ιδιοκτησίες, υπάλληλοι και αγρότες.119 Από
την άλλη μεριά, παρατηρούνται ορισμένες διαφορές στα κοινωνικά χαρακτηριστικά
των απόρων και των ευπόρων. Συγκεκριμένα, οι άποροι είχαν υψηλότερο ποσοστό
ανηλίκων, άγαμων και χήρων από τους ευπόρους (βλ. πίνακες 11.1, 11.2 και 11.3),
ενώ όσον αφορά την κοινωνική τάξη των ασθενών, από όσο μπορούμε να κρίνουμε
από το επάγγελμα, οι άποροι είχαν υψηλότερο ποσοστό εργατών και υπαλλήλων
χωρίς εξειδίκευση, όπως καθαριστών και κλητήρων, ενώ οι ιδιωτικοί μεγαλύτερο
ποσοστό

υψηλόβαθμων

δημοσίων

υπαλλήλων,

κτηματιών

και

ελεύθερων

επαγγελματιών, για παράδειγμα μηχανικών, δικηγόρων και γιατρών.
Γίνεται, δηλαδή, αισθητό ότι, σε σχέση με τους ευπόρους, οι άποροι ανήκαν σε
πιο ευάλωτες οικονομικές και κοινωνικές ομάδες, τα μέλη των οποίων ήταν μάλιστα
πιθανότερο να μην έχουν οικογενειακή υποστήριξη και σε περίπτωση ασθένειας να
μην έχουν τη δυνατότητα να νοσηλευτούν επί πληρωμή. Ωστόσο, η ανάλυση των
κοινωνικών χαρακτηριστικών των απόρων του Αιγινήτειου νοσοκομείου επιτρέπει
την υπόθεση ότι o χαρακτηρισμός άπορος δεν πρέπει να θεωρηθεί ακριβώς
αντίστοιχος με μια κοινωνική τάξη ούτε να εξισώνεται με το χαρακτηρισμό
φτωχός.120 Πραγματικά, αν και οι άποροι ασθενείς του Αιγινήτειου νοσοκομείου
έπρεπε

να

είναι

«πένητες»,121

αποτελούσαν

μια

κατηγορία

εσωτερικά

διαφοροποιημένη και κοινωνικά παραπλήσια με τους ευπόρους. Άλλωστε, δεδομένου
του υψηλού κόστους της ιδιωτικής νοσηλείας στην πανεπιστημιακή κλινική (βλ.
κεφάλαιο 3), η δωρεάν νοσηλεία θα ήταν επιθυμητή από πολλές οικογένειες των
μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων.
119

Για την ομαδοποίηση των επαγγελμάτων, βλ. κεφάλαιο 6.
Lorraine Walsh, «A class apart? Admissions to the Dundee Royal Lunatic Asylum, 1890-1910»,
στο Jonathan Andrews και Anne Digby (επιμ.), Sex and Seclusion, Class and Custody: Perspectives on
Gender and Class in the History of British and Irish Psychiatry, Amsterdam: Rodopi, 2004, σ. 249-69.
121
«Αιγινήτειον νοσοκομείον», εφ. Σκριπ, φ. 15/10/1904, σ. 3.
120
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11.1

Άνδρες και γυναίκες στους άπορους και εύπορους ασθενείς του Αιγινήτειου (1905-1909 και
1916-1920)
Φύλο

Άποροι ασθενείς

Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

Εύποροι ασθενείς

Ασθενείς άγνωστης τάξης

Αριθμός
131
82

Ποσοστό
61,5%
38,5%

Αριθμός
738
470

Ποσοστό
61,1%
38,9%

Αριθμός
6
3

Ποσοστό
66,7%
33,3%

213

100,0%

1208

100,0%

9

100,0%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.2

Ηλικιακές ομάδες στους άπορους και εύπορους ασθενείς του Αιγινήτειου (1905-1909 και 19161920)
Ηλικία
5 ως 13 ετών

Άποροι ασθενείς

Εύποροι ασθενείς

Ασθενείς άγνωστης τάξης

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

11

5,2%

8

0,7%

0

0,0%

14 ως 20 ετών

45

21,1%

153

12,7%

1

11,1%

21 ως 25 ετών

27

12,7%

190

15,7%

1

11,1%

26 ως 39 ετών

61

28,6%

425

35,2%

4

44,4%

40 ως 59 ετών

57

26,8%

359

29,7%

2

22,2%

60 ετών και άνω

9

4,2%

69

5,7%

1

11,1%

Άγνωστη

3

1,4%

4

0,3%

0

0,0%

213

100,0%

1208

100,0%

9

100,0%

Σύνολο

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.3

Οικογενειακή κατάσταση των άπορων και εύπορων ασθενών του Αιγινήτειου (1905-1909 και
1916-1920)
Οικογενειακή κατάσταση

Άποροι ασθενείς
Αριθμός

Εύποροι ασθενείς

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ασθενείς άγνωστης τάξης
Αριθμός

Ποσοστό

Άγαμοι

124

58,2%

625

51,7%

6

66,7%

Έγγαμοι

80

37,6%

556

46,0%

3

33,3%

Χήροι

6

2,8%

26

2,2%

0

0,0%

Άγνωστη

3

1,4%

1

0,1%

0

0,0%

213

100,0%

1208

100,0%

9

100,0%

Σύνολο

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο.

Αν οι διαφορές στην κοινωνική φυσιογνωμία των άπορων και εύπορων
ασθενών δεν ήταν έντονες, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να υποστηριχθεί ότι τα
κριτήρια εισαγωγής των απόρων ήταν οικονομικά ή κοινωνικά, οι άποροι διέφεραν
σε μεγάλο βαθμό από τους ευπόρους όσον αφορούσε τα ιατρικά τους
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χαρακτηριστικά. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3 (πίνακας 3.3), οι ασθενείς με
νευρολογικές και νευροψυχιατρικές διαγνώσεις ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό άποροι
από ό,τι οι ασθενείς με καθαρά ψυχιατρικές διαγνώσεις. Προσεγγίζοντας τα στοιχεία
διαφορετικά, ενώ μόλις 13,1% των απόρων διαγνώστηκαν με καθαρά ψυχιατρικές
διαγνώσεις, στην πλειονότητα των επί πληρωμή ασθενών δόθηκαν ψυχιατρικές
διαγνώσεις (πίνακας 11.4).
ΠΙΝΑΚΑΣ 11.4

Διαγνώσεις των άπορων και εύπορων ασθενών στο Αιγινήτειο (1905-1909 και 1916-1920)
Διαγνώσεις

Άποροι ασθενείς

Εύποροι ασθενείς

Ασθενείς άγνωστης τάξης

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ψυχιατρικές

28

13,1%

820

67,9%

4

44,4%

Νευροψυχιατρικές

47

22,1%

116

9,6%

0

0,0%

Νευρολογικές

137

64,3%

272

22,5%

5

55,6%

1

0,5%

0

0,0%

0

0,0%

213

100,0%

1208

100,0%

9

100,0%

Άγνωστη διάγνωση
Σύνολο

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Αιγινήτειο.

Συνεπώς, η προτεραιότητα των νευρολογικών περιστατικών στην κάλυψη των
δωρεάν θέσεων, που, όπως είδαμε, μαρτυρείται στην αλληλογραφία του ιατρικού
διευθυντή με τον πρύτανη, εφαρμοζόταν στην πράξη. Η προτίμηση απόρων με
νευρολογικές

παθήσεις

σε

ένα

βαθμό

εξηγείται

από

τον

επιστημονικό

προσανατολισμό του Κατσαρά, ο οποίος, όπως είδαμε στο κεφάλαιο 2, έθεσε τις
βάσεις της κλινικής και διατέλεσε διευθυντής της σχεδόν σε όλη την υπό εξέταση
περίοδο. Ο Κατσαράς είχε μετεκπαιδευτεί στο Παρίσι όχι μόνο στην ψυχιατρική αλλά
και στη νευρολογία και συγκεκριμένα στο νοσοκομείο της Salpêtrière κατά τα έτη
1880-1883, όταν διευθυντής ήταν ο Jean-Martin Charcot (1825-1893),122 γνωστός για
τις μελέτες και τα διάσημα μαθήματά του για τις νευρικές ασθένειες (1872-1887),
όπως την υστερία, τη σκλήρυνση κατά πλάκας και τη χορεία.123 Η διατριβή του
Κατσαρά είχε θέμα τη σκλήρυνση κατά πλάκας (1883) και άλλες μεταγενέστερες
δημοσιεύεις του αφορούσαν τις «νευρίτιδες νόσους».124 Επιπλέον, τα νευρολογικά
περιστατικά είχαν προτεραιότητα στις θέσεις των απόρων, πιθανόν επειδή ήταν
122

Μιχαήλ Κατσαράς, Παθολογία των Νεύρων και Ψυχιατρική, τ. 3: Νευρώσεις, Νευρίτιδες,
Περιφερικαί Παραλύσεις, Αθήνα: Εστία, 1900, σ. 8.
123
Edward Shorter, A History of Psychiatry, ό.π., σ. 84-85 και Roy Porter, Madness. A Brief History,
Oxford: Oxford University Press, 2002, σ. 136-38.
124
Αριστοτέλης Κούζης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εκατοεντατηρίς 18371937, ό.π., σ. 32-33.
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γενικά σπανιότερα από τα ψυχιατρικά· για παράδειγμα κατά τα υπό εξέταση έτη
ψυχιατρικές διαγνώσεις δόθηκαν περίπου στο 60%, νευρολογικές στο 29% και
νευρολογικές με ψυχιατρικό χαρακτήρα στο 11% των ασθενών που εισήχθησαν στο
Αιγινήτειο (βλ. κεφάλαιο 7, πίνακα 7.5).
Η επιστημονική λειτουργία της δωρεάν νοσηλείας επιβεβαιώνεται και από τη
διάρκεια νοσηλείας των απόρων. Αν και στο Αιγινήτειο, όπως είδαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, οι διάρκειες νοσηλείας ήταν γενικά μικρές, οι άποροι
νοσηλεύονταν για ακόμα μικρότερα διαστήματα. Συγκεκριμένα, ενώ οι ιδιωτικοί
ασθενείς έμεναν στο νοσοκομείο κατά μέσο όρο για 193 ημέρες, η μέση διάρκεια
νοσηλείας των απόρων ήταν 93 ημέρες, δηλαδή σχεδόν η μισή. Το γεγονός αυτό
υπογραμμίζει ότι ο σκοπός της νοσηλείας των απόρων ήταν όχι τόσο η θεραπεία όσο
η επιστημονική παρατήρηση και η διδασκαλία. Προκειμένου οι φοιτητές και το
ιατρικό προσωπικό να βλέπουν πολλά διαφορετικά περιστατικά, ήταν αναγκαίο οι
λίγες θέσεις για τους απόρους να μην καταλαμβάνονται επί μακρόν από τους ίδιους
ασθενείς.
Συμπερασματικά, τα χαρακτηριστικά της δωρεάν και οικονομικής νοσηλείας
στο Αιγινήτειο, δηλαδή οι λίγες θέσεις, οι ιατρικοί στόχοι και η βραχεία διάρκεια της,
απέκλειαν από αυτή ένα μεγάλο φάσμα ασθενών, κυρίως χρόνιων, ανίατων και
ψυχιατρικών, οι οποίοι όμως δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να νοσηλευτούν
επί πληρωμή. Αν και ο Κατσαράς είχε προβλέψει ότι στο Αιγινήτειο θα συνέρρεαν
ιδιωτικοί ασθενείς,125 δεν φαίνεται να είχε υπολογίσει ότι πολλοί άλλοι θα ζητούσαν
να νοσηλευτούν δωρεάν. Οι αιτήσεις για δωρεάν νοσηλεία στο Αιγινήτειο μαρτυρούν
ότι υπήρχε στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα ανάγκη για δωρεάν ψυχιατρική
περίθαλψη. Η πανεπιστημιακή κλινική, όμως, δεν ιδρύθηκε για να καλύψει
κοινωνικές ανάγκες, αλλά για να συμβάλλει στην επιστημονική και ακαδημαϊκή
οργάνωση της ελληνικής νευρολογίας και ψυχιατρικής. Αν και οι επαγγελματικοί
αυτοί στόχοι του Αιγινήτειου ετίθεντο υπό διαπραγμάτευση από ευρύτερα κοινωνικά
αιτήματα, τελικά η ζυγαριά έκλινε προς τους πρώτους και η δωρεάν νοσηλεία στο
Αιγινήτειο εξυπηρετούσε πρώτιστα τα ενδιαφέροντα της ιατρικής αρχής της κλινικής.

125

Πρακτικά της συνεδρίασης της πρυτανείας, 11/12/1899, στο Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών, Αιγινήτειον Νοσοκομείον, ό.π., σ. 12-13.
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Η μεταρρύθμιση της ψυχιατρικής νοσηλείας

Η ίδρυση ψυχιατρικών κλινικών από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δεν είχε να
κάνει μόνο με τους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και διδακτικούς, σκοπούς της
ψυχιατρικής αλλά και με μια διαφορετική πρόταση ψυχιατρικής περίθαλψης, η οποία
έτεινε να δημιουργήσει μια διαφορετική δημόσια εικόνα για την ψυχιατρική. Οι
κλινικές έφερναν την ψυχιατρική νοσηλεία κοντά στην ιατρική νοσηλεία, καθώς
έμοιαζαν περισσότερο με νοσοκομεία παρά με άσυλα: ήταν μικρές σε μέγεθος,
βρίσκονταν σε κεντρικές τοποθεσίες στις πόλεις, δέχονταν ασθενείς χωρίς να
απαιτούν πολλές τυπικές διαδικασίες και προορίζονταν για βραχεία περίθαλψη.126
Επιπρόσθετα, οι κλινικές προβάλλονταν ως κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα127 και
είχαν υψηλότερα ποσοστά ιάσεων από τα άσυλα, κυρίως επειδή έδιναν
προτεραιότητα στη νοσηλεία πρώιμων και ήπιων περιστατικών, τα οποία είχαν
περισσότερες πιθανότητες ίασης από τους χρόνια και βαριά ασθενείς, που
νοσηλεύονταν συνήθως σε άσυλα. Από αυτή την άποψη, η ίδρυση του Αιγινήτειου
και ο προσανατολισμός του στις οξείες νόσους με σκοπό τη θεραπεία και όχι την
απλή περίθαλψη των ασθενών128 εντάσσεται στην αναζήτηση θεραπευτικών τόπων
διαφορετικών από τα άσυλα, που θεωρούνταν πιο αποτελεσματικοί στη θεραπεία και
πρόληψη των ψυχικών και νευρικών νόσων.
Επιπλέον,

προτείνοντας έναν εναλλακτικό τρόπο νοσηλείας και

μια

αναβαθμισμένη εικόνα της ψυχιατρικής, οι ψυχιατρικές κλινικές συνέβαλλαν στην
επέκταση του ψυχιατρικού πεδίου σε ασθενείς, οι οποίοι μέχρι τότε βρίσκονταν εκτός
του, γιατί δεν απευθύνονταν σε άσυλα αλλά σε ιδιωτικές κλινικές, υδροθεραπευτήρια
ή σε νευρολόγους και παθολόγους· επρόκειτο για ασθενείς με ελαφριές ψυχικές
νόσους ή με νευρικές παθήσεις και για άτομα που έκριναν οι ίδιοι ή το περιβάλλον
τους ότι τα άσυλα δεν ήταν συμβατά με την κοινωνική και οικονομική τους θέση.129
Αυτός ο ρόλος των κλινικών στην επαγγελματική διεύρυνση της ψυχιατρικής
αναδεικνύεται στην περίπτωση του Αιγινήτειου, όπου, όπως είδαμε στο δεύτερο
μέρος, εισαγόταν μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών, παιδιών και ασθενών με
νευρολογικές και νευροψυχιατρικές διαγνώσεις από ό,τι στο Δρομοκαΐτειο, γεγονός
που είχε να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τον πανεπιστημιακό και νοσοκομειακό
126

Eric Engstrom, Clinical Psychiatry in Imperial Germany, ό.π., σ. 2 και 57.
Στο ίδιο, σ. 2.
128
Δημήτρης Πλουμπίδης, Ιστορία της Ψυχιατρικής, ό.π., σ. 209.
129
Βλ. Edward Shorter, A History of Psychiatry, ό.π., κεφ. 4.
127
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χαρακτήρα του πρώτου σε αντίθεση με το δεύτερο, που ανήκε στην ψυχιατρική
παράδοση των ασύλων.
Από τα τέλη του 19ου αιώνα άρχισε να διαδίδεται στην Ευρώπη ένα ακόμα
μέσο ψυχιατρικής περίθαλψης, τα εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικών κλινικών ή γενικών
νοσοκομείων, όπου οι ασθενείς εξετάζονταν και λάμβαναν θεραπεία χωρίς να
νοσηλεύονται και δωρεάν, αποτελώντας σε αντάλλαγμα περιστατικά διδασκαλίας και
έρευνας. Στη Γερμανία μια από τις πρώτες ψυχιατρικές πολυκλινικές, όπως
ονομάζονταν τα εξωτερικά ιατρεία στη χώρα αυτή, ιδρύθηκε το 1872 από τον Carl
Westphal (1833-1890) στο νοσοκομείο της Charité στο Βερολίνο,130 ενώ στη Γαλλία
το 1882 ο Charcot ίδρυσε εξωτερικά ιατρεία (consultation externe) στη Salpêtrière
στο Παρίσι.131 Οι ψυχίατροι της εποχής έβλεπαν τα εξωτερικά ιατρεία ως ένα μέσο
προφύλαξης από τις ψυχικές νόσους και πρόληψης των ψυχικών προβλημάτων,
καθώς πίστευαν ότι τα εξωτερικά ιατρεία θα δημιουργούσαν τη συνήθεια στο κοινό
να ζητά ψυχιατρική βοήθεια ακόμα και για ασθένειες που φαίνονταν ασήμαντες και
ακίνδυνες.132 Για τους ψυχίατρους αυτό σήμαινε ότι θα αποκτούσαν πρόσβαση σε
περισσότερους και διαφορετικούς ασθενείς από αυτούς που νοσηλεύονταν σε
ιδρύματα και κλινικές, και ότι οι ψυχιατρικές θεωρίες και πρακτικές θα έφταναν σε
ένα ευρύτερο κοινωνικό φάσμα και σε περιστατικά που βρίσκονταν στα όρια
ανάμεσα στην ψυχική ασθένεια και υγεία.
Στην Ελλάδα λειτουργούσαν στο Αιγινήτειο εξωτερικά ψυχιατρικά ιατρεία,133
τα οποία θα συνέβαλλαν στην προβολή του ως ανοιχτού νοσοκομείου, μια εικόνα που
είχε αρχίσει να καλλιεργείται από την ίδρυση της κλινικής, διαφημιζόμενης ως
διαθέσιμης σε εξωτερικούς ασθενείς για καταιονήσεις και λουτρά (θερμά, ψυχρά,
ηλεκτρικά και φαρμακευτικά) στις ειδικές εγκαταστάσεις της.134 Πιο συγκεκριμένες
πληροφορίες για τα εξωτερικά ιατρεία έχουμε από το 1915, όταν ξεκινά η καταγραφή
των εξωτερικών αρρώστων στο «Α΄ Μητρώον Αρρώστων Εξωτερικού Ιατρείου».
Ωστόσο, με βάση τις επιστολές που βρίσκονται στο αρχείο του Πανεπιστημίου
Αθήνας, μπορούμε να πούμε ότι τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούσαν τουλάχιστον
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Eric Engstrom, Clinical Psychiatry in Imperial Germany, ό.π., σ. 187.
Mark Micale, «The Salpetriere in the age of Charcot», ό.π., σ. 703-31.
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Eric Engstrom, Clinical Psychiatry in Imperial Germany, ό.π., σ. 189.
133
Εξωτερικά ιατρεία για ψυχιατρικά και νευρολογικά περιστατικά λειτουργούσαν και στην
Πολυκλινική Αθηνών, που ιδρύθηκε το 1903 και αρχικά παρείχε εξ ολοκλήρου πρωτοβάθμια
φροντίδα. Βλ. την ιστοσελίδα του νοσοκομείου, http://www.polykliniki.gr, που περιλαμβάνει σύντομη
ιστορική αναδρομή.
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«Αιγινήτειον νοσοκομείον», εφ. Σκριπ, φ. 15/10/1904, σ. 3.
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από το 1914, καθώς τον Αύγουστο του έτους αυτού ο Κατσαράς σύστηνε σε έναν
ασθενή να προσέρχεται σε αυτά αντί να νοσηλευτεί στο ίδρυμα.135 Η εξέταση στα
εξωτερικά ιατρεία φαίνεται ότι γινόταν μια φορά την εβδομάδα, συνήθως την
Κυριακή,136 και ότι ήταν δωρεάν. Το μητρώο εξωτερικών ασθενών που αντιστοιχεί
στην υπό εξέταση περίοδο καλύπτει ορισμένους μήνες του 1915 και του 1916 και
ολόκληρα τα έτη 1917-1920, κατά τα οποία η καταγραφή των εξωτερικών ασθενών
ήταν συστηματική και ο αριθμός των εξωτερικών ασθενών ήταν σε ανοδική πορεία
(γράφημα 11.1). Η διάδοση της χρήσης των εξωτερικών ιατρείων είχε να κάνει τόσο
με τη δωρεάν παροχή ιατρικής περίθαλψης σε αυτά όσο και με τη μεγαλύτερη
ευκολία με την οποία κάποιος προσερχόταν ως εξωτερικός παρά ως εσωτερικός
ασθενής. Άλλωστε, το κόστος των εξωτερικών αρρώστων για το ίδρυμα ήταν
μηδαμινό σε σχέση με αυτό των εσωτερικών, με αποτέλεσμα ο αριθμός των πρώτων
να μην χρειάζεται να περιορίζεται και να μην πλήττεται από τα οικονομικά
προβλήματα του ιδρύματος.

ΓΡΑΦΗΜΑ 11.1

Αριθμός ασθενών των εξωτερικών ιατρείων (Αιγινήτειο, 1917-1920)

Εξωτερικοί ασθενείς
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Πηγή: Αιγινήτειο, Α΄ Μητρώον Αρρώστων Εξωτερικού Ιατρείου.

Προκειμένου να σχηματίσουμε μια εικόνα των ασθενών που προσέρχονταν στα
εξωτερικά ιατρεία, θα χρησιμοποιήσουμε ως δείγμα τους 202 ασθενείς που
εξετάστηκαν σε αυτά το 1920, τους οποίους θα συγκρίνουμε με αυτούς που
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Κλινικές-Νοσοκομεία 1913-1914, 1/8/1914.
Το 1920 όλες οι επισκέψεις είχαν γίνει Κυριακή, με την εξαίρεση μιας φοράς μέσα στο Μάιο του
1920, όταν τα ιατρεία είχαν λειτουργήσει Σάββατο.
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εισήχθησαν στο Αιγινήτειο ως εσωτερικοί ασθενείς την ίδια χρονιά.137 Η σύγκριση
κάνει εμφανές ότι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούσαν τους εσωτερικούς
ασθενείς του Αιγινήτειου από αυτούς του Δρομοκαΐτειου ήταν ακόμα εντονότερα
στους εξωτερικούς ασθενείς της κλινικής. Πιο συγκεκριμένα, οι εξωτερικοί ασθενείς
ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό γυναίκες, παιδιά και έφηβοι από ό,τι οι εσωτερικοί
ασθενείς (πίνακες 11.5 και 11.6). Οι διαφορές αυτές δείχνουν ότι τα εξωτερικά
ιατρεία έκαναν πιο εφικτή την ιατρική παρακολούθηση δύο κατηγοριών, των
γυναικών και των ανηλίκων, που εισάγονταν σπανιότερα και δυσκολότερα στα
ψυχιατρικά ιδρύματα σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας των διαδικασιών και της παραμονής
εκτός σπιτιού που προϋπέθετε η κανονική νοσηλεία (βλ. κεφάλαια 4 και 5).
ΠΙΝΑΚΑΣ 11.5

Άνδρες και γυναίκες εξωτερικοί και εσωτερικοί ασθενείς (Αιγινήτειο, 1920)
Φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

Εξωτερικοί ασθενείς
Αριθμός
Ποσοστό
95
47,0%
107
53,0%
202
100,0%

Εσωτερικοί ασθενείς
Αριθμός
Ποσοστό
64
64,0%
36
36,0%
100
100,0%

Πηγή: Αιγινήτειο, Α΄ Μητρώον Αρρώστων Εξωτερικού Ιατρείου και Γ΄ Μητρώον Εσωτερικών Αρρώστων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.6

Ηλικία εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών (Αιγινήτειο, 1920)
Ηλικία
Ως 13 ετών
14 ως 20 ετών
21 ως 25 ετών
26 ως 39 ετών
40 ως 59 ετών
60 ετών και άνω
Άγνωστη
Σύνολο

Εξωτερικοί ασθενείς

Εσωτερικοί ασθενείς

Αριθμός
32
28
26
42
58
13
3

Ποσοστό
15,8%
13,9%
12,9%
20,8%
28,7%
6,4%
1,5%

Αριθμός
0
8
14
34
35
9
0

Ποσοστό
0,0%
8,0%
14,0%
34,0%
35,0%
9,0%
0,0%

202

100,0%

100

100,0%

Πηγή: Αιγινήτειο, Α΄ Μητρώον Αρρώστων Εξωτερικού Ιατρείου και Γ΄ Μητρώον Εσωτερικών Αρρώστων.

Από την άλλη μεριά, όσον αφορά την ιατρική κατάσταση των ασθενών, σε
αντίθεση με τους εσωτερικούς ασθενείς, στην πλειονότητα των οποίων δίνονταν
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Γενικά, στα μητρώα των εξωτερικών ιατρείων τα στοιχεία των ασθενών δεν καταγράφονταν τόσο
συστηματικά όσο στα μητρώα εσωτερικών ασθενών. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να βγάλουμε
συμπεράσματα για την οικογενειακή κατάσταση των εξωτερικών ασθενών, η οποία σημειώνεται μόλις
για το 17,8% των εξωτερικών ασθενών του 1920, ούτε για τον τόπο διαμονής τους, αφού σημειώνεται
μόνο ο τόπος καταγωγής.
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ψυχιατρικές διαγνώσεις, στους εξωτερικούς υπερίσχυαν οι νευρολογικές και οι
νευροψυχιατρικές (πίνακας 11.7). Μάλιστα, στα εξωτερικά ιατρεία σημειώνονταν και
νευρικές ασθένειες που δεν συναντάμε στα εσωτερικά, με χαρακτηριστικά
παραδείγματα δύο άνδρες που διαγνώστηκαν με νευρασθένεια «μετά γεννητικής
ανικανότητος» και νευρασθενική σπερματόρροια.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11.7

Διαγνώσεις εξωτερικών και εσωτερικών ασθενών (Αιγινήτειο, 1920)
Διαγνώσεις

Εξωτερικοί ασθενείς

Εσωτερικοί ασθενείς

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Νευρολογικές

90

44,6%

31

31,0%

Νευροψυχιατρικές

70

34,7%

6

6,0%

Ψυχιατρικές

31

15,3%

63

63,0%

Άγνωστη διάγνωση

11

5,4%

0

0,0%

Σύνολο

202

100,0%

100

100,0%

Πηγή: Αιγινήτειο, Α΄ Μητρώον Αρρώστων Εξωτερικού Ιατρείου και Γ΄ Μητρώον Εσωτερικών Αρρώστων.

Για να εξηγήσουμε τις διαφορές στις διαγνώσεις, πρέπει να λάβουμε υπόψη τον
επιστημονικό προσανατολισμό του Αιγινήτειου αλλά και το διαφορετικό τύπο
περίθαλψης που παρεχόταν στα εξωτερικά ιατρεία. Η έμφαση της κλινικής στη
νευρολογία θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από την υπερίσχυση των νευρικών
διαγνώσεων στα εξωτερικά ιατρεία, μόνο εφόσον γινόταν επιλογή των ασθενών που
εξετάζονταν σε αυτά, επιλογή στην οποία θα έπαιζαν ρόλο τα ερευνητικά
ενδιαφέροντα της ιατρικής διεύθυνσης του Αιγινήτειου. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό
κατά πόσο γινόταν τέτοια επιλογή. Αφετέρου, υπάρχει το ενδεχόμενο οι ασθενείς με
έντονα ψυχικά συμπτώματα και κυρίως οι οικείοι τους να έκριναν την
παρακολούθηση στα εξωτερικά ιατρεία ως ανεπαρκή τρόπο αντιμετώπισης των
προβλημάτων τους και να επιζητούσαν την κανονική νοσηλεία. Αντίθετα, ασθενείς
με ηπιότερα και σωματικά συμπτώματα, τα οποία δεν θεωρούνταν ότι έχρηζαν
νοσηλείας, πιθανόν έβλεπαν τα εξωτερικά ιατρεία σαν πιο προσιτή και κατάλληλη
επιλογή ιατρικής βοήθειας από τη νοσηλεία στο νοσοκομείο. Επομένως, φαίνεται ότι
τα προβλήματα που οδηγούσαν τους ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία του Αιγινήτειου
ήταν διαφορετικής φύσης ή βαθμού από αυτά που οδηγούσαν στην εισαγωγή στο ίδιο
ίδρυμα.
Τέλος, ένας ακόμα παράγοντας που επηρέαζε τη φυσιογνωμία των εξωτερικών
ασθενών ήταν η δωρεάν παροχή των υπηρεσιών στα εξωτερικά ιατρεία. Με βάση τα
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επαγγέλματα των ασθενών και την κατηγοριοποίηση των επαγγελμάτων που
περιγράφηκε στο κεφαλαίο 6, παρατηρούμε ότι οι εξωτερικοί ασθενείς ανήκαν σε
μεγαλύτερο ποσοστό από τους εσωτερικούς στα κατώτερα κοινωνικοοικονομικά
στρώματα, με την έννοια ότι ασκούσαν επαγγέλματα με μικρότερες οικονομικές
απολαβές και περιορισμένη εξειδίκευση, για παράδειγμα αυτά του εργάτη, του
κλητήρα ή του καθαριστή. Επιπλέον, αν και οι δύο κατηγορίες ασθενών ήταν στην
πλειονότητά τους εργαζόμενοι της μεσαίας βαθμίδας των επαγγελματικών ομάδων,
όπως έμποροι, τεχνίτες και χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι, οι εξωτερικοί ασθενείς ήταν σε
μικρότερο ποσοστό από τους εσωτερικούς μηχανικοί, καθηγητές, γιατροί και άλλοι
επαγγελματίες ανώτερης κοινωνικοοικονομικής στάθμης. Επομένως, η δωρεάν
εξέταση στα εξωτερικά ιατρεία, ιδίως σε μια εποχή που η ψυχιατρική νοσηλεία στην
Ελλάδα ήταν αρκετά ακριβή, αποτελούσε μια διέξοδο για ασθενείς που δεν είχαν την
οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τα νοσήλια σε ένα ίδρυμα ή την αμοιβή ενός
ιδιώτη γιατρού.
Συμπερασματικά, η κοινωνική φυσιογνωμία των εξωτερικών και των
εσωτερικών ασθενών είχε ως ένα βαθμό κοινά χαρακτηριστικά: στην πλειονότητά
τους και τα δύο είδη ασθενών ήταν 26 ως 59 ετών και ανήκαν με βάση το επάγγελμά
τους σε μεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Σε σύγκριση μάλιστα με τα άλλα
υπό εξέταση ιδρύματα οι εξωτερικοί ασθενείς του Αιγινήτειου είχαν περισσότερα
κοινά γνωρίσματα με τους εσωτερικούς ασθενείς του ίδιου ιδρύματος παρά με αυτούς
των άλλων ιδρυμάτων: το μεγάλο ποσοστό παιδιών και νευρολογικών περιστατικών
στα εξωτερικά ιατρεία βρίσκεται σε μεγαλύτερη συνάφεια με τις τάσεις του
πληθυσμού του Αιγινήτειου παρά των άλλων τριών ιδρυμάτων. Αυτή η
συμπληρωματικότητα των δύο ιατρείων του Αιγινήτειου υπογραμμίζεται από το
γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούσαν ως
προθάλαμος για το ίδρυμα, προετοιμάζοντας την εισαγωγή κάποιων ασθενών σε
αυτό. Συγκεκριμένα, πέντε από τους ασθενείς που εξετάστηκαν στα εξωτερικά
ιατρεία το 1920, δηλαδή το 2,5% του συνόλου για το έτος αυτό, εισήχθησαν ως
εσωτερικοί ασθενείς μετά από διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.
Συγχρόνως, ανάμεσα στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ασθενείς
υπήρχαν και σημαντικές διαφορές. Η προσέλευση περισσότερων παιδιών, γυναικών,
νευρολογικών ασθενών, εργατών και ανειδίκευτων υπαλλήλων στα εξωτερικά ιατρεία
από ό,τι στα εσωτερικά καταδεικνύει ότι τα εξωτερικά ιατρεία προσλαμβάνονταν και
χρησιμοποιούνταν με τρόπο διαφορετικό από ό,τι τα εσωτερικά και ότι, επειδή
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παρείχαν μη ιδρυματική αλλά και δωρεάν περίθαλψη, είχαν απήχηση έστω σε ένα
βαθμό σε διαφορετικές ομάδες από ό,τι η κανονική νοσηλεία. Συνεπώς, η άποψη ότι
τα εξωτερικά ιατρεία μπορούσαν να επεκτείνουν το ψυχιατρικό πεδίο σε
περισσότερους και διαφορετικούς ασθενείς φαίνεται να επαληθεύεται στα εξωτερικά
ιατρεία του Αιγινήτειου, καθώς σε αυτά εκπροσωπούνταν σε μεγαλύτερο βαθμό από
ό,τι στα εσωτερικά ομάδες που συνήθως ήταν μειονοτικές στις εισαγωγές στα
ψυχιατρικά ιδρύματα.
Οι προσπάθειες αλλαγής της δημόσιας εικόνας της ψυχιατρικής νοσηλείας και
της επέκτασης της ψυχιατρικής σφαίρας ήταν εμφανείς και στη Βρετανία, όπου ήδη
στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εκφραζόταν απογοήτευση σε σχέση με τα μεγάλα
άσυλα και τη συσσώρευση χρόνιων ασθενών σε αυτά,138 αλλά και δυσφορία για τις
διαδικασίες εισαγωγής που είχαν θεσπιστεί με την πρόθεση να προστατεύονται τα
ατομικά δικαιώματα και η ασφάλεια των πολιτών. Από ιατρική άποψη, η
γραφειοκρατία της εισαγωγής κρινόταν περίπλοκη, χρονοβόρα και επιβλαβής για την
υγεία των ασθενών, με το σκεπτικό ότι, καθυστερώντας τη νοσηλεία, μείωνε τις
πιθανότητες ίασης. Επιπρόσθετα, οι διαδικασίες εισαγωγής θεωρούνταν από τους
ψυχιάτρους επιζήμιες για το κοινωνικό προφίλ των ασθενών, με την έννοια ότι η
ειδική αντιμετώπιση της ψυχιατρικής νοσηλείας είχε σαν αποτέλεσμα ο φρενοβλαβής
να θεωρείται διαφορετικός από τους υπόλοιπους ασθενείς και να στιγματίζεται.139 Η
αλλαγή της νομοθεσίας και η χαλάρωση των διαδικασιών εισαγωγής αναμένονταν ως
κίνηση προόδου από τους ψυχιάτρους,140 ώστε οι πάσχοντες από ψυχικές νόσους και
ιδίως από οξείες και πρόσφατες νόσους να νοσηλεύονται χωρίς πιστοποίηση,141
καθυστέρηση και στίγμα και γενικά να αντιμετωπίζονται όπως οι πάσχοντες από
σωματικές

ασθένειες.142

Ο

Πρώτος

Παγκόσμιος

Πόλεμος

προσέφερε

νέα

επιχειρήματα υπέρ της χαλάρωσης των διαδικασιών εισαγωγής στα ψυχιατρικά
ιδρύματα: εφόσον οι ναύτες και οι στρατιώτες που είχαν εκδηλώσει ψυχικά

138

Patricia Allderidge, «The foundation of the Maudsley Hospital», ό.π., σ. 79-88.
102nd Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1915, σ. 17.
140
Στο ίδιο, σ. 17 και Roger Smith, «Legal frameworks for psychiatry», στο German Berrios και Hugh
Freeman (επιμ.), 150 Years of British Psychiatry, 1841-1991, ό.π., σ. 137-51.
141
Maurice Craig, Psychological Medicine. A Manual of Mental Diseases for Practitioners and
Students, γ΄ έκδοση, London: J. Churchill, 1917, σ. 444.
142
105th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1918, σ. 20.
139
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συμπτώματα κατά τη διάρκεια του πολέμου νοσηλεύονταν χωρίς πιστοποίηση στα
στρατιωτικά νοσοκομεία, γιατί να μην είχαν το ίδιο προνόμιο και οι πολίτες;143
Παρ’ όλα αυτά, αν και το παράδειγμα των κλινικών και της νοσοκομειακής
ψυχιατρικής περίθαλψης κέρδιζε έδαφος ιδίως στους νεότερους στα τέλη του 19ου
αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα γιατρούς, κάποιοι από τους παλιότερους
γιατρούς των ασύλων αντιδρούσαν αρνητικά στο κίνημα της νοσοκομειακής
περίθαλψης, νιώθοντας την ανάγκη να υπερασπιστούν τα άσυλα απέναντι στις
προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις. Για τον David Yellowlees, διευθυντή του Gartnavel
ως το 1901, το ιατρικό προσωπικό των ασύλων άδικα κατηγορούνταν ότι
παραμελούσε το επιστημονικό του έργο. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα πάντα με
τον Yellowlees, κάθε γιατρός των ασύλων γνώριζε πώς να χρησιμοποιεί τα φάρμακα
και κυρίως τα ηθικά μέσα θεραπείας, των οποίων η αξία είχε αποδειχθεί στην πράξη
ενός αιώνα και δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί από τα όποια αποτελέσματα νέων
ερευνών.144 Έχοντας πίστη στα άσυλα, ο Yellowlees έβρισκε ανεδαφικό τον
ισχυρισμό ότι οι ιάσεις θα αυξάνονταν, αν οι ψυχικά ασθενείς περιθάλπονταν με
νοσοκομειακές μεθόδους.145
Σε κάθε περίπτωση, στα τέλη του 19ου αιώνα είχαν γίνει ορισμένα βήματα προς
την αλλαγή της ψυχιατρικής νοσηλείας. Ήταν πλέον δυνατή η νοσηλεία ασθενών με
νόσους στα αρχικά τους στάδια ή παροδικές146 χωρίς ιατρική πιστοποίηση σε
ψυχιατρικές πτέρυγες νοσοκομείων, για παράδειγμα στη Γλασκόβη στο Eastern
District Hospital και το Stobhill Hospital,147 με σκοπό την περίθαλψη και θεραπεία
των ασθενών αλλά και την έρευνα.148 Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, στα 1910 είχε
αρχίσει να λειτουργεί στο Western Infirmary στη Γλασκόβη ψυχιατρική κλινική για
εξωτερικούς ασθενείς.149 Τέλος, τα υπάρχοντα άσυλα στη Σκοτία τέθηκαν στην
υπηρεσία της μεταρρύθμισης της ψυχιατρικής νοσηλείας και της επέκτασης της
143

103rd Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1916, σ. 20
και 105th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1918, σ. 20.
144
88th Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1901, σ. 17.
145
Στο ίδιο.
146
«Discussion on the paper read by A. Helen Boyle and John Milsom Rhodes at the Annual Meeting
[της Medico-Psychological Association of Great Britain and Ireland]», Journal of Mental Science, 51
(1905), σ. 688-703.
147
Thomas Clouston, Clinical Lectures on Mental Diseases, London: J. & A. Churchill, 1898, ε΄
έκδοση, σ. 672.
148
Edgar Jones και Shahina Rahman, «Framing mental illness, 1923-1939: Τhe Maudsley Hospital and
its patients», Social History of Medicine, 21 (2008), σ. 107-25.
149
Jonathan Andrews και Iain Smith, «The evolution of psychiatry in Glasgow», ό.π., σ. 321 και 327
και Gayle Davis, «‘Lovers and madmen have such seething brains’: Ηistorical aspects of neurosyphilis
in four Scottish asylums c.1880-1930», διδακτορική διατριβή, University of Edinburgh, 2001, σ. 368.
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ψυχιατρικής δικαιοδοσίας σε ασθενείς με ελαφριά, μη ψυχωτικά, συμπτώματα. Με
αυτούς τους σκοπούς άρχισαν από τη δεκαετία του 1890 να γίνονται μεταρρυθμίσεις
σε ορισμένα παλιά άσυλα150 και να σχεδιάζονται νέα άσυλα με τέτοιο τρόπο, ώστε να
παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες νοσοκομειακού τύπου. Το Gartloch, για παράδειγμα,
είχε θαλάμους παρακολούθησης, δωμάτια παθολογίας και άλλα στοιχεία που
κρίνονταν απαραίτητα στο νέο νοσοκομειακό πρότυπο ασύλου.151
Στο ίδιο πλαίσιο, υποστηριζόταν ο θεσμός της εθελοντικής εισαγωγής,152 με το
σκεπτικό ότι έκανε πιο προσιτή την ψυχιατρική νοσηλεία, διευκολύνοντας την
εισαγωγή ασθενών που ήταν πιο δύσκολο να νοσηλευτούν ακολουθώντας τις
κανονικές διαδικασίες εισαγωγής, καθώς δεν εμφάνιζαν τόσο σοβαρά συμπτώματα,
ώστε να δικαιολογείται η πιστοποίηση τους.153 Αυτός ο τρόπος λειτουργίας της
εθελοντικής εισαγωγής επιβεβαιωνόταν από τα χαρακτηριστικά των εθελοντών του
Gartnavel, οι οποίοι την υπό εξέταση περίοδο βρίσκονταν σε αύξηση (γράφημα 11.2).
Αφενός,

οι

εθελοντές

φαίνεται

ότι

εισάγονταν

γρηγορότερα

από

τους

πιστοποιημένους, καθώς ήταν σε μικρότερο ποσοστό από τους τελευταίους άρρωστοι
για μεγάλα διαστήματα πριν την εισαγωγή τους (βλ. πίνακα 10.4). Αφετέρου, σε
σχέση με τους πιστοποιημένους ασθενείς οι εθελοντές ήταν σε καλύτερη σωματική
κατάσταση154 και έπασχαν από ηπιότερες ψυχικές ασθένειες,155 που τους επέτρεπαν
να έχουν συνείδηση της κατάστασής τους.156 Όπως σημείωνε ο διευθυντής του
Gartnavel, η δυνατότητα εθελοντικής εισαγωγής έφερνε στο ψυχιατρικό άσυλο
ασθενείς που σε μεγάλο βαθμό υπόκεινταν στη γενική ιατρική, «οριακά περιστατικά
[δηλαδή που βρίσκονταν στα όρια ψυχικής ασθένειας και υγείας], λιγότερο σοβαρά
σε χαρακτήρα, με λιγότερο παρατεταμένη διάρκεια [ασθένειας] και που έχουν να
κάνουν περισσότερο με τον τύπο των νευρώσεων παρά με αυτόν των ψυχώσεων».157
150

Tom Walmsley, «Psychiatry in Scotland», στο German Berrios και Hugh Freeman (επιμ.), 150
Years of British Psychiatry, 1841-1991, ό.π., σ. 294-305.
151
Jonathan Andrews και Iain Smith, «The evolution of psychiatry in Glasgow», ό.π., σ. 321 και 3rd
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1900, σ. 15.
152
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153
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154
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του δείγματος των μητρώων και μόλις το 4,8% των εθελοντών. Επιπλέον, το ποσοστό θανάτου εντός
ενός έτους από την εισαγωγή ήταν χαμηλότερο στους εθελοντές από ό,τι στους πιστοποιημένους (3,6%
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Πραγματικά, στο δείγμα ασθενών, νευρικές καταστάσεις, όπως νευρασθένεια,
«αγχώδης κατάσταση» (anxiety state),158 «υστερική κατάσταση», ανησυχίες, φόβοι,
έλλειψη αυτοπεποίθησης και ενδιαφέροντος για τη ζωή,159 καταγράφονταν συχνότερα
στους εθελοντές παρά στους πιστοποιημένους ασθενείς. Αντίθετα, στους εθελοντές
ήταν σπανιότερες διαγνώσεις όπως άνοια, γενική παράλυση, παραλήρημα και μανία,
τα συμπτώματα των οποίων ήταν έντονα, θεωρούνταν επικίνδυνα, προκαλούσαν την
άμεση αντίδραση του περιβάλλοντος του ασθενούς και πιστοποιούνταν εύκολα.
Τέλος, το γεγονός ότι οι εθελοντές νοσηλεύονταν για μικρότερα χρονικά διαστήματα
(βλ. πίνακα 10.7) και είχαν μεγαλύτερα ποσοστά ίασης και βελτίωσης και μικρότερο
θανάτου (βλ. πίνακα 11.8) από τους πιστοποιημένους είναι επίσης μια ένδειξη ότι
έπασχαν από ελαφρύτερες παθήσεις.
ΓΡΑΦΗΜΑ 11.2

Εισαγωγές εθελοντών ασθενών (Gartnavel, 1900-1920)
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Πηγή: Ετήσιες Λογοδοσίες, Glasgow Royal Asylum (Gartnavel), 1900-1920.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.8

Αποτέλεσμα νοσηλείας σε εθελοντές και πιστοποιημένους ασθενείς (Gartnavel, 1905-1910 και
1916-1920)
Αποτέλεσμα

Εθελοντές

Πιστοποιημένοι

Αριθμός

Ποσοστό

Αριθμός

Ποσοστό

Ίαση

74

44,0%

157

27,2%

Βελτίωση

55

32,7%

133

23,1%

Μη βελτίωση

26

15,5%

108

18,7%

Θάνατος

13

7,7%

174

30,2%

Άγνωστο
Σύνολο

0

0,0%

5

0,9%

168

100,0%

577

100,0%

Πηγή: Δείγμα μητρώων, Gartnavel.
158
159
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HB13/5/145, σ. 48-51.
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Η συντομότερη διάρκεια της νοσηλείας των εθελοντών και κυρίως τα καλύτερα
αποτελέσματά της σήμαιναν ότι οι εθελοντές ανέβαζαν τα ποσοστά ιάσεων και
βελτιώσεων και μείωναν αυτά των θανάτων και το μέσο όρο διάρκειας νοσηλείας.
Ακόμα κι αν τα ποσοστά των ιάσεων και βελτιώσεων δεν ανταποκρινόταν πάντα
στην κατάσταση των ασθενών κατά την απόλυσή τους, αφού υπάρχουν περιπτώσεις
ασθενών που, σύμφωνα με τα μητρώα, απολύονταν σε βελτίωση, αλλά στο ιστορικό
τους η κατάστασή τους καταγραφόταν ως στάσιμη,160 παρ’ όλα αυτά, τουλάχιστον σε
επίπεδο επίσημων στατιστικών, οι εθελοντικές εισαγωγές βελτίωναν τη δημόσια
εικόνα του Gartnavel. Επιπλέον, στις ετήσιες λογοδοσίες του ιδρύματος γίνονταν
αναφορές στην ανοδική τάση των εθελοντικών εισαγωγών, η οποία προβαλλόταν από
τη διοικητική αρχή του ως απόδειξη ότι το Gartnavel διοικούνταν σωστά,161 ότι είχε
άριστη φήμη162 και ότι έχαιρε της εκτίμησης του κοινού.163 Στο θριαμβευτικό τόνο
των λογοδοσιών, που σχετιζόταν με το στόχο τους να παρουσιάζουν το έργο του
νοσοκομείου, ώστε να προσελκύουν χορηγίες και πελάτες,164 συμμετείχε και η
ιατρική αρχή του ιδρύματος, για την οποία η χρήση της εθελοντικής εισαγωγής
καταδείκνυε ότι ο «η κοινή γνώμη» (public mind) σιγά-σιγά μορφωνόταν, ώστε να
συνειδητοποιεί το «μεγάλο καλό» που έκανε το Gartnavel στη Γλασκόβη και γενικά
στη Σκοτία.165
Από την άλλη μεριά, η αυξανόμενη χρήση της εθελοντικής νοσηλείας
ερμηνευόταν γενικότερα ως ένδειξη ότι «ο φόβος και η απέχθεια για ιδρύματα σαν τα
ψυχιατρικά μειώνεται και ότι ασθενείς, που νιώθουν προδιάθεση σε τέτοιες
ασθένειες, διστάζουν λιγότερο να τοποθετήσουν τον εαυτό τους σε θεραπεία».166 Η
τάση αυτή θεωρούνταν ελπιδοφόρα για τους ασθενείς167 και ενδεικτική της προόδου
των αντιλήψεων για τις ψυχικές ασθένειες:168 ο κόσμος συνειδητοποιούσε ότι οι
«ανώμαλες καταστάσεις» του μυαλού σήμαιναν ασθένεια του εγκεφάλου, του
οργάνου του μυαλού, και ότι η μεγαλύτερη ελπίδα θεραπείας βρισκόταν στη γρήγορη
και ειδική θεραπεία σε ιδρύματα προσαρμοσμένα στην αντιμετώπιση των ψυχικών
160
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HB13/5/174, σ. 520-23.
90th Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1903, σ. 3-

4.
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97th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1910, σ. 3.
94th Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1907, σ. 3.
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Gayle Davis, «‘Lovers and madmen have such seething brains’», ό.π., κεφ. 1.
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104th Annual Report of the Glasgow Royal Mental Hospital (Gartnavel) for the year 1917, σ. 4.
166
90th Annual Report of the Glasgow Royal Asylum for Lunatics (Gartnavel) for the year 1903, σ. 34.
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ασθενειών.169 Η χρήση της εθελοντικής νοσηλείας όχι μόνο αναδείκνυε αυτές τις
αλλαγές αλλά είχε συμβάλει στην επίτευξή τους, αφού, σύμφωνα με τον ιατρικό
διευθυντή του Gartnavel,
«όπως με τους άλλους κλάδους της ιατρικής επιστήμης, αυτός που σχετίζεται με την ψυχική
διαταραχή έχει αναπτυχθεί αργά και έχει περάσει περιόδους προκατάληψης και
θρησκευτικών αντιλήψεων, που έχουν παρεμποδίσει την πρόοδό του. Το σύστημα των
εθελοντικών εισαγωγών, η ίδρυση [ψυχιατρικών] κλινικών σε γενικά νοσοκομεία, όπου
μπορούν να δοθούν συμβουλές για πρόσφατες περιπτώσεις ψυχικής νόσου, δεν προσφέρουν
μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά είναι και μορφωτικής (educative) αξίας.»170

Αν η εθελοντική εισαγωγή, όπως και οι ψυχιατρικές κλινικές, προωθούσαν τη
διείσδυση των ψυχιατρικών απόψεων και πρακτικών στο ευρύ κοινό, οι θεσμοί αυτοί
ωφελούσαν όχι μόνο τους ασθενείς και το κοινωνικό σύνολο, όπως υποστήριζαν οι
γιατροί, αλλά και το ίδιο το ψυχιατρικό επάγγελμα: η κοινωνική θέση της
ψυχιατρικής και των ψυχιατρικών θεσμών, των ασύλων συμπεριλαμβανομένων, θα
αναβαθμιζόταν και περισσότεροι και διαφορετικού τύπου ασθενείς θα απευθύνονταν
στους ψυχιάτρους.
Συμπερασματικά, τα υπό εξέταση ιδρύματα εκτός από τόποι νοσηλείας ήταν και
τόποι

σταθεροποίησης

και

αναπαραγωγής

του

ψυχιατρικού

επαγγέλματος,

παρέχοντας το καθένα σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο δυνατότητες
επαγγελματικής οργάνωσης, εκπαίδευσης και έρευνας. Αφετέρου, συνέβαλλαν στις
προσπάθειες που εντείνονταν από τα τέλη του 19ου αιώνα για αναμόρφωση της
δημόσιας εικόνας της ψυχιατρικής και για επέκταση του ψυχιατρικού πεδίου. Στην
Ελλάδα φορέας των προσπαθειών αυτών ήταν η πανεπιστημιακή κλινική, με τα
εσωτερικά και τα εξωτερικά της ιατρεία, ενώ στη Σκοτία, όπου στις αρχές του 20ού
αιώνα τα άσυλα συνέχιζαν να αποτελούν το βασικό επαγγελματικό χώρο της
ψυχιατρικής, οι απόπειρες μεταρρύθμισης γίνονταν κυρίως μέσω της νοσοκομειακής
και εθελοντικής νοσηλείας εντός ασύλων και λιγότερο μέσω της ίδρυσης άλλου
τύπου ψυχιατρικών δομών.
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Οι τάσεις ανανέωσης της ψυχιατρικής περίθαλψης στόχευαν να βελτιώσουν την
κοινωνική θέση της ψυχιατρικής ειδικότητας και να δημιουργήσουν μια διαφορετική,
περισσότερο εκτεταμένη δημόσια λειτουργία για την ψυχιατρική, εξασφαλίζοντάς της
πρόσβαση σε περισσότερους και διαφορετικούς ασθενείς και διαδίδοντας τις
ψυχιατρικές θεωρίες και πρακτικές σε ένα ευρύτερο κοινωνικό φάσμα. Κρίνοντας
από το Gartnavel και το Αιγινήτειο, οι απόπειρες αυτές ήταν αρκετά επιτυχημένες,
καθώς η εθελοντική νοσηλεία στο πρώτο και τα εσωτερικά και εξωτερικά ιατρεία του
δεύτερου όντως προσλαμβάνονταν διαφορετικά και είχαν απήχηση ως ένα σημείο σε
διαφορετικές ομάδες από ό,τι η κανονική ασυλιακή νοσηλεία. Αν και δεν είναι
δυνατό να γνωρίζουμε κατά πόσο οι εναλλακτικοί αυτοί τρόποι περίθαλψης και η
επέκταση του ψυχιατρικού πεδίου ήταν επωφελείς για τους ασθενείς, φαίνεται ότι
αντιστοιχούσαν και απαντούσαν, όσο επέτρεπε η περιορισμένη κλίμακα και οι
ιδιαίτεροι όροι εφαρμογής τους στις αρχές του 20ού αιώνα, σε κοινωνικές επιθυμίες
και ανάγκες για ψυχιατρική περίθαλψη με λιγότερες διαδικασίες, δωρεάν και μη
ιδρυματική.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με επίκεντρο την κοινωνική πρόσληψη και θέση της ψυχιατρικής και των
ψυχιατρικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και τη Σκοτία των αρχών του 20ού αιώνα,
προσεγγίστηκαν στην εργασία αυτή η ψυχική ασθένεια και η ψυχιατρική νοσηλεία
από κοινωνική και πολιτισμική άποψη. Ειδικότερα, αναλύθηκαν οι χρήσεις και
λειτουργίες των ιδρυμάτων και οι παράγοντες που καθόριζαν το βαθμό αποδοχής της
ψυχιατρικής και των ψυχιατρικών θεσμών. Εξετάστηκαν, επιπλέον, οι ομοιότητες και
διαφορές ανάμεσα στις λαϊκές και ιατρικές αντιλήψεις και πρακτικές για τους ψυχικά
ασθενείς και την ψυχιατρική νοσηλεία και διερευνήθηκαν οι σχέσεις και η ευκολία ή
δυσκολία επικοινωνίας των ιδρυμάτων με τον κοινωνικό τους περίγυρο.
Η Ελλάδα και η Σκοτία μοιράζονταν ένα κοινό ψυχιατρικό υπόβαθρο, που
συντίθετο από τις επαγγελματικές απόψεις για την ψυχική νόσο, από την ψυχιατρική
νομοθεσία, από την κεντρική θέση των ψυχιατρικών ιδρυμάτων στην ιατρική
αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών και από το σημαντικό ρόλο του ιατρικού
διευθυντή στα ψυχιατρικά ιδρύματα. Εντούτοις, οι δύο χώρες ανέπτυξαν
διαφορετικές επίσημες απαντήσεις στην ψυχική ασθένεια και διαφορετικές
ψυχιατρικές υπηρεσίες. Στη Σκοτία, η προχωρημένη αστικοποίηση, τα αυξημένα
καθήκοντα της τοπικής διοίκησης στην ψυχιατρική περίθαλψη και η υποχρεωτική
από το νόμο ίδρυση ασύλων είχαν σαν αποτέλεσμα να λειτουργεί στις αρχές του 20ού
αιώνα ένα εκτεταμένο ψυχιατρικό σύστημα με διαφορετικούς τύπους ιδρυμάτων, το
οποίο βρισκόταν υπό κεντρικό έλεγχο, αλλά λειτουργούσε και διοικούνταν σε τοπική
βάση. Τα πολυάριθμα ξεχωριστά ιδρύματα απόρων και η οργανωμένη διαδικασία
εισαγωγής σε αυτά κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων για δωρεάν
νοσηλεία. Αντίθετα, στη σε μεγάλο βαθμό αγροτική και παραδοσιακή Ελλάδα, με τον
ασαφή και συγκεντρωτικό ψυχιατρικό νόμο, τα ιδρύματα ήταν λίγα και
συγκεντρωμένα στα αστικά κέντρα. Λειτουργούσαν σε εθνικό επίπεδο, συνδύαζαν
την ιδιωτική με τη δημόσια και τη δωρεάν νοσηλεία και διοικούνταν από ποικίλους
(ιδιωτικούς, κρατικούς και πανεπιστημιακούς) φορείς. Η έλλειψη ιδρυμάτων – ιδίως
δημόσιων ιδρυμάτων – και ο συγκεχυμένος και περίπλοκος τρόπος παροχής των
δωρεάν ψυχιατρικών υπηρεσιών καθιστούσε ανεπαρκή την ψυχιατρική περίθαλψη
και μάλιστα τη δωρεάν νοσηλεία.
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Ο τρόπος λειτουργίας του ψυχιατρικού συστήματος αλλά και οι ευρύτερες
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που συνδέονταν με την έκταση και οργάνωσή
του, έπαιζαν καίριο ρόλο στην κοινωνική θέση των ιδρυμάτων στην Ελλάδα και τη
Σκοτία. Συγκεκριμένα, η αστική ανάπτυξη, η πρόνοια για δωρεάν νοσηλεία, η
εξάπλωση, μακροχρόνια ύπαρξη και σε τοπικό επίπεδο λειτουργία των ψυχιατρικών
θεσμών δημιουργούσαν συνθήκες μεγαλύτερης εξοικείωσης με τα ιδρύματα, οι
οποίες απλοποιούσαν την απόφαση και πραγματοποίηση της ψυχιατρικής νοσηλείας.
Υπό αυτούς τους όρους μπορούμε να κατανοήσουμε την κύρια διαφορά που
διαπιστώθηκε ανάμεσα στις δύο χώρες, δηλαδή να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί
στη Σκοτία η ψυχιατρική νοσηλεία ήταν πιο εκτεταμένη, αποδεκτή και
ενσωματωμένη στις κοινωνικές πρακτικές από ό,τι στην Ελλάδα.
Από την άλλη μεριά, ο τρόπος χρήσης των ιδρυμάτων καθοριζόταν και από
ειδικότερους παράγοντες. Συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες άλλαζαν τη λειτουργία
των ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος επέκτεινε τη
δημόσια χρήση των ιδρυμάτων και στις δύο χώρες. Ένας ακόμα ειδικός παράγοντας
που διαμόρφωνε τη χρήση κάθε ιδρύματος ήταν ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του: η
πολιτική εισαγωγών που ακολουθούσαν οι αρχές του ιδρύματος, ο βαθμός δημόσιου
ελέγχου που ασκούνταν στο ίδρυμα, το ύψος και οι τρόποι πληρωμής των νοσηλίων,
η μέση διάρκεια νοσηλείας, η τοποθεσία, η πληρότητα και γενικά η δημόσια εικόνα
του. Συγχρόνως, οι χρήσεις των ιδρυμάτων επηρεάζονταν από τις τυπικές
διατυπώσεις που απαιτούνταν για να γίνει η νοσηλεία και φυσικά από την κατάσταση
των ασθενών. Ασθενείς με έντονα και χρόνια συμπτώματα, βίαιη, θορυβώδη,
ανεξέλεγκτη και θεωρούμενη επικίνδυνη συμπεριφορά, που δεν μπορούσαν να
προσφέρουν στο περιβάλλον τους ούτε να φροντίσουν τον εαυτό τους, ήταν πιο
πιθανό και εύκολο να νοσηλευτούν και μάλιστα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
Επιπλέον, η εισαγωγή και η απόλυση συνδέονταν με τις κοινωνικές και
οικονομικές πραγματικότητες της ζωής των ασθενών. Για παράδειγμα, η μεγάλη
απόσταση του τόπου κατοικίας από το ίδρυμα, αν και δεν ακύρωνε, μείωνε τις
προοπτικές εισαγωγής και ευνοούσε τη μακροχρόνια, χωρίς διακοπές νοσηλεία. Στις
πιθανότητες, την ταχύτητα και τη διάρκεια της νοσηλείας επιδρούσαν επίσης οι
οικονομικές δυνατότητες και ανάγκες των ασθενών και του περίγυρού τους και οι
διαθεσιμότητες στήριξης, φροντίδας, θεραπείας και επίβλεψης εκτός των ιδρυμάτων,
κυρίως από την οικογένεια. Όπως διαπιστώθηκε, η τελευταία θεωρούνταν και ήταν
σημαντικός φορέας βοήθειας, περίθαλψης και ελέγχου και στις δύο χώρες. Αυτός ο
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ρόλος της οικογένειας ήταν ακόμα περισσότερο εκτεταμένος στην Ελλάδα, όπου η
δημόσια πρόνοια για τους ψυχικά ασθενείς ήταν πιο περιορισμένη από ό,τι στη
Σκοτία.
Παράλληλα, οι χρήσεις της νοσηλείας είχαν να κάνουν και με τους τρόπους
αντιμετώπισης των ψυχικών νόσων και των ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Γενικά, στην
περιορισμένη, απρόθυμη και καθυστερημένη χρήση των ιδρυμάτων συνέβαλλε η μη
αναγνώριση των ψυχικών νόσων ως τέτοιων ή ως καταστάσεων που χρειάζονταν
ψυχιατρική περίθαλψη, η ανοχή απέναντι στους ψυχικά ασθενείς και η αρνητική
πρόσληψη των ιδρυμάτων ως σκληρών τόπων, που στιγμάτιζαν τους ασθενείς και
τους οικείους τους και που προορίζονταν για επικίνδυνους και φτωχούς φρενοπαθείς.
Ειδικότερα, η στάση απέναντι στην ψυχική ασθένεια και τα ιδρύματα εξαρτώνταν
από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ασθενών, όπως το φύλο, την ηλικία και την
κοινωνική κατάσταση, και από τα ιδανικά γύρω από τους κοινωνικούς ρόλους, την
οικογένεια, το γάμο και την εργασία. Συγκεκριμένα, είδαμε ότι η αντιμετώπιση της
ψυχικής νόσου μέσω της νοσηλείας ήταν λιγότερο αποδεκτή και πιθανή στην
περίπτωση κοινωνικών κατηγοριών που θεωρούνταν ότι ανήκαν στην ιδιωτική
σφαίρα, ότι ήταν λιγότερο εμφανείς και περισσότερο ευάλωτες εκτός αυτής, ότι
μπορούσαν να ελεγχθούν ευκολότερα και ότι ήταν λιγότερο χρήσιμες και επικίνδυνες
κοινωνικά.
Καθώς ο ρόλος του ιατρικού επαγγέλματος στη λειτουργία των ιδρυμάτων ήταν
σημαντικός, η ιατρική σκέψη και πράξη είχε ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στο σύνολο των
αντιλήψεων και πρακτικών για την ψυχική ασθένεια και την ψυχιατρική νοσηλεία. Η
νοσηλεία διαμορφωνόταν σε μεγάλο βαθμό με γνώμονα τις ιατρικές απόψεις για τις
ψυχικές νόσους και για το συμφέρον των ασθενών και της κοινωνίας, αλλά και με
βάση τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα της
ψυχιατρικής, δηλαδή την αναπαραγωγή του ψυχιατρικού επαγγέλματος και την
αναβάθμιση της επαγγελματικής και κοινωνικής θέσης των γιατρών μέσω της
διδασκαλίας, της έρευνας, της βελτίωσης της δημόσιας εικόνας των ιδρυμάτων και
της διεύρυνσης του ψυχιατρικού πεδίου. Αυτοί οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί
όροι και σκοποί της νοσηλείας δεν ήταν απομονωμένοι από το κοινωνικό και
πολιτισμικό τους πλαίσιο. Αντίθετα, επικοινωνούσαν με τις λαϊκές αντιλήψεις για το
ποιος δικαιούνταν και χρειαζόταν να νοσηλευτεί. Άλλωστε, όπως αναδείχθηκε στην
εργασία αυτή, οι ιατρικές και λαϊκές αντιλήψεις στηρίζονταν σε μεγάλο βαθμό σε
κοινές κοινωνικές και πολιτισμικές παραδοχές. Το αποτέλεσμα ήταν οι ψυχιατρικές
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και λαϊκές αφηγήσεις να συμπίπτουν σε πολλά σημεία, όπως σε σχέση με τα αίτια
των ψυχικών νόσων, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ψυχικά ασθενών και τις
καταστάσεις που θεωρούνταν προβληματικές και κατάλληλες για νοσηλεία.
Ωστόσο, σε άλλα σημεία οι ψυχιατρικές και λαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές
διαχωρίζονταν. Ενώ το ψυχιατρικό επάγγελμα επιδίωκε να διαδραματίζει ενεργό
ρόλο στον έλεγχο και την αναμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας,
επιχειρώντας να ρυθμίζει τρόπους και πρότυπα ζωής και συμπεριφοράς, στην πράξη
οι ψυχίατροι των αρχών του 20ού αιώνα δεν είχαν κατορθώσει να αναλάβουν ένα
τόσο ευρύ πεδίο δημόσιου λόγου και παρέμβασης. Μπορεί οι προσπάθειες
μεταρρύθμισης της ψυχιατρικής νοσηλείας – με τις κλινικές, τα εξωτερικά ιατρεία και
την εκούσια νοσηλεία – να είχαν κατορθώσει να ανοίξουν την ιδρυματική ψυχιατρική
σε ελαφριές καταστάσεις, που βρίσκονταν στα όρια της ψυχικής ασθένειας και
υγείας. Είναι πιθανόν, επίσης, ως ένα σημείο η διείσδυση των ιατρικών θεωριών και
μεθόδων στις λαϊκές αντιλήψεις και πρακτικές να είχε προχωρήσει, όπως αναδεικνύει
το γεγονός ότι στα ιδρύματα στέλνονταν και άτομα με ασύμβατη με τα κοινωνικά
πρότυπα συμπεριφορά, στην οποία οι ψυχίατροι αναφέρονταν ως σύμπτωμα ψυχικής
νόσου που μπορούσε να αντιμετωπιστεί ψυχιατρικά. Μολαταύτα, η νοσηλεία για
προβλήματα συμπεριφοράς ήταν σπάνια σε σχέση με αυτή που γινόταν για να
αντιμετωπιστούν βαριά σωματικά και ψυχικά συμπτώματα. Αυτό καταδεικνύει είτε
ότι οι κοινωνικές και οριακές διαταραχές δεν είχαν ψυχιατρικοποιηθεί είτε ότι
θεωρούνταν ότι έχρηζαν άλλου τύπου ψυχιατρική θεραπεία και επίβλεψη από αυτή
που παρεχόταν στα μεγάλα ιδρύματα, τα οποία, όμως, βρίσκονταν ακόμα την εποχή
αυτή στο επίκεντρο της ψυχιατρικής πρακτικής.
Εξάλλου, αντίβαρο στις ψυχιατρικές επιδιώξεις δημιουργούσε το γεγονός ότι τα
ιδρύματα προσεγγίζονταν από διάφορους φορείς και με ποικίλους τρόπους και
σκοπούς, κάτι που δεν επέτρεπε τον απόλυτο ιατρικό έλεγχο της ψυχιατρικής
νοσηλείας. Στην έναρξη και διακοπή της νοσηλείας εμπλέκονταν όχι μόνο ιατρικοί
αλλά και λαϊκοί φορείς: η διοικητική αρχή των ιδρυμάτων, οι ασθενείς και το
ιδιωτικό και δημόσιο περιβάλλον τους, το οποίο συντίθετο από την οικογένεια, τις
τοπικές και κρατικές αρχές, άλλα ιδρύματα και θεσμούς, καθώς και από
φιλανθρωπικούς και πανεπιστημιακούς φορείς. Οι φορείς αυτοί δεν ήταν ισοβαρείς
ούτε λειτουργούσαν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Οι ασθενείς είχαν μικρότερη επιρροή
στις αποφάσεις της νοσηλείας από ό,τι ο ιδιωτικός και δημόσιος περίγυρός τους και
οι γιατροί· ο ρόλος των ιδιωτικών δικτύων ήταν πιο εκτεταμένος από αυτόν των
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δημόσιων και η ιατρική και διοικητική αρχή των ιδρυμάτων είχε μεγαλύτερο έλεγχο
επί των ασθενών που νοσηλεύονταν δωρεάν παρά επί των ασθενών που πλήρωναν.
Εντούτοις, οι διαφορετικοί φορείς δρούσαν συνήθως συνδυαστικά και περιοριστικά ο
ένας για τον άλλο και οι ισορροπίες μεταξύ δεν ήταν παγιωμένες αλλά
μεταβάλλονταν.
Οι σχέσεις στο εσωτερικό κάθε φορέα και ανάμεσα σε ιδιωτικούς και μη φορείς
χαρακτηριζόταν από συναίνεση και συμβιβασμό αλλά και από αντιπαραθέσεις και
εντάσεις ως προς τους ρόλους, τα κίνητρα, τα κριτήρια και τη διάρκεια της
ψυχιατρικής νοσηλείας. Για παράδειγμα, η πρόσληψη των ιδρυμάτων ως τόπων
εγκλεισμού και μάλιστα μόνιμου ή άδικου στο πλαίσιο οικογενειακών πλεκτανών ή
πολιτικών διωγμών, ερχόταν σε σύγκρουση με την εικόνα των ιδρυμάτων ως θεσμών
φροντίδας και θεραπείας πραγματικά ασθενών, την οποία προέβαλλαν οι γιατροί.
Επιπλέον, οι λαϊκοί φορείς δεν χρησιμοποιούσαν τα ιδρύματα πάντα με τον τρόπο
που επιδίωκαν οι γιατροί, αλλά συχνά προσέφευγαν σε αυτά, ανάμεσα σε άλλα
ιατρικά και λαϊκά μέσα θεραπείας και ανακούφισης, με κύριο μέλημα να επιλύσουν
προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Αντίθετα, για την ιατρική πλευρά, εφόσον η
κατάσταση του ασθενούς δεν έχρηζε νοσηλείας σύμφωνα με ιατρικά κριτήρια, τα
διαπροσωπικά προβλήματα δεν ήταν επαρκείς λόγοι ιδρυματικής περίθαλψης και
μάλιστα δωρεάν και μακροχρόνιας. Από την άλλη μεριά, για τη διοικητική αρχή των
ιδρυμάτων σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις της νοσηλείας έπαιζε η εξυπηρέτηση της
λειτουργίας και εικόνας των ιδρυμάτων. Με λίγα λόγια, τα ιδρύματα διεκδικούνταν
με διαφορετικούς τρόπους από το ιατρικό επάγγελμα, από τους ασθενείς και από το
δημόσιο και ιδιωτικό τους περιβάλλον. Οι ποικίλες χρήσεις της νοσηλείας
κινητοποιούνταν

από

τα

επαγγελματικά

ενδιαφέροντα

των

γιατρών,

τις

ποικιλόμορφες και περίπλοκες σχέσεις αγάπης, ανάγκης και ελέγχου στην ιδιωτική
σφαίρα, την εξυπηρέτηση δημόσιων φορέων, την τήρηση της δημόσιας τάξης και την
προώθηση της φιλανθρωπικής και πολιτικής δράσης δημόσιων φορέων και
προσώπων.
Πρέπει συνάμα να σημειωθεί ότι οι δημόσιες, ιατρικές και ιδιωτικές λειτουργίες
των ιδρυμάτων δεν ήταν αυστηρά διαχωρισμένες. Αφενός, είδαμε ότι τα όρια
ανάμεσα στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ήταν ρευστά. Αφετέρου, η νοσηλεία,
ανεξάρτητα αν πραγματοποιούνταν με δημόσια ή ιδιωτική πρωτοβουλία, είχε σε
γενικές γραμμές κοινούς στόχους: τη θεραπεία, φροντίδα και φύλαξη των ασθενών·
την επανένταξη αλλά και την περιθωριοποίηση τους· τον έλεγχο, την αναμόρφωση
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και την πειθάρχησή τους· την προσωρινή ή μόνιμη διευκόλυνση του περιβάλλοντος
των ασθενών και την αντιμετώπιση προβλημάτων από την κατάσταση και
συμπεριφορά του ασθενούς· και, συγχρόνως, την επαγγελματική και κοινωνική
εξασφάλιση των ψυχιάτρων.
Οι διαφορετικοί φορείς και στόχοι της ψυχιατρικής νοσηλείας σκιαγραφούν μια
αντιφατική εικόνα όχι μόνο για τις λειτουργίες αλλά και για την κοινωνική θέση των
ιδρυμάτων. Από τη μία πλευρά, τα ιδρύματα εμφανίζονται ενσωματωμένα στις
ιδιωτικές, δημόσιες και ιατρικές πρακτικές και φαίνονται να διατηρούν πολλαπλές
συνδέσεις με τον κοινωνικό τους περίγυρο. Οι σχέσεις αυτές κατοχυρώνονταν στην
ψυχιατρική νομοθεσία και πραγματοποιούνταν μέσω του τρόπου διοίκησης και
χρηματοδότησης των ιδρυμάτων, των δημόσιων και ιδιωτικών επισκέψεων στα
ιδρύματα και της δημόσιας ενασχόλησης με αυτά. Η ύπαρξη επικοινωνίας ανάμεσα
στα ιδρύματα και τον «έξω κόσμο» στοιχειοθετείται, επιπλέον, από τον έλεγχο της
έναρξης και διάρκειας της νοσηλείας ανάλογα με τις ανάγκες και αντιλήψεις των
ασθενών και του περιβάλλοντος τους. Επιπρόσθετα, τα σχετικά μεγάλα ποσοστά
εισαγωγής μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα από την έναρξη της νόσου, οι μικρές
κατά κύριο λόγο διάρκειες νοσηλείας, οι επανεισαγωγές, οι άδειες εξόδου και οι
δοκιμαστικές απολύσεις αναδεικνύουν ότι η είσοδος και έξοδος από τα ιδρύματα δεν
ήταν δύσκολη υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, αν λάβουμε υπόψη την απροθυμία και
τη δυσπιστία απέναντι στη νοσηλεία, τη δοκιμή άλλων τρόπων θεραπείας, την παύση
της νοσηλείας πριν την ίαση και κυρίως τη μεγάλη έκταση της ακούσιας νοσηλείας,
τότε τα ιδρύματα προβάλλουν απομονωμένα, με ελλιπή και δύσκολη επαφή και
αλληλεπίδραση με τον κοινωνικό τους περίγυρο. Οι αντιφατικές αυτές όψεις της
κοινωνικής θέσης των ψυχιατρικών θεσμών δεν πρέπει να μας ξενίζουν. Πήγαζαν
ακριβώς από την ποικιλία και διαφορετικότητα των παραγόντων που είδαμε ότι
έπαιζαν ρόλο στην ψυχιατρική νοσηλεία. Ανάλογα με τη δυναμική και την ισορροπία
ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς ήταν λογικό να μεταβάλλονται οι τρόποι
πρόσληψης, χρήσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων.
Καταλήγοντας, η συγκριτική μέθοδος αποδείχθηκε ιδιαίτερα πρόσφορη στη
διερεύνηση και αξιολόγηση του σχετικού ρόλου των παραγόντων που διαμόρφωναν
το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της ψυχιατρικής νοσηλείας. Θέτοντας κάθε
συγκρινόμενο μέρος σε νέα προοπτική και αμφισβητώντας την εικόνα της
ιδιαιτερότητας,

που

δημιουργείται

συνήθως

όταν

μελετώνται

μεμονωμένες

περιπτώσεις, η σύγκριση οδήγησε στο συμπέρασμα ότι οι σημαντικές διαφορές
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ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σκοτία ως προς τις γενικές κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες αλλά και ως προς την έκταση και οργάνωση του ψυχιατρικού συστήματος
επηρεάζαν κυρίως το βαθμό αποδοχής και την ευκολία χρήσης των ιδρυμάτων,
σημεία στα οποία σημειώνονταν οι βασικές διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες. Σε
αυτό το επίπεδο, η μεγαλύτερη χρήση των ιδρυμάτων στη Σκοτία ερμηνεύτηκε ως
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα ιδρύματα, ως ευρύτερη διείσδυση της ψυχιατρικής στις
λαϊκές πρακτικές και ως μικρότερη ανοχή στους ψυχικά ασθενείς. Παρ’ όλα αυτά, οι
διαφορές αυτές δεν επηρέαζαν τελικά τους τρόπους χρήσης των ιδρυμάτων και τις
λειτουργίες της νοσηλείας. Το ιατρικό επάγγελμα, οι αρχές των ιδρυμάτων και,
εφόσον έφταναν στα ιδρύματα, οι ασθενείς και το ιδιωτικό και δημόσιο περιβάλλον
τους, τα αντιλαμβάνονταν και τα χρησιμοποιούσαν με κοινούς στις δύο χώρες
τρόπους.
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